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Voorwoord 

Amerikaanse vogelkers is in Nederland en Vlaanderen al jaren geen onbekende meer. In de eerste helft 

van de 20ste eeuw werd hij massaal aangeplant: eerst voor houtproductie, nadien voor wind- en 

vuursingels en als bodemverbeteraar. Rond 1950 kwam zijn invasief karakter naar boven en kreeg hij al 

snel het koosnaampje „bospest‟ opgeplakt. Nu, zijn uitbreidingsdrang bleef niet beperkt tot de bossen. 

Ook open landschappen zoals heidegebieden ontsnapten niet. 

Binnen Invexo wordt het verhaal van Amerikaanse vogelkers toegespitst op zijn voorkomen in 

Nederlandse en Vlaamse bossen. Een uitgebreide klankbordgroep met experten op het vlak van 

bosbeheer in het algemeen en Amerikaanse vogelkers in het bijzonder, heeft zich gebogen over de 

aanpak van de soort in onze bossen. Eerder dan te vertrekken vanuit een bestrijdingsverhaal, is binnen 

de groep al snel overeengekomen om te focussen op het beheer van de Amerikaanse vogelkers. Hierbij 

gaan we uit van het feit dat de Amerikaanse vogelkers nooit meer uit onze bossen zal verdwijnen én 

maken we van de soort een „boom onder de bomen‟ in plaats van een paria die te allen prijze moet 

bestreden worden. Een gerichte aanpak moet zowel de resultaten op het terrein ten goede komen, als de 

budgetten die jaarlijks besteed worden zo efficiënt mogelijk inzetten. De belangrijkste uitgangspunten 

van deze gerichte aanpak komen in dit rapport aan bod. Voor een concrete invulling en uitdieping van 

beheerstrategieën en een vertaling naar bosbeheerplannen, verwijzen we graag naar de rapporten van 

Bosgroep Zuid Nederland (Nyssen e.a., 2013) en ANB (Buysse, 2012). 

Onze bijzondere dank gaat uit naar de leden van de klankbordgroep van Invexo voor hun volgehouden 

inzet en blijvende bereidheid tot open discussie: 

 Bart Nyssen, Bosgroep Zuid Nederland 

 Bert Lotz, Plant Research International  

 Elke Van den Broeke, LNE 

 Etienne Branquart, Belgisch Biodiversiteitsplatform 

 Hans Deschryver, ANB 

 Jan den Ouden, WU Omgevingswetenschappen 

 Jeroen Franssens, coördinator vzw Bosgroep Dijle-Geteland 

 Jeroen Heyman, coördinator Bosgroep Noord-Hageland 

 Joost van den Burg, Plant Research International 

 Katrien Laveren, coördinator Bosgroep Noord-Hageland 

 Kris Verheyen, Universiteit Gent 

 Margot Vanhellemont, Universiteit Gent 

 Ronald Grobben, IGO 

 Sus Willems, ANB 

 Walter Op de Beeck, IGO 

 Wim Buysse, ANB  

 

Een speciale vermelding voor Wim Buysse en Bart Nyssen is hier zeker op zijn plaats. Beide experten 

hebben niet alleen de discussies binnen de klankbordgroep in sterke mate gevoed, maar zijn ook bereid 

gevonden de resultaten van hun eigen rapporten (Nyssen e.a., 2013 en Buysse, 2012) ter beschikking te 

stellen voor de eindrapportering binnen Invexo. 

Margot Vanhellemont wil ik uitdrukkelijk bedanken voor haar gewaardeerde aanvullingen en 

opmerkingen, zowel inhoudelijk als vormelijk, en Paul Bogaert omdat hij de samenvatting qua taal en 

verhaal onder handen heeft genomen. 

Verder ook dank aan de gemeente Oud-Heverlee en Sus Willems van ANB voor de medewerking bij het 

experiment met de pruikenboommethode. De arbeiders van IGO wil ik bedanken voor de vele werkuren 

op het terrein, mijn collega‟s binnen de Dienst Milieu van IGO en Jeroen Franssens van de Bosgroep 

Dijle-Geteland voor hun continue inhoudelijke ondersteuning. 
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Samenvatting 

1955. Bosbeheerder loopt door bos. Bosbeheerder ziet op heel veel plaatsen Amerikaanse 

vogelkers. Bosbeheerder vraagt zich af hoe die „bospest‟ zo efficiënt mogelijk te bestrijden is. 

2012. Bosbeheerder loopt door bos. Bosbeheerder ziet op heel veel plaatsen Amerikaanse 

vogelkers. Bosbeheerder vraagt zich af: wat nu? 

Het antwoord op die „Wat nu?‟ is complex. Bosbouw is een wetenschap, techniek én kunst. Bosbouw, en 

dus ook de aanpak van Amerikaanse vogelkers laat zich niet zomaar vangen in een strak, eenduidig 

kader. Binnen de Invexo-werkgroep „Amerikaanse vogelkers‟ was er dan ook ruimte voor een open 

discussie over hoe de Amerikaanse vogelkers in bossen aangepakt kan worden. 

We kunnen uit de vraag van de bosbeheerder in het begin van de 21ste eeuw twee concretere vragen 

afleiden: 

1. Welke algemene beheerstrategie kies ik voor de Amerikaanse vogelkers? 

2. Hoe geef ik die strategie een plaats in een concreet bosbeheerplan? 

In dit eindrapport geven we uitgebreid antwoord op de twee bovenstaande vragen, via onder meer: 

 een Amerikaanse-vogelkerswijzer voor de keuze uit vier algemene beheerstrategieën; 

 verwijzingen naar twee recente publicaties, die elk hun eigen antwoord formuleren op de 

invulling van concrete bosbeheerplannen (Buysse, 2012 en Nyssen e.a., 2013). 

Doelstellingen - Kennis verdiepen en inzichten delen 

Naast het uitwerken van beheerstrategieën en vertaling ervan in een bosbeheerplan, had de werkgroep 

nog enkele andere doelstellingen. Die kunnen worden gegroepeerd onder twee noemers: gerichte 

verdieping en het delen van inzichten. 

Gerichte verdieping van onze kennis en inzichten rond Amerikaanse vogelkers in: 

 een lijst van aandachtspunten voor de bosbeheerder die zich afvraagt hoe te handelen m.b.t. 

Amerikaanse vogelkers (zie: „Amerikaanse-vogelkerswijzer‟); 

 een samenvatting van de huidige inzichten in de ecologie en de aanpak van Amerikaanse 

vogelkers op basis van literatuurstudie, terreinexperimenten en discussies binnen en buiten de 

werkgroep (zie verder); 

 een praktijkexperiment om kosten (arbeidstijd) van de pruikenboommethode te kunnen 

schatten. 

Bij een zeer dichte bezetting van Amerikaanse vogelkers worden de stammetjes op heuphoogte gekapt. 

Deze stammetjes schieten terug uit en vormen een soort van pruik. Binnen enkele jaren raken de 

pruiken elkaar en zorgen voor beschaduwing van de bodem. Hierdoor krijgt het massaal aanwezige 

zaaibed van Amerikaanse vogelkers minder kans om op te schieten en sterft het voor een groot deel af. 

Op die manier vecht de Amerikaanse vogelkers dus eigenlijk tegen zichzelf. De pruiken worden na 

enkele jaren uiteraard afgezet voordat ze opnieuw in zaad komen. De pruikenboommethode is geen 

aparte methode op zich, maar een onderdeel van een set geïntegreerde maatregelen. Bovendien is de 

methode relatief nieuw. Daardoor zijn er weinig gegevens beschikbaar zijn over effectiviteit en 

arbeidstijd. 

De methode lijkt meer tijd in beslag te nemen dan een klassieke stobbebehandeling. Meer onderzoek is 

nodig om statistisch verantwoorde conclusies te trekken. De toepasbaarheid van de 
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pruikenboommethode blijkt wel veeleer beperkt: een specifiek aantal stammen en een specifieke dikte 

ervan zijn immers een voorwaarde voor deze methode. 

Discussies en inzichten 

De discussies binnen de werkgroep „Amerikaanse vogelkers‟, die acht keer samenkwam, vormden de 

basis voor het eindrapport. Via de Invexo-website en allerhande publicaties werd ook een breder 

publiek geïnformeerd over de evoluties in de aanpak van Amerikaanse vogelkers. De bevindingen van 

de werkgroep werden afgestemd op andere Europese projecten, zoals Solabio en AlterIAS. Er waren ook 

bijna 20 terreinbezoeken om expertise uit te wisselen in en tussen Vlaamse en Nederlandse 

bosbeheergroepen.  

Een blijvend discussiepunt is alvast het gebruik van glyfosaat bij de bestrijding van Amerikaanse 

vogelkers. In afwachting van volledige duidelijkheid betreffende de impact van dit product, is de nodige 

voorzichtigheid geboden. 

Handige wijzer voor bosbeheerders 

Er werd een Amerikaanse-vogelkerswijzer ontwikkeld met vier kernvragen: 

1. Is aanpak op dit bosperceel prioritair? 

2. Is aanpak op dit bosperceel nodig? 

3. Is omvorming naar een weerbaar bos wenselijk en mogelijk? 

4. Is de gekozen aanpak (weerbaar maken van bos en/of bestrijding) op lange termijn haalbaar – 

ook financieel? 

Op basis van die vier vragen kan de bosbeheerder op het terrein gericht kiezen voor een van deze 

beheerstrategieën: 

 acceptatie van Amerikaanse vogelkers; 

 het bos weerbaar maken; 

 het bos weerbaar maken in combinatie met bestrijding van Amerikaanse vogelkers; 

 bestrijding van Amerikaanse vogelkers. 

Weerbare bossen? 

Met weerbare bossen bedoelen we bossen die een zekere weerbaarheid opgebouwd hebben tegen 

invasie door Amerikaanse vogelkers. De weerbaarheid wordt voornamelijk bepaald door de boom- en 

struiksoortensamenstelling en de verticale bosstructuur (de gelaagdheid). Een voorbeeld: gemengde 

structuurrijke inheemse bossen met lichtboomsoorten aangevuld met schaduwboomsoorten. 

Over groeikansen krijgen en grijpen 

Op basis van literatuurstudie, terreinexperimenten en discussies binnen en buiten de werkgroep, 

werden de huidige inzichten in de ecologie en de aanpak van Amerikaanse vogelkers samengevat in het 

eindrapport. Hieronder een beknopte samenvatting. 
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Lieveling van het licht  

Amerikaanse vogelkers is weinig veeleisend voor wat betreft klimaat en bodem. In de oostelijke helft 

van Noord-Amerika komt de soort voor in vrijwel alle bosgemeenschappen, maar alleen in de kers-

esdoornbosgemeenschap, die door de mens werd gecreëerd (Cherry-Maple Forest, met als kerngebied 

het Allegheny-gebergte), heeft de soort een groot aandeel. 

De diepe zandgronden in de staat New York ten oosten van de Black River (op de westelijke rand van 

het Adirondacksplateau) lijken het meest op de Noordwest-Europese regenwatergevoede zandgronden. 

Voor studies over ecologie en bijhorende aanpak van Amerikaanse vogelkers op regenwatergevoede 

zandgronden in Nederland en Vlaanderen is die regio in Noord-Amerika dan ook het beste 

referentiepunt. 

Het is belangrijk inzicht te hebben in de manier waarop de soort zich verjongt en welke aspecten 

daarbij van belang zijn. Als we dat weten, kunnen we daar bij een eventuele aanpak gericht op 

inspelen. 

Licht blijkt alvast een zeer bepalende factor. Meer licht geeft meer zaad, met zaadproductie vanaf het 

vijfde levensjaar. Negentig tot vijfennegentig procent van de vruchten valt niet verder dan 5 à 6 meter 

van de moederboom, maar zoogdieren kunnen occasioneel voor langeafstandsverbreiding zorgen. Een 

op veertien vruchten kiemt uiteindelijk, waarbij de eerste vier jaar cruciaal blijken te zijn voor verdere 

overlevingskansen. 

Oskar en Alice 

Om de overlevingskansen te verhogen bij weinig licht, heeft Amerikaanse vogelkers twee strategieën: 

 de „Oskar-strategie‟, waarbij onderdrukte exemplaren wachten op meer licht; 

 en de „Alice-strategie‟, waarbij onderdrukte exemplaren stam- of wortelopslag vormen. 

Wim Buysse (Agentschap voor Natuur en Bos): “De onderzoekers die deze namen voorstelden, lezen 

blijkbaar niet alleen wetenschappelijke werken. Uit de roman Die Blechtrommel van Günther Grass 

kennen we het jongetje Oskar, dat op 3-jarige leeftijd besluit niet meer te groeien. Naar hem is de 

overlevingsstrategie genoemd van zaailingen die opgroeien bij weinig licht: ze overleven, maar groeien 

nauwelijks. Ze vormen een zaailingenbank die staat te wachten tot er meer licht beschikbaar komt, 

bijvoorbeeld doordat bomen omverwaaien of worden gekapt. Bij iets meer dan 10 % van vol daglicht 

kunnen de planten zo 10 à 15 jaar overleven, maar uiteindelijk kwijnen ze weg. 

Onderdrukte bomen passen de Alice-strategie toe, genoemd naar Alice, die zich in Wonderland met een 

drankje verkleint om door een deurtje te kunnen. Deze bomen proberen in weinig licht te overleven 

door opslag te vormen (scheuten die uit de stam of de wortels komen). Daardoor kan de plant haar 

dood uitstellen en zichzelf veel langer in stand houden in de onderetage. Maar als er daarentegen 

voldoende licht is, groeit die opslag veel sneller dan zaailingen en boompjes. Ook de zaadzetting vindt 

vroeger plaats.” 

Schaduwboomsoorten 

Amerikaanse vogelkers kan beter omgaan met schaduw dan de typische pionier- boomsoorten zoals 

berk en den. Maar nog altijd minder goed dan de echte schaduw- boomsoorten zoals beuk, esdoorn en 

linde. Dat biedt meteen de sleutel voor het weerbaar maken van bossen tegen Amerikaanse vogelkers, 

namelijk: inheemse schaduw- boomsoorten inbrengen. 



 

6 Eindrapport Amerikaanse vogelkers www.invexo.eu 

 

Natuurlijke vijanden? 

Als we er in bepaalde gevallen voor kiezen om effectief tot bestrijding van Amerikaanse vogelkers over 

te gaan, kunnen we misschien wel een en ander leren van de natuurlijke vijanden van de soort. In 

Vlaanderen en Nederland speelt de schimmel Pythium mogelijk een rol op vochtige bodems. Verder 

wordt er ook hagelschot in onze contreien geconstateerd. De rol van de kersenpitkever en de 

appelspintkever lijkt voorlopig zeer gering. De enige dodelijke ziekte voor Amerikaanse vogelkers is 

Black knot. De ziekte komt echter niet in Europa voor. Er zijn enkele andere schimmels en insecten die 

Amerikaanse vogelkers in Europa kunnen aantasten, maar gebruik ervan tijdens bestrijding is ofwel 

zinloos (ze zijn vaak secundaire aantasters) ofwel niet effectief (bijvoorbeeld de loodglans- schimmel). 

Massale verspreiding 

Na de introductieperiode met massale aanplanting (vanaf 1930 in Nederland, 1940 in Vlaanderen), 

heeft de soort zich vanuit die aanplanten verder verspreid. Het zaad dat gebruikt werd voor het kweken 

van het plantgoed werd herhaaldelijk vers ingevoerd uit het oorsprongsgebied. Deze massale en 

herhaalde introductie legde de basis voor een invasie van Amerikaanse vogelkers. 

Tussen de jaren 1950 en de late jaren 1960 werd het invasieve karakter van de soort duidelijk en 

werden bestrijdingsstrategieën ontwikkeld, die niet los kunnen gezien worden van ontwikkelingen in de 

buurlanden, in het bijzonder Duitsland. Standpunten over de gewenste aanpak varieerden sterk en 

werden in bepaalde richtingen geduwd door het toekennen van subsidies. Nederland en Vlaanderen 

legden elk een eigen, specifiek traject af. 

Hoewel er in begin van de jaren 1980 in Nederland al kritische geluiden zijn ten aanzien van de eerste 

bestrijdingsgolf van Amerikaanse vogelkers, komt er dankzij de subsidies toch nog een tweede 

bestrijdingsgolf eind jaren 1980. Ondanks de bestrijding en mede door het gevoerde bosbeheer is 

Amerikaanse vogelkers in 2008 in Nederland meer verspreid dan in 1963 – een moment waarop de 

aanplantingen uitgevoerd waren, maar de bestrijding nog niet echt op gang gekomen was. Een 

herbezinning van de aanpak dringt zich op. 

In Vlaanderen komt Amerikaanse vogelkers massaal voor op de laat-tertiaire en quartaire eolische 

dekzanden. De soort werd er massaal aangeplant en verbreidde zich als gevolg van bosbeheer dat 

gericht was op licht en lichtboomsoorten en ook door een doorgaans hoge wilddruk. Die wilddruk zorgt 

er immers voor dat de niet zo smakelijke Amerikaanse vogelkers bevoordeeld wordt ten opzichte van 

smakelijkere boomsoorten. 

Impact? 

Net als alle andere boomsoorten heeft ook Amerikaanse vogelkers een specifieke impact op de bossen 

in Vlaanderen en Nederland, en in het bijzonder op drie belangrijke bosfuncties: 

 de ecologische bosfunctie; 

 de economische bosfunctie; 

 de sociaal-recreatieve bosfunctie. 

De mate van impact op de ecologische functie staat momenteel ter discussie: binnen het Belgisch 

Biodiversiteitsplatform werd deze impact na discussie binnen de Invexo-werkgroep teruggebracht van 

„hoog‟ naar „medium tot hoog‟. 

Een eenduidige, met ecologische argumenten onderbouwde, uitspraak over de impact van Amerikaanse 

vogelkers op biodiversiteit in het algemeen blijkt niet mogelijk. Wel duidelijk is dat Amerikaanse 

vogelkers verjonging van schaduwboomsoorten bevordert ten nadele van lichtboomsoorten en zich 

sneller verbreidt in de richting van habitats met een hoge structuurdiversiteit. 
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De impact op de soortendiversiteit in de kruidlaag speelt volgens recent onderzoek pas vanaf een 

bedekkingsgraad van Amerikaanse vogelkers van meer dan 75% en is voornamelijk te wijten aan 

schaduweffect. 

Bart Nyssen (Bosgroep Zuid Nederland): “Vooralsnog heeft geen systematisch onderzoek 

plaatsgevonden naar de rol van Amerikaanse vogelkers als „waardplant‟ in Europa. Toch vonden we in 

de literatuur over de bestrijding van Amerikaanse vogelkers alvast opvallend veel soorten voor wie de 

Amerikaanse vogelkers een interessante waard of gastheer is. Al is de Amerikaanse vogelkers een soort 

die relatief recent is geïntroduceerd, toch blijken er bijvoorbeeld heel wat insecten en vogels te zijn die 

de bladeren, bessen en zaden wel lusten. Dat komt wellicht doordat ze vrij vlot overschakelen van de 

inheemse soorten van het geslacht prunus (inheemse vogelkers, boskers, sleedoorn en alle 

cultuurvarianten van kers, pruim, perzik, …) naar de Amerikaanse vogelkers.” 

Hoe verder? 

In Vlaanderen is het bosbeheer strikter gereglementeerd dan in Nederland. Dat heeft als voordeel dat 

de bosbeheerder een duidelijk kader heeft waarbinnen hij mag werken. Tegelijkertijd heeft dat als 

nadeel dat zijn ruimte tot experimenteren met nieuwe technieken – onder meer rond Amerikaanse 

vogelkers – beperkt wordt. Hoewel de reglementering in Nederland minder strikt is, gaat er wel een 

sturend effect uit van het uitkeren van bepaalde subsidies. 

Aanbevelingen bij beleid 

 Verder onderzoek naar de impact van Amerikaanse vogelkers op de biodiversiteit zal helpen om 

de noodzaak van een aanpak van de soort beter te duiden (zie ook vraag 2 van de 

Amerikaanse- vogelkerswijzer: “Is aanpak op dit bosperceel nodig?). 

 Uitklaren van het mogelijk conflict met betrekking tot de instandhoudingsdoelstellingen bij de 

aanpak van Amerikaanse vogelkers in Vlaanderen en Nederland. 

Aanbevelingen bij aanpak 

 Opzetten van lange termijnexperimenten over de effecten van acceptatie van Amerikaanse 

vogelkers. 

 Praktijkervaring opdoen met weerbare bossen. 

 Communicatie van de rapporten van Nyssen (2012) en Buysse (2012). 

 Voorzien in sturing en financiële middelen voor de uitvoering van beheerplannen op het terrein. 

Conclusie - Een blijver in de bossen  

Amerikaanse vogelkers maakt onlosmakelijk deel uit van de Vlaamse en Nederlandse bossen en zal dat 

altijd blijven doen. Ook in de toekomst zal de bosbeheerder dus blijvend Amerikaanse vogelkers in zijn 

bos zien opduiken. De impact van die blijvende aanwezigheid op de biodiversiteit is alvast minder 

eenduidig dan vaak aangenomen werd. 

Ronald Grobben (IGO): “Met onze Amerikaanse-vogelkerswijzer geven we de bosbeheerder die langs 

de Amerikaanse vogelkers in zijn bos loopt en zich afvraagt „Wat nu?‟, alvast een instrument in handen 

om op een genuanceerde manier een antwoord te zoeken. Een genuanceerd antwoord, maar geen 

definitief antwoord. De toekomst heeft ongetwijfeld nog verrassende wendingen in petto. Wendingen 

die we nu wel op een onderbouwde manier proberen in te schatten, maar die nooit al hun geheimen op 

voorhand zullen prijsgeven. Zeker in bosbouw, waarin 100 jaar peanuts is, moeten we rekening houden 

met een flinke dosis onvoorspelbaarheid.” 
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Spelen met licht 

„Spelen met licht‟ vormt alvast de sleutel tot een van de voorgestelde beheerstrategieën, namelijk het 

weerbaar maken van bossen. Een sleutel die op dit moment al in praktijk gebruikt wordt en waarvan we 

kunnen aannemen dat hij in de toekomst meer en meer gebruikt zal worden bij de aanpak van 

Amerikaanse vogelkers. 

Beleidsrelevantie en praktische toepassing - Efficiëntie door 
nuances 

Bij de samenvatting van de resultaten hierboven, hebben we al een overzicht gegeven van de 

belangrijkste aanbevelingen voor beleid en aanpak. 

In alle Vlaamse en Nederlandse bossen waar Amerikaanse vogelkers voorkomt, dringt zich een 

genuanceerde aanpak op. Die genuanceerde aanpak kan zorgen voor een gerichte en efficiënte inzet 

van tijd en middelen, met andere woorden van geld. Het eindrapport van de casus „Amerikaanse 

vogelkers‟ biedt alvast een aantal wegwijzers voor een dergelijke genuanceerde aanpak. Een goede 

communicatie naar de beheerders op het terrein moet de praktische toepassing garanderen. 
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1 Inleiding 

1.1 Wat nu? 

Er was eens … een bosbouwer die door zijn bos liep, een Amerikaanse vogelkers zag staan en zich 

afvroeg: hoe bestrijd ik deze bospest zo efficiënt mogelijk? 

Vandaag de dag zijn er … bosbouwers die door hun bos lopen waarin Amerikaanse vogelkers staat en 

zich afvragen: wat nu?  

Een heel eenvoudige vraag, maar niet zo‟n eenvoudig antwoord.  

Bosbouw is techniek, kunst en wetenschap. Kunst laat zich uiteraard niet zo maar vangen binnen een 

strak eenduidig kader. Met andere woorden, bosbouw en bij uitbreiding de aanpak van Amerikaanse 

vogelkers, ook niet. Binnen de klankbordgroep werd dan ook de nodige ruimte gelaten voor een open 

discussie.  

De vraag „Wat nu?‟ kunnen we vertalen in een vraag op twee niveaus. 

1. Welke algemene beheerstrategie kies ik voor de Amerikaanse vogelkers? 

2. Hoe geef ik die strategie een plaats in een concreet bosbeheerplan? 

Over beide vragen is door de klankbordgroep van Invexo diepgaand gediscussieerd. De resultaten 

vertalen zich in een Amerikaanse-vogelkerswijzer voor de keuze uit vier algemene beheerstrategieën en 

een onderbouwde doorverwijzing naar twee recente publicaties die elk hun eigen antwoord formuleren 

op de invulling van concrete bosbeheerplannen (Buysse, 2012 en Nyssen e.a., 2013). Meer over deze 

wijzer en de doorverwijzing in hoofdstuk 6.  

We zetten alle projectdoelstellingen op een rijtje in 1.2. 

1.2 Doelstellingen en resultaten 

Bij aanvang van het Invexo-verhaal rond Amerikaanse vogelkers werd een aantal projectdoelstellingen 

naar voor geschoven. Deze doelstellingen kunnen gegroepeerd worden onder twee noemers. Enerzijds 

een gerichte verdieping van onze kennis en inzichten rond Amerikaanse vogelkers. Anderzijds zijn er 

doelstellingen opgesteld specifiek rond het delen van inzichten. Hieronder een beknopt overzicht met 

een verwijzing naar de hoofdstukken waar je de respectievelijke resultaten kan lezen. 

Doelstellingen en verwijzing naar de resultaten 

Gerichte verdieping 

 Oplijsten van aandachtspunten voor de bosbeheerder die Amerikaanse vogelkers op zijn terrein 

ziet staan en zich afvraagt „Wat nu?‟ Resultaat: zie hoofdstuk 6.1, met een voorstel van wijzer 

en onderbouwde doorverwijzing. 

 Een samenvatting presenteren van de huidige inzichten in de ecologie en de aanpak van 

Amerikaanse vogelkers op basis van literatuurstudie, terreinexperimenten en discussies binnen 

en buiten de klankbordgroep. Resultaat: zie hoofdstukken 2, 3, 5, 8 en 9.  

 Opstarten van een praktijkexperiment voor kosteninschatting van de pruikenboommethode. 

Resultaat: zie hoofdstuk 6.2. 
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Delen van inzichten 

 Opstarten van een klankbordgroep met ruimte voor open discussie. Resultaat: zie hoofdstuk 7.1 

 Afstemming Invexo-verhaal op andere Europese projecten rond Amerikaanse vogelkers. 

Resultaat: zie hoofdstuk 7.1 

 Organisatie terreinbezoeken: zie hoofdstuk 7.1 

1.3 Leeswijzer 

Bij aanvang van elk hoofdstuk wordt in een grijze kadertekst kort aangegeven wat er in dit hoofdstuk 

aan bod komt. Waar relevant worden bovendien de inhoudelijke conclusies van de betreffende 

(deel)hoofdstukken kort samengevat in kaderteksten. 

Hoofdstukken die integraal of samengevat overgenomen werden uit Buysse (2012) en Nyssen (2012), 

krijgen direct na de titel de vermelding (Buysse, 2012) of (Nyssen e.a., 2013) mee. 

Referenties die niet opgenomen worden in de literatuurlijst van dit rapport, zijn terug te vinden in de 

respectievelijke rapporten van Buysse (2012) en Nyssen (2012). 

Enkele begrippen worden gedefinieerd in bijlage 1 of in voetnoten. In bepaalde gevallen betreft het 

een interpretatie zoals die in het kader van dit eindrapport gehanteerd wordt, bijvoorbeeld voor 

„algemene beheerstrategie‟ en „weerbare bossen‟. De begrippen opgenomen in bijlage 1 worden de 

eerste keer cursief in de tekst aangegeven. 

Hoofdstukken 2 tot en met 5 geven een samenvattend overzicht van de bevindingen van Buysse 

(2012) en Nyssen (2012). Beide experten zijn er immers in geslaagd om op basis van een uitgebreide 

literatuurstudie aangevuld met eigen ervaring, een globaal overzicht op te maken betreffende de 

soortbeschrijving, ecologie, impact en verspreiding.  

Hoofdstukken 6 tot en met 9 zijn het resultaat van discussies binnen de klankbordgroep 

Amerikaanse vogelkers en binnen de werkgroep beleid van Invexo. Voor die onderdelen waar geen 

consensus bereikt werd, is aangegeven waar zich de belangrijkste discussiepunten situeren. Maar 

onvermijdelijk worden in deze hoofdstukken toch bepaalde zaken ingekleurd op een manier waar niet 

iedereen binnen de klankbordgroep zich 100% in kan terugvinden, zonder dat dit expliciet aangegeven 

wordt. Wij hopen dat dit noch voor de lezer, noch voor de leden van de klankbordgroep een struikelblok 

vormt en integendeel stof kan leveren voor verdere opbouwende discussies. Immers, dit Invexo-verhaal 

is zeker geen eindpunt van het Amerikaanse-vogelkersverhaal. Wel wil het een goede vertrekbasis zijn 

voor verdere verhaallijnen, in sommige gevallen nu nog onduidelijke stippellijnen die – eigen aan 

bosbouw – in bepaalde gevallen pas binnen enkele decennia concreet vorm zullen krijgen.  

Hoofdstuk 6.2 geeft de resultaten weer van een terreinexperiment opgezet in het kader van Invexo 

waarbij we dankbaar gebruik mochten maken van de expertise ter zake van Sus Willems. De gemeente 

Oud-Heverlee heeft als eigenaar toestemming gegeven tot het uitvoeren van de praktijkproeven. De 

proeven werden uitgevoerd na overleg met ANB. 
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2 Literatuurstudie 

2.1 Soortbeschrijving Prunus serotina 

In dit hoofdstuk gaan we achtereenvolgens in op de algemene beschrijving van Amerikaanse vogelkers, 

de introductiehistoriek in Europa en de mogelijke impact op biodiversiteit.  

2.1.1 Algemene soortbeschrijving (Nyssen e.a., 2013) 

Worden achtereenvolgens beschreven: bladeren, bloemen, vruchten, twijgen, takken, stam, 

boomhoogte, wortels en hout.  

2.1.1.1 Bladeren, bloemen en vruchten 

Amerikaanse vogelkers is een loofverliezende boomsoort met enkelvoudige bladeren die in een spiraal 

op de takken staan. De bladeren zijn langgerekt, 5 tot 12 cm lang en 2,5 tot 5 cm breed, het breedst in 

het midden. De bladrand is fijn gezaagd. De gladde bovenzijde van het blad is blinkend donkergroen, de 

onderzijde lichter groen met een behaarde nerf. In de herfst kleurt het blad geel, soms groen-paars. Bij 

kneuzing van het blad of twijg komt een amandelgeur vrij. De witte bloemtrossen verschijnen in mei tot 

juni, na de bladeren en bestaan uit 20 tot 60 bloemen. Uit een deel van de bloemen ontstaan 

pitvruchten na bestuiving door insecten, vergelijkbaar met kersen of pruimen maar dan kleiner, 4 tot 8 

mm. De kersjes kleuren van groen, over rood tot donkerpaars tot zwart wanneer ze eind augustus, 

begin september rijp zijn. De kersjes zijn eetbaar.  

Figuur 1 Bladeren, bloemen en vruchten van Amerikaanse vogelkers. 

 

 

2.1.1.2 Twijgen, takken en stam 

De roodbruine twijgen zijn slank, rond en glad met kleine, lichtbruine knoppen. De soort is goed 

herkenbaar aan de grijze streepjes dwars op de groeirichting van de twijg en door de uitgesproken 

bittere amandelgeur die vrij komt bij krabben aan de twijgen. Jonge stammen en takken hebben een 
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dunne gladde roodbruine schors. Met ouder worden splijt de schors op in opvallende schubben met 

opgedraaide randen. Bosbomen hebben een takvrije, rechte, vaak iets slingerende stam en slanke 

takken met hangende uiteinden. 

Figuur 2 De schors van volwassen Amerikaanse vogelkers doet denken aan verbrande aardappelchips. 

 

 

2.1.1.3 Boomhoogte 

Bij voldoende licht groeit hij door tot een reguliere bosboom. De maximale boomhoogte van 

Amerikaanse vogelkers varieert met de kwaliteit van de groeiplaats. Op goed gedraineerde, leemrijke 

bodems wordt zij tot 38 m hoog met een diameter op borsthoogte uitzonderlijk zelfs tot 1,2 m (Duncan, 

Wilbur H.; Duncan, Marion B. 1988. Trees of the southeastern United States. Athens, GA: The 

University of Georgia Press. 322 p.). In bossen op arme zandgronden blijft de boom kleiner, 15 tot 25 

m, met een diameter op borsthoogte tot 90 cm. De hoogte- en diktegroei zijn hier voornamelijk 

gerelateerd aan het leem- en humusgehalte van de bodemlagen binnen wortelbereik.  

2.1.1.4 Wortels 

Uit de penwortel van de zaailingen ontwikkelt zich een uitgestrekt ondiep wortelstelsel. Her en der 

ontstaan er verticale zinkwortels die in staat zijn de bodem meters diep te exploreren, op zoek naar 

vocht en voedingstoffen.  

2.1.1.5 Hout  

Het Amerikaans kersen, de handelsnaam voor hout van Amerikaanse vogelkers, is zwaar, hard en 

makkelijk bewerkbaar. Het spinthout is oranje-geel en het kernhout licht- tot donkerroodbruin. Vaak 

komen in het hout zwarte vlekjes voor, zogenaamde „gumspots‟ (gomconcentraties ten gevolge van 

insectenaantastingen). Deze gumspots verlagen de handelswaarde van het hout. 
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2.1.2 Natuurlijk verspreidingsgebied en ecologie (Nyssen e.a., 2013) 

Hieronder wordt de ecologie van Amerikaanse vogelkers in bosecosystemen op zandgronden in het 

oorspronkelijke verspreidingsgebied van de boomsoort verkend, inclusief een beschrijving van klimaat, 

bodem en bosgemeenschappen. Voor een gedetailleerde beschrijving van Amerikaanse vogelkers in 

Northern Hardwood Forest, zijn ontwikkeling op voormalig graasland en in loofbossen op zandgrond, 

verwijzen we naar hoofdstuk 2 van de Beheerhandleiding (Nyssen e.a., 2013). 

2.1.2.1 Verspreidingsgebied van Amerikaanse vogelkers in Amerika  

Amerikaanse vogelkers is algemeen in de oostelijke helft van Noord-Amerika.  

Amerikaanse vogelkers of Black Cherry (Prunus serotina var. serotina) is op het Amerikaanse continent 

de grootste van de inheemse kersensoorten (Marquis 1990). De boom is algemeen in de oostelijke helft 

van Noord-Amerika. De meest noordelijk verspreiding van de soort is de omgeving van de grote meren 

op de grens van Canada en de Verenigde Staten. Naar het westen komt de soort voor tot halverwege 

het continent en naar het zuiden tot in Guatemala. In het zuidoosten komen nog drie andere variëteiten 

voor, de Escarpment Black Cherry (Prunus serotina var. eximia), de Southwestern Black Cherry (Prunus 

serotina var. rufula), de green Black Cherry (Prunus serotina var. virens). Amerikaanse vogelkers 

(Prunus serotina var. serotina) wordt in het noordoosten van de Verenigde staten tot 38 m hoog. De 

zuidwestelijke variëteiten worden niet groter dan 9 tot 15 m (Nesom 2003). 

2.1.2.2 Klimaat, bodem en bosgemeenschappen  

Amerikaanse vogelkers is weinig veeleisend voor wat betreft klimaat en bodem. De soort komt voor in 

vrijwel alle bosgemeenschappen in de oostelijke helft van Noord-Amerika, maar heeft enkel in de door 

de mens gecreëerde kers-esdoornbosgemeenschap (Cherry-Maple Forest) - met als kerngebied het 

Allegheny-gebergte - een groot aandeel. 

De diepe zandgronden in de staat New York ten oosten van de Black River op de westelijke rand van 

het Adirondacks plateau zijn – als onderdeel van het Noordelijk Loofbos of het Northern Hardwood 

Forest - echter het best vergelijkbaar met de Noordwest-Europese regenwatergevoede zandgronden. 

Voor studies rond ecologie en bijhorende aanpak van Amerikaanse vogelkers op regenwatergevoede 

zandgronden in Nederland en Vlaanderen, lijkt deze regio dan ook het beste referentiepunt.   

Amerikaanse vogelkers verdraagt een breed scala aan weersinvloeden: van zeer warm tot koel, van 

zeer veel tot zeer weinig neerslag. Zij komt voor in alle Noord-Amerikaanse klimaatzones, met 

uitzondering van de boreale zone. Ook aan de bodem stelt de soort niet veel eisen. In oostelijk Noord-

Amerika groeit Amerikaanse vogelkers goed op een grote variatie aan bodems. Wanneer deze erg droog 

of te nat zijn neemt de productiviteit snel af. Niettegenstaande deze bodemvaagheid zijn de meeste 

bodems waarop Amerikaanse vogelkers groeit sterk zuur, relatief onvruchtbaar met een grove textuur 

en een lage kationenuitwisselingscapaciteit (Marquis 1990).  

Amerikaanse vogelkers komt voor in vrijwel alle bosgemeenschappen op de oostelijke helft van Noord-

Amerika. Van de subtropische Caraïbische dennenbossen in Florida over de zeer droge eiken-dennen 

bossen in Missouri en de zeer vochtige noordelijke loofbossen in de Appalachen tot in de bijna boreale 

Weymouthden-oostelijke hemlockbossen in Maine. Toch onderscheiden ecologen slechts één bostype 

waarin Amerikaanse vogelkers een groot aandeel heeft; de door de mens gecreëerde kers-

esdoornbosgemeenschap (Cherry-Maple Forest). Kerngebied van deze bosgemeenschap is het 

Allegheny-gebergte in de staten Pennsylvania en West Virginia, ten zuidoosten van het Eriemeer. In 

Figuur 3 komt deze regio duidelijk naar voor. De kers-esdoornbosgemeenschap is ontstaan door 
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gerichte verjongingsmaatregelen om het aandeel Amerikaanse vogelkers in het oorspronkelijk esdoorn-

beuk-berk (Maple-Beech-Birch forest) fors te verhogen (Marquis 1990). 

Figuur 3 Het relatieve aandeel („Imp value‟, importance value) van Amerikaanse vogelkers in bossen in 

het oostelijke deel van Noord-Amerika. Hoe hoger de importance value hoe groter het 

aandeel. De Importance Value (IV) van een boomsoort, bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers, 

kan als volgt berekend worden: 100 * grondvlak van Amerikaanse vogelkers / grondvlak van 

alle boomsoorten + 100 * het aantal stammen van Amerikaanse vogelkers / het totaal aantal 

stammen (Prasad etal. 2007-ongoing). 

 

 

Op het Allegheny-plateau in Pennsylvania kent Amerikaanse vogelkers haar optimale groei. In de kers-

esdoornbosgemeenschap worden dan ook tot 38 meter hoge en 70 cm dikke Amerikaanse vogelkersen 

geoogst. Dit gebied wordt getypeerd door een koel, vochtig en gematigd klimaat.  

Het leeuwendeel van de beschikbare kennis over de rol van Amerikaanse vogelkers in bosecosystemen 

en over de mogelijkheden om met deze boomsoort hout te produceren beschrijft situaties in deze regio. 

De groeiplaatsen in de Alleghenies verschillen echter in een aantal opzichten van de bossen met een 

hoog aandeel Amerikaanse vogelkers in het Noordwest-Europese laagland. Opvallend is een hogere 

zomertemperatuur en lagere wintertemperatuur in het noordoosten van Amerika, bij een vergelijkbaar 

gemiddelde. Daarnaast een gemiddelde neerslaghoeveelheid die met 970 tot 1120 mm zo‟n 200 mm 

per jaar hoger ligt dan op Europese groeiplaatsen. Ook de bodems zijn hier beduidend leemhoudender 

dan de zandgronden waarop Amerikaanse vogelkers in Europa als een probleem ervaren wordt. 

Niet alleen in het Allegheny-gebergte komen bossen met Amerikaanse vogelkers voor. Amerikaanse 

vogelkers heeft in de gehele omgeving van de grote meren een relatief hoog aandeel in de 

bosecosystemen. Dit geldt ook voor de aansluitende Canadese gebieden Zuid-Ontario en Zuid-Québec.  

De minimale hoeveelheid neerslag waarbij Amerikaanse vogelkers een groot aandeel heeft in bossen 

varieert met de gemiddelde jaartemperatuur. Dit verschijnsel wordt waarschijnlijk verklaard door de 

grotere verdamping bij een hogere temperatuur. Bij een gemiddelde jaartemperatuur van 9°C heeft 
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Amerikaanse vogelkers een groot aandeel in bosgebieden waar er jaarlijks zo‟n 750 tot 1200 mm regen 

valt.  

Amerikaanse vogelkers komt in het Noordwest-Europese laagland vooral voor op zandgronden. Vooral 

de podzolen zijn gevoelig voor invasie door de Amerikaanse vogelkers (van den Tweel & Eijsackers 

1987; Verheyen et al. 2007; Chabrerie et al. 2010). Het is daarom in het kader van onderzoek naar 

Amerikaanse vogelkers in Nederland en Vlaanderen interessant om de ontwikkeling van Amerikaanse 

vogelkers op vergelijkbare bodems in haar oorspronkelijk verspreidingsgebied te kennen. Wanneer 

Noordwest-Europese en Noordoost-Amerikaanse klimaat- en bodemkaarten vergeleken worden met de 

USDA Forest Service bosinventarisatie blijkt er één gebied in de Verenigde Staten uit te springen: de 

diepe zandgronden in de staat New York ten oosten van de Black River op de westelijke rand van het 

Adirondacks plateau zijn het best vergelijkbaar met de Noordwest-Europese regenwatergevoede 

zandgronden.  

Klimaatgegevens van het Noordwest-Europese laagland en de laaggelegen rand van de Adirondacks, 

daar waar de meeste zandbodems voorkomen, komen sterk overeen. De hoeveelheid en de spreiding 

van de neerslag is vergelijkbaar. De gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid in de Noordwest-

Europese laagvlakte bedraagt 750 tot 850 mm per jaar. De variatie is echter groot, van gemiddeld 550 

mm per jaar plaatselijk in Niedersachsen (Duitsland) tot 950 mm per jaar op de Veluwe (Nederland). 

De gemiddelde jaarlijkse neerslag in het westen van de staat New York varieert tussen 750 en 1000 

mm per jaar. Ook de gemiddelde jaartemperatuur is vergelijkbaar, zij het dat in de staat New York de 

winters kouder en de zomers warmer zijn, met een hogere verdamping in het groeiseizoen tot gevolg. 

De diepe zandgronden van het westelijke Adirondacks plateau worden in de beheerhandleiding van 

Nyssen (2012) als basis gebruikt voor de vergelijking met de Europese situatie. Uit de literatuur blijken 

ook de bosgebieden van het aansluitende deel van het Canadese Ontario en Québec voor vergelijking in 

aanmerking te komen (OMNR 1998).  

Deze bosgebieden in New York, Ontario en Québec maken onderdeel uit van het Northern Hardwood 

Forest (Noordelijk Loofbos) – een gebied dat meer in detail besproken wordt door Nyssen (2012).  
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2.1.3 Verjonging Amerikaanse vogelkers (Buysse, 2012)  

Met het oog op de ontwikkeling van beheerstrategieën voor de aanpak van de Amerikaanse vogelkers, 

is het zeer belangrijk dat we een zicht krijgen op de manier waarop de soort zich verjongt. Eens we 

inzicht hebben in de spelregels die bij verjonging van belang zijn, kunnen we bij een eventuele aanpak 

hier gericht op inspelen.  

Licht blijkt alvast een zeer bepalende factor. Meer licht geeft meer zaad, met zaadproductie vanaf het 

5de levensjaar. Negentig tot vijfennegentig procent van de vruchten valt niet verder dan 5 - 6 m van de 

moederboom, maar zoogdieren kunnen occasioneel voor langeafstandsverbreiding zorgen. Een op 

veertien vruchten kiemt uiteindelijk, waarbij de eerste vier jaar cruciaal blijken te zijn voor verdere 

overlevingskansen. Om de overlevingskansen te verhogen bij weinig licht, heeft Amerikaanse vogelkers 

twee strategieën: de Oskarstrategie – waarbij onderdrukte exemplaren wachten op meer licht – en de 

Alicestrategie – waarbij onderdrukte exemplaren stam- of wortelopslag vormen.  

Amerikaanse vogelkers kan beter omgaan met schaduw dan de typische pioniersboomsoorten zoals 

berk en den. Maar nog steeds minder goed dan de echte schaduwbomen zoals beuk, esdoorn en linde. 

Dit laatste biedt meteen de sleutel voor het weerbaar maken van bossen tegen Amerikaanse vogelkers, 

namelijk het inbrengen van schaduwbomen zoals verder besproken in hoofdstuk 6. 

2.1.3.1 Veel zaad bij veel licht 

De zaadproductie van Amerikaanse vogelkers is variabel. Bomen die opgroeien bij veel licht en oudere 

bomen brengen doorgaans een overvloed aan zaad voort.  

De bloei is meestal overvloedig en bestuiving gebeurt door heel veel verschillende soorten insecten 

(Boucault, 2009), doorgaans generalisten. De honingbij wordt regelmatig vermeld als belangrijke 

bestuiver (Hough, 1960, Forbes, 1969, 1973, Boucault, 2009). Heel uitzonderlijk wordt het tegendeel 

beweerd (Cosijn et al., 1983). Maar bijen zijn algemeen de meest belangrijke bestuivers ter wereld, 

specifiek zeker voor de Rosaceae (Cane, 2008). 

De zaadproductie is echter zeer variabel (Grisez, 1975). Uit anekdotische veldwaarnemingen blijkt dat 

de temperatuur en het aantal uren zonneschijn tijdens de eerste dagen van de bloei een grote invloed 

hebben op de zaadzetting. Dan is er immers veel activiteit van bestuivende insecten (Forbes, 1969, 

1973). Bomen die het ene jaar veel zaad voortbrengen doen dit doorgaans ook jaarlijks. Maar er komen 

ook bomen voor, zelfs vrijstaand, die nauwelijks zaad produceren. De grootste variabiliteit zit dus in de 

grote individuele diversiteit. We kunnen dit vermoedelijk verklaren door de hoge mate van genetische 

diversiteit. Amerikaanse vogelkers is (allo-)tetraploïd (Pairon en Jacquemart, 2005, Pairon, 2007). 

Licht heeft een belangrijke invloed op zaadproductie. Er zijn nauwelijks bloeiende bomen te vinden die 

opgroeien in de schaduw (Staatsbosbeheer, 1984, Starfinger, 1990, Closset-Kopp et al., 2007). En er is 

een sterk negatief verband tussen de zaadproductie van jonge boompjes en de afstand tot omringende 

bomen (Vanhellemont et al., 2009), wat waarschijnlijk opnieuw vooral te maken heeft met de 

hoeveelheid beschikbaar licht. Wortelconcurrentie voor voedingsstoffen en water kan ook een rol 

spelen. 

Algemeen brengen dikkere bomen meer zaad voort (Deckers et al., 2008, Vanhellemont et al., 2009). 

Dit is een leeftijdseffect. In een studie van een jonge populatie in lineaire landschapselementen 

(gemiddelde leeftijd van 2,9 jaar, het oudste exemplaar was 35 jaar oud) was er een zeer sterk 

verband tussen leeftijd en volume (Deckers et al., 2005). In bossen is dit verband niet zo uitgesproken 

(Vanhellemont, 2009). In het oorsprongsgebied gebeurt goede zaadproductie vooral tussen de leeftijd 

van 30 tot 100 jaar (Hough, 1960). Ook neemt daar de zaadproductie toe bij stijgend 

bestandsgrondvlak (Grisez, 1975, Bjorkbom, 1979). Voor een gegeven soort en groeiplaats is het 

grondvlak een functie van densiteit van de moederbomen en van de leeftijd ervan. 
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De hoeveelheid bloemtrossen en zaadproductie wordt niet beïnvloed door bodemrijkdom. Wel ligt op 

armere bodemtypes (podzolen) en op een aantal ondiepe vochtige bodems (dystric cambisols) het 

percentage steenvruchten waarin zich geen embryo ontwikkelt hoger (Closset-Kopp et al., 2007).  

Tabel 1 geeft een overzicht van cijfers uit de literatuur. Merk op dat de standaardfout doorgaans hoog 

is, wat wijst op een hoge variabiliteit. We zien een trend dat er per boom een duizendtal bloemtrossen 

bloeien. Per bloemtros bevinden zich een dertigtal bloemen. Het duurt 2–5 dagen na de bloei van de 

eerste bloem in een tros vooraleer alle bloemen in de tros bloeien. Het duurt een kleine 2 weken 

vooraleer de laatste bloemtros aan een bepaalde boom in bloei staat (Forbes, 1973). De periode van 

maximale bloei is ook het moment wanneer de bladeren hun maximale oppervlakte bereiken (Mulligan 

en Munro, 1981). Als ruw gemiddelde groeien per bloemtros een drietal bloemen uit tot steenvruchten. 

Gezien de variabiliteit is het zeer moeilijk om een getal te plakken op het gemiddeld aantal vruchten per 

boom en zo‟n gemiddelde heeft dan ook weinig praktisch nut. Maar indien er toch een getal moet 

opgeplakt worden dan komen we aan ruwweg 7.000 vruchten per boom voor bomen die opgroeien in 

licht. De auteurs vermeld in Tabel 1 rapporteren maximum cijfers van 10.253 (Pairon et al., 2006), 

39.000 (Starfinger, 1990) en 53.048 (Deckers et al., 2008) vruchten per boom. Minima waren 0 (Pairon 

et al., 2006, Deckers et al., 2008) en 16 (Starfinger, 1990). 

Tabel 1 Overzicht van cijfers over bloei en zaadzetting. 
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Tabel 1. Vervolg 

 

 

Aantal vruchten per boom 

Gemiddeld aantal 
Standaard-

Aantal waarnemingen 
Land, regio of 

Bron 
Jaar van 

fout habitat veldwerk 

8.91 1 1.526 8 vrijstaande bomen divers, Berlijn (Starfinger, 1990) 1986 

455 167 
3 bomen in onderetage 

divers, Berlijn (Starfinger, 1990) 
(schaduw) 1986 

berekend uit totaal aantal 
Compiègne, 

6.011 bloemtrossen en het gemiddeld (Ciosset-Kopp et al. , 2007) 
aantal vruchten per bloem tros 

Frankrijk 
2003 

5.354 1.451 6 aselect gekozen bomen 
bestand met grove 

(Pairon et al., 2006a) 
den van ong. 70 Jaar 2004 

7.814 2.5 16 
31 bomen aselect gekozen uit 

bocagelandschap (Deck ers et al. , 2008) 
stratificatie 2004 

1.387 1.079 6 aselect gekozen bomen 
bestandmet grove 

(Pa iron et al. , 2006a) 
den van ong. 70 jaar 2005 

0 tot 493 
6 proefvlakken met 12 

Kempen 
(Vanhellemont et al., 

zaadvallen 2009b) 2006 

481 tot 5.245 
7 proe fvlakken met 12 

Kempen 
(Vanhellemont et al., 

zaadvallen 2009b) 2007 

46 tot 134 
7 proe fvlakken met 12 

Kernpen 
(Vanhellemont et a l., 

zaadvallen 2009b) 2008 

("') Schattingen u1t een beperkte studie van 2 populaties. Door de USDA Forest Service wordt een bloei als goed of uitstekend 
beschouwd als er minstens 33 bloemen per bloemtros voorkomen en minstens 3 bloemtrossen per twijg (Bjorkborn et al., 1979) . 
(**) In deze studie werd vanaf juni een zakje rond de trossen bevestigd om de vruchten te hesehenn en tegen vogelvraat 
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2.1.3.2 Bij veel licht al zaadproductie vanaf 5 jaar 

Jonge boompjes die opgroeien bij veel licht brengen al zaad voort vanaf een leeftijd van ongeveer 5 

jaar. 

Bij zo‟n 10 % van de bomen die opgroeien onder vol daglicht worden al vruchten gevormd vanaf een 

leeftijd van 4 jaar. Het aandeel neemt nadien systematisch toe en bijna alle bomen die opgroeien in vol 

licht of halfschaduw vertonen zaadproductie als ze ouder zijn dan 7 jaar (Deckers et al., 2005). Ook in 

zijn oorsprongsgebied is de minimum leeftijd waarop vruchten worden gevormd ongeveer 5 jaar 

(Spinner en Ostrom, 1945, Grisez et al., 2008). In een bemeste zaadboomgaard werd bloei vastgesteld 

vanaf het 5de groeiseizoen na het uitplanten van eenjarige zaailingen (Dorn en Auchmoody, 1974). In 

een proefaanplanting in de zuidelijke Appalachen bloeiden een aantal bomen afkomstig uit lage 

hoogteligging (275 - 425 m) reeds in het derde groeiseizoen en tot de helft van de bomen in het vierde 

groeiseizoen (Barnett en Farmer, 1980). Hough (1960) vermeldt dat alleen vruchten van bomen van 

minstens 10 jaar oud kiemkrachtig zijn, maar dit wordt door geen enkele andere auteur onafhankelijk 

bevestigd. Bij bomen die opgroeien in de schaduw is er vaak geen zaadproductie. 

De fenologie van de soort is in Vlaanderen niet systematisch bijgehouden, maar uit 

terreinwaarnemingen blijkt dat de bloei gebeurt rond eind mei – begin juni. Vanaf begin juli vormen 

zich groene steenvruchten. Gedurende een periode van 2-3 weken na begin augustus verkleuren de 

vruchten, van donkergroen over rood tot zwartrood en uiteindelijk zwart. Dan zijn de vruchten rijp. Dit 

gebeurt 66 tot 81 dagen (Swain et al., 1992) of gemiddeld 75 dagen (Phartyal et al., 2009) na de 

anthese1. Dit tijdstip hangt wel af van klimatologische omstandigheden en kan van jaar tot jaar 

verschillen (Swain et al., 1992). Fysiologisch is dit het tijdstip waarop de afname van het vochtgehalte 

van het vruchtvlees stabiliseert tot iets boven 50 % en de toename van het drogestofgehalte 

stabiliseert tot iets onder 50 % (Phartyal et al., 2009). Er worden dan ook volop suikers en andere 

stoffen gevormd. Tegelijk is het vochtgehalte van het endocarp2, het harde omhulsel rondom het 

eigenlijke zaad, onder een kritische waarde van ongeveer 30 % gedaald. De vruchten beginnen af te 

vallen vanaf half augustus, maar er is een piek eind september-begin oktober. Een klein deel valt later 

af, tot in december. Die piek, ongeveer 105 dagen na de anthese, komt overeen met het tijdstip 

waarop het vochtgehalte van het endocarp is gedaald tot 13 – 14 % (Phartyal et al., 2009). Ervaring 

met het bewaren van het zaad leerde al eerder dat voor optimale kiemingspercentages het vochtgehalte 

van het endocarp bij het begin van de kiemrust tussen 12 en 15 % moet liggen en dat het drogen 

geleidelijk aan moet gebeuren. 

De fenologie in Vlaanderen lijkt goed overeen te komen met de fenologie in Noord-Pennsylvania (Grisez 

et al., 2008) waar zich het Allegheny plateau bevindt (een onderdeel van het Appalachian plateau) en 

waar zich de zaadbronnen bevinden van het zaad dat gebruikt werd bij de introducties in onze regio 

(Pairon et al., 2010).  

2.1.3.3 Minstens de helft van de steenvruchten niet kiemkrachtig of beschadigd 

Minstens de helft van de steenvruchten die op de bodem terechtkomen zijn niet kiemkrachtig of worden 

beschadigd. Ze ontwikkelen geen embryo, worden kapot gebeten door knaagdieren, worden aangetast 

door insecten of schimmels, of gaan kapot in de krop van vogelsoorten zoals fazant of boomklever. 

                                                

1 Het tijdstip waarop de bloemen zich volledig openen. 

2 Het endocarp is de stenige wand van de kersenpit. 
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Waar veel moederbomen staan vallen er jaarlijks een tiental tot meer dan honderd vruchten per m² op 

de bodem. De helft van meer dan honderd vruchten per m² blijft natuurlijk nog altijd een massa 

kiemkrachtig zaad. 

De densiteit van de moederbomen is uiteraard van invloed op het aantal vruchten dat op de bodem valt 

(Grisez, 1975, Reader et al., 1995). Zoals hierboven vermeld wordt de zaadproductie ook sterk bepaald 

door de hoeveelheid licht waarin de moederbomen opgroeien. Het is dus niet mogelijk om algemeen 

geldende schattingen te maken van het gemiddeld aantal vruchten dat op de bosbodem terechtkomt. 

Tabel 2 somt een aantal cijfers op van de hoeveelheid verse vruchten die jaarlijks op de bosbodem 

terechtkomt onder verschillende omstandigheden. 

Tabel 2 Aantal nieuwe vruchten per m² (op de bodem gevallen tijdens het afgelopen seizoen). 

 

 

Omdat er jaarlijks vruchten vallen en ze een paar jaar hun kiemkracht behouden, zitten in typisch 

overwoekerde bestanden al snel meer dan 200 vruchten per m² in de bodem (zie Tabel 3).  

 

Tabel 3 Aantal vruchten per m² die in het strooisel werden geteld, m.a.w. gedurende verschillende 

afgelopen jaren afgevallen. 
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Minstens de helft van de steenvruchten die op de bodem terechtkomen zijn niet kiemkrachtig of worden 

beschadigd. In één studie bleek slechts 7 % van de vruchten verzameld in een bos op vochtige 

standplaats kiemkrachtig. In twee drogere bossen waren 39 % en 55 % kiemkrachtig (Boucault, 2009). 

In een andere kiemproef bleken gemiddeld 40 % van de steenvruchten kiemkrachtig (Closset-Kopp et 

al., 2007). Uit kiemproeven bleek dat op de verschillende bodemtypes minimum 23 % en maximum 55 

% kiemde. 

Hiervoor zijn verschillende redenen. Ze ontwikkelen geen embryo, worden kapot gebeten door 

knaagdieren, worden aangetast door insecten of schimmels, of volledig verteerd door fazant of 

boomklever. 

In het bos van Compiègne bleek gemiddeld 18 % van de op de bodem gevonden vruchten geen embryo 

te bevatten (Closset-Kopp et al., 2007). Dit percentage varieerde naargelang het bodemtype (minimum 

4,5 %, maximum 30 %). In een 70-jarig dennenbestand in Hamme-Mille was dit 25,3 % (Pairon et al., 

2006). 

In Compiègne bleek 20 % van de op de grond gevonden steenvruchten kapot gebeten door 

knaagdieren, in Fontainebleau 11 % (Boucault, 2009). Een bezaaiingsproef in Nederland mislukte 

doordat muizen (waarschijnlijk juveniele bosmuizen) tientallen zaden bij elkaar sleepten en leegaten 

(Eijsackers en van de Ham, 1990). In de boomkwekerijen in het oorsprongsgebied wordt gelijkaardige 

of meer schade vastgesteld (Huntzinger, 1964, 1967). In bossen in het oorsprongsgebied blijkt er meer 

vraat door muizen te gebeuren naarmate de strooisellaag dunner is en de densiteit van vruchten op de 

grond toeneemt (Smith, 1975). In South Carolina bleek er meer vraatschade door muizen te gebeuren 

in door corridors verbonden bosjes dan in geïsoleerde bosrestanten (Orrock en Damschen, 2005). 

Een deel van de steenvruchten wordt aangetast door insecten. In de bossen die Boucault (2009) 

onderzocht bleken 1 % tot 17 % aangetast door insecten. Hij weet dit vooral toe aan de kersenpitkever 

(Furcipus rectirostris). In een 70-jarig dennenbestand in Hamme-Mille was 3,3 % van de vruchten 

aangetast door de kersenpitkever (Pairon et al., 2006). In 7 dennenbestanden verspreid over de 

Kempen schommelde het gemiddeld percentage aangetaste zaden van jaar tot jaar tussen 7 en 23 %. 

Tussen bestanden varieerde dit percentage van 2 tot 21 % (Vanhellemont et al., 2009). De 

kersenpitkever komt zowel voor op Amerikaanse vogelkers in bosverband als op geïsoleerde vrijstaande 

bomen (Nowakowska en Halarewicz, 2006). 

In de lege endocarpen op vochtige standplaatsen worden vaak schimmeldraden aangetroffen. Dit 

suggereert dat de steenvruchten daar worden aangetast door schimmels (Boucault, 2009). De 

steenvruchten kiemen pas na een vochtige maar niet te natte koude stratificatie. Verblijven ze te lang 

in te natte omgeving dan kiemen ze niet en sterven af (Huntzinger, 1968). De schimmels in lege 

endocarpen op vochtige standplaatsen zijn dus mogelijk secundaire infecties. 

Van een aantal vogelsoorten wordt verondersteld dat ze de inhoud van het endocarp opeten en zo de 

zaden vernietigen. Dit zijn boomklever (Sitta europaea) en fazant (Phasianus colchicus) (Boucault, 

2009). Van Prunus virginiana werd eerder al vastgesteld dat veel zaden in de krop van fazanten 

beschadigd worden zodat de inhoud van het endocarp kan verteerd worden (Krefting en Roe, 1949). 

Amerikaanse vogelkers heeft niet alleen een (beperkt) aantal natuurlijke vijanden. Mogelijk worden 

knoppen en jonge bladeren in zijn Europees verspreidingsgebied beschermd tegen vraat van insecten. 

Boucault (2009) vermeldt dat in sommige bestanden heel wat mieren op Amerikaanse vogelkers 

werden gezien. Dit lijkt op wat werd vastgesteld in een studie in Michigan (Tilman, 1978). Daar wordt 

een mierensoort (Formica obscuripes Forel) de eerste drie weken na het uitlopen van de knoppen 

aangetrokken door de nectar uit klieren van jonge blaadjes van bomen tot 20 m van het mierennest. 

Daardoor werd de vraatschade door een rups (Malacosoma americanum Fabricus) sterk beperkt. 
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2.1.3.4 Verbreiding rondom de moederboom 

90 – 95 % van de vruchten valt niet verder dan 5 - 6 m van de moederboom. In gesloten bosbestanden 

wordt ongeveer een vijfde van alle vruchten verbreid tot 25 m ver door vooral houtduif en merel. De 

vogels deponeren de pitten vooral onder randbomen of rond roestplaatsen in kleine open plekken. In 

boscomplexen met veel open plekken halen vogels de vruchten dus vooral van zaadbomen die tot 25 m 

van de bosrand groeien. In halfopen landschappen verbreiden vogels de pitten tot ongeveer 100 m van 

de moederbomen. Dit leidt tot een gestaag uitdeinend invasiefront met tentakels die zich het snelst 

ontwikkelen in de richting van hoge structuurdiversiteit. 

De overgrote meerderheid van de vruchten valt niet verder dan 5-6 m van de stam van de 

moederboom. In twee studies in Illinois bleek telkens 90 % van de vruchten minder dan 6 m van de 

moederboom gevallen te zijn (Smith, 1975, Hoppes, 1988). In een Belgische studie bleek 95 % van de 

steenvruchten met het vruchtvlees er nog aan en dus niet opgegeten door vogels minder dan 5 m ver 

gevallen te zijn (Pairon et al., 2006). In alle drie de studies lag de mediaan rond 2,5 m. De helft van de 

vruchten was dus minder dan 2,5 m ver gevallen, de andere helft verder. Door het zwiepen van de 

kronen tijdens windstoten waren de verste vruchten op 9 m (Hoppes, 1988) en 11,3 m (Pairon et al., 

2006) beland. 

In de Belgische studie was 17 % van de steenvruchten die op de bodem werden teruggevonden door 

vogels gegeten (Pairon et al., 2006). Houtduif en merel zorgen voor het leeuwenaandeel van de 

verbreiding, maar er zijn in Vlaanderen nog minstens 16 andere vogelsoorten die regelmatig de 

steenvruchten eten (Deckers et al., 2008). Vogels worden vooral aangetrokken door bomen met een 

overvloedige zaadzetting3 en dan vooral als de bessen rijp zijn (Deckers, 2005a). Een deel van de pitten 

worden verbreid via uitwerpselen. De meerderheid van de pitten wordt terug uitgebraakt nadat de 

vogels het vruchtvlees hebben ingeslikt. 

Zowel in de Belgische studie als in één van de studies in Illinois werd 95 % van de door vogels gegeten 

vruchten tot 25 m van de moederboom gevonden (Smith, 1975, Pairon et al., 2006), telkens in 

gesloten dennenbestanden. Maar in niet-homogene bestanden is het patroon van de verbreiding door 

vogels niet meer concentrisch. De pitten worden langs grote open plekken of bosranden vooral 

gevonden onder de randbomen. In gesloten bosbestanden worden dan weer meer pitten gevonden in 

kleine open plekken die ontstonden doordat één boom was omgevallen of gekapt. Zowel de randbomen 

van grote open plekken als de stobben of omgevallen bomen in de kleine open plekken fungeren 

namelijk als roestplaatsen. 

Dit impliceert ook dat vogels de vruchten van moederbomen in de bosrand tot 25 m in gesloten 

bosbestanden kunnen brengen.  

Het is al langer geweten dat Amerikaanse vogelkers zich vlot vestigt in houtkanten en akkerranden 

(Eijsackers en Oldenkamp, 1976, Mulligan en Munro, 1981). In landschappen met hagen en houtkanten 

maar ook in bossen dooraderd met open natuur kunnen vogels de pitten tot 100 m van de moederboom 

verbreiden (Deckers et al., 2005). Specifiek, in een landschap met gemiddeld 150 m houtkant per 

hectare, daalde de kans dat er door verbreiding zaad terechtkomt op meer dan 100 m van de 

moederboom zeer snel en was die nihil vanaf ongeveer 300 m. Pitten werden vooral gedeponeerd langs 

knooppunten van houtkanten en onder roestbomen (Deckers et al., 2005). In het gebied tussen 

Bonheiden en Lier (Honnay et al., 1999) vestigde Amerikaanse vogelkers zich vooral in kleine 

bosfragmentjes. 

                                                

3 Volgens de zogenaamde “fruit crop size hypothesis” SNOW, D. W. 1971. Evolutionary aspects of fruit-eating by 

birds. Ibis, 113, 194-202, ORTIZ-PULIDO, R. & RICO-GRAY, V. 2000. The effect of spatio-temporal variation in 

understanding the fruit crop size hypothesis. Oikos, 91, 523-527. 
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Verspreiding op deze middellange afstand (25 – 100 m) gebeurt dus vooral in de richting van hogere 

structuurdiversiteit. De kans op kieming van zaden die eerst door vogels zijn gegeten is hoger (zie 

verder).  

2.1.3.5 Zoogdieren zorgen voor langeafstandsverbreiding  

Vossen en andere zoogdieren verbreiden vruchten op langere afstand, tussen 500 m en enkele 

kilometers. Dit gebeurt weliswaar met een beperkt deel van de vruchten maar de kans op kieming van 

dergelijke vruchten ligt hoger. Op landschapsschaal zorgen deze onregelmatige 

“langeafstandssprongen” ervoor dat het gestaag uitdeinend invasiefront exponentieel wordt versterkt 

met infectiehaarden op nieuwe plaatsen, in eerste instantie vooral in halfnatuurlijke landschappen. 

Een beperkt deel van de vruchten wordt over langere afstand verbreid. Een aantal zoogdieren (vos, 

everzwijn, boommarter, kleine knaagdieren) is verzot op de vruchten (Hamilton, 1935, Hough, 1960, 

Starfinger, 1990) en verbreidt de pitten via hun uitwerpselen. In het bos van Compiègne werd 

vastgesteld dat de uitwerpselen van vossen tussen 15 augustus en november vol zitten met pitten van 

Amerikaanse vogelkers; in een bepaald uitwerpsel werden zelfs 143 pitten gevonden (Boucault, 2009). 

Volgens schattingen van het Franse Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage bedraagt het 

gemiddeld territorium van een vos een 300 tot 400 hectare en gebeurt het frequent dat een vos ‟s 

nachts 10 tot 15 km aflegt. Dit betekent een verbreiding over 500 m tot enkele kilometers ver. In een 

Franse doctoraatsstudie wordt 918 m als gemiddelde afstand van de verbreiding door vossen genomen 

(Sebert-Cuvillier, 2008). Daarnaast komen ook nog rondzwervende vossen voor die nog verder gaan.  

Naar analogie met het hierboven vermelde patroon van verbreiding door vogels en met de verbreiding 

van zoete kers in de omgeving van Mainz (Grünewald et al., 2010) kunnen we ook verwachten dat ook 

op dit schaalniveau (een straal van verschillende kilometers), verbreiding toeneemt naarmate het 

aandeel van halfnatuurlijke landschappen toeneemt. Ook steenmarters verbreiden de vruchten van 

Amerikaanse vogelkers (Schaumann en Heinken, 2002). Er kan verwacht worden dat ook reeën en 

everzwijnen de vruchten verbreiden, hoewel dit in Compiègne niet werd vastgesteld (Boucault, 2009). 

De reeënpopulatie is er vrij klein en everzwijnen worden er met maïs bijgevoederd. We kunnen 

verwachten dat ook das, bunzing en egel de vruchten verbreiden (Hernández, 2008), gezien hun 

biotoopvoorkeur zal dit vooral in gevarieerde halfnatuurlijke landschappen zijn.  

Het aantal vruchten dat op deze lange afstand wordt verbreid is weliswaar beperkt, maar de kans op 

kieming van vruchten die doorheen het spijsverteringskanaal van vogels of zoogdieren zijn gegaan ligt 

algemeen hoger.  

2.1.3.6 De soort kan daarenboven lang overleven bij weinig licht 

Het percentage vruchten dat kiemt ligt meestal onder de 50 % en de overgrote meerderheid van de 

vruchten worden niet verder dan 5 m van de moederboom verbreid. Zijn er weinig moederbomen 

voorhanden, dan krijgen we in theorie vooral een pleksgewijze uitbreiding rondom de moederboom. 

Maar onder het dichte bladerdak van Amerikaanse vogelkers is het vrij donker. Dit is geen ideale plek 

voor jonge plantjes om op te groeien. 

Maar de ecologie van de soort leidt ertoe dat ze lang aanwezig kan blijven op plaatsen met ongunstige 

milieufactoren, voornamelijk weinig licht. Vanaf er weer voldoende licht aanwezig is, brengen boompjes 

en struiken opnieuw veel zaad voort en krijgen we opnieuw snel groeiende exemplaren die zoveel 

mogelijk beschikbare groeiruimte innemen. Dit gebeurt op drie manieren. Zaden kunnen kiemen en 

kiemplantjes kunnen een paar jaar overleven bij zeer weinig licht. De soort is in staat een dichte 

zaailingenbank te vormen. En de soort heeft een enorm opslagvermogen. 
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2.1.3.7 Maximum 1 op 14 vruchten kiemt maar dan ook op niet geschikte plaatsen  

Als vuistregel kiemt 1 op 7 onbeschadigde en kiemkrachtige zaden. Het vochtgehalte van de pit moet 

eerst tot 12 – 15 % zakken en vervolgens is een rustperiode nodig gevolgd door een vochtige, maar 

niet te natte, koude stratificatie van minstens 4 maanden. Dit verklaart waarschijnlijk ook de lage 

kiemingspercentages op te vochtige groeiplaatsen en het feit dat de soort nauwelijks voorkomt op natte 

bodems. En het verklaart waarom er minder vruchten kiemen op plaatsen waar ze gemakkelijk 

uitdrogen zoals naakte, gecompacteerde bodem en plekken in volle zon. 

Zoals hierboven vermeld is minstens de helft van de vruchten die op de bodem terechtkomen niet 

kiemkrachtig of worden ze beschadigd. Combineren we deze cijfers dan komen we tot een heel ruwe 

vuistregel dat van alle steenvruchten die op de bodem terechtkomen er maximum 1 op 14 kiemen. 

Maar ze kiemen dan zelfs op plaatsen waar er nauwelijks licht valt.  

De kieming gebeurt vooral eind mei, maar ook continu tussen eind april en half september. 

De meeste steenvruchten kiemen het eerste of tweede jaar. Een heel beperkt percentage kan nog het 

derde jaar kiemen. Uitzonderlijk kiemen nog een heel beperkt aantal vruchten het vierde jaar. 

We zien een strategie die erop gericht is dat voldoende vruchten kunnen kiemen op plaatsen waar de 

lichtomstandigheden (nog) niet optimaal zijn voor de zaailingen.  

Onder laboratoriumomstandigheden kan een beperkt deel groene vruchten kiemen (Forbes, 1972), 

maar de tendens is dat hoe later de vruchten geoogst worden, hoe groter het kiemingspercentage 

(Phartyal et al., 2009). Zoals hierboven al vermeld dient het vochtgehalte van het endocarp onder de 

15 % te zakken. In de natuur gebeurt dit doordat de vruchten nog een tijd aan de boom blijven hangen 

drogen. Onder laboratoriumomstandigheden droogt men tot een vochtgehalte van 4–6 % (Huntzinger, 

1968, 1971, Grisez et al., 2008) zodat de zaden nadien lang kunnen worden bewaard in de diepvries. 

De tweede vereiste voor kieming is een rustperiode (warm of koud) gevolgd door een 

koudebehandeling (Esen et al., 2007, Phartyal et al., 2009). De koude stratificatie moet minstens 4 

maanden duren en plaatsvinden in een vochtige maar niet te natte omgeving. In de natuur gebeurt dit 

doordat de vallende herfstbladeren rondom de afgevallen vruchten een vochtig medium creëren waarna 

een koudebehandeling volgt door de wintertemperaturen (Hough, 1960).  

Onder laboratoriumomstandigheden moeten de gekuiste en gedroogde vruchten 4 maanden bij een 

temperatuur van 0,5–5°C in een vochtig medium worden opgeslagen (Huntzinger, 1968, Schultz et al., 

2002). Na 3 maanden doorbreekt slechts een beperkt percentage de kiemrust (Huntzinger, 1968, 

Phartyal et al., 2009). Gekuiste en luchtgedroogde vruchten (vochtgehalte 11–13 %) kunnen bij een 

temperatuur van 0,5–5°C ongeveer drie jaar kiemkrachtig blijven (kiemingspercentage 77 %). Van 

kunstmatig gedroogde vruchten (vochtgehalte 4–6 %) die bewaard blijven aan die temperaturen of in 

de diepvries zal na 8 jaar nog meer dan de helft kiemen (Grisez et al., 2008). Vruchten die een paar 

maanden te nat worden bewaard verliezen hun kiemkracht (Huntzinger, 1968), vandaar waarschijnlijk 

het lage kiemingspercentage op de vochtige standplaats in de studie van Boucault (2009) en het feit 

dat de soort nauwelijks voorkomt op natte bodems (Godefroid et al., 2005). 

Vruchten die eerst door vogels of zoogdieren zijn ingeslikt hebben systematisch een hoger 

kiemingspercentage (Smith, 1975, Boucault, 2009, Phartyal et al., 2009). Bij vogels wordt het 

vluchtvlees verwijderd en wordt de harde wand van het endocarp licht geschuurd in de krop. Ofwel 

wordt het endocarp terug uitgebraakt. Ofwel gaan de vruchten zoals bij zoogdieren doorheen het 

volledige spijsverteringskanaal en komen ze op de bodem terecht ingekapseld in uitwerpselen. Ze 

krijgen zo een dosis bemesting toegediend. Maar vruchten die gegeten werden door runderen in de 

Nederlandse kustduinen kiemden totaal niet meer (Ehrenburg et al., 2008).  

Er zijn verschillen in kiemingspercentage naargelang de herkomst (hoogteligging, breedtegraad) van de 

moederboom (Farmer en Barnett, 1972, Pitcher, 1982). Dit is voor de in onze regio aanwezige planten 
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niet relevant aangezien de meeste van de hier aanwezige zaadbronnen oorspronkelijk van een beperkt 

gebied in het oosten van het Allegheny-plateau afkomstig zijn. 

Onder kunstmatige omstandigheden (gekuiste en gedroogde vruchten, opslag, koude stratificatie, …) 

kan het aandeel vruchten dat uiteindelijk kiemt zeer hoog zijn: tot meer dan 90 % (Eijsackers en van 

den Ham, 1984, Grisez et al., 2008). 

Om de omstandigheden in de vrije natuur na te bootsen werd een kiemingsproef uitgevoerd in een 

tuinkooi (Eijsackers en van den Ham, 1984). Het eerste jaar kiemde gemiddeld 13 % van de vruchten 

van alle locaties samen, het maximum kiemingspercentage van één bepaalde locatie bedroeg 56 %. Het 

tweede jaar kiemde gemiddeld 1,6 % en was het maximum kiemingspercentage van één bepaalde 

locatie 34 %. Het derde jaar kiemde gemiddeld 0,2 % met een maximum van 4 %. Het vierde jaar 

kiemde geen enkele vrucht meer. Van de onbeschadigde en kiemkrachtige vruchten die in Compiègne 

werden verzameld kiemde 20–68 % (Closset-Kopp et al., 2007) na een voorbereidende behandeling in 

het labo. Er is dus opnieuw heel wat individuele variatie en in de vrije natuur kan het aandeel gezonde 

vruchten van een bepaald “oogstjaar” dat effectief kiemt dus heel beperkt tot onbestaande zijn. De 

combinatie van dit kiemingspercentage met vraatschade maakt dat men in zijn natuurlijk 

verspreidingsgebied schat dat er uit elke 6 gezonde zaden aan een boom gemiddeld 1 zaailing groeit 

(Bjorkbom, 1979). Het cumulatief gemiddelde uit de hierboven vermelde Nederlandse proef in de 

tuinkooi ligt eerder bij 1 zaailing op 7 gezonde zaden. 

Kieming gebeurt vooral eind mei maar ook continu tussen eind april en half september (Eijsackers en 

van den Ham, 1984).  

In het endocarp wordt het grootste volume ingenomen door de cotylen. Er zit een kleine hoeveelheid 

endosperm rondom het embryo (Swain et al., 1992). Tijdens de kieming zwelt dit alles op en de 

steenvrucht splitst in twee (Hough, 1960). De zaadlobben blijven onder de grond (“hypogeïsche 

kieming”) in het gebroken omhulsel van het endocarp en doen niet aan fotosynthese. De energie voor 

de initiële groei komt dus volledig uit de in de cotyledonen en het endosperm opgeslagen zetmeel, 

vetten en proteïnen. Opgeslagen zetmeel wordt omgezet in suikers, vetten in glycerol en vetzuren die 

dan weer in suikers worden omgezet en eiwitten worden omgezet in een oplossing rijk aan vloeibare 

stikstof.  

Er is dus in principe geen licht nodig om de kieming te starten. Tijdens kiemingsproeven werd 

bijvoorbeeld al vastgesteld dat de zaden kunnen kiemen in volledige duisternis na een zeer lange opslag 

bij 3°C (Farmer en Barnett, 1972). Cruciaal voor een goede kieming is een continu vochtig microklimaat 

rond de zaden. Vandaar dat er onder scherm gemiddeld meer zaden kiemen dan in vol licht (Marquis, 

1990, O‟Hanlon-Manners en Kotanen, 2006), dat er meer zaden kiemen in bewerkte, luchtige, bodem 

dan in onbewerkte bodem waar ze onvoldoende bedekt worden en gemakkelijk uitdrogen (Huntzinger, 

1964) en dat er weinig zaden kiemen op naakte en gecompacteerde bodem (Hough, 1960).  

Het bodemtype heeft geen directe invloed op de kiemingspercentages van gezonde zaden (Eijsackers 

en van den Ham, 1984, Closset-Kopp et al., 2007). Wel worden op rijkere bodems doorgaans minder 

vruchten zonder embryo gevormd (Closset-Kopp et al., 2007). 

In de cotyledonen bevinden zich ook cyanoglycosiden, o.a. amygdaline. Tijdens de kieming wordt dit 

door enzymen omgezet in suikers, carbonylgroepen en HCN, het zeer giftige waterstofcyanide of 

blauwzuurgas. De belangrijkste functie hiervan is om de plant te beschermen tegen vraat, maar in de 

kiemende plantjes wordt het HCN verder omgezet tot een aminozuur (L-asparagine), wordt zo 

getransporteerd naar het groeiend weefsel en brengt daar extra stikstof ter beschikking (Swain en 

Poulton, 1994). Dit is dus nog een bijkomende hulp tijdens de kieming. 

Het kiemworteltje groeit uit tot een penwortel met veel zijworteltjes die na één groeiseizoen 15 tot 40 

cm diep in de bodem dringen, afhankelijk van de penetreerbaarheid van de bodem (Hough, 1960). In 

een bezaaiingsproef in een kwekerij op lemige zandbodem bedroeg de gemiddelde wortellengte van 

eenjarige zaailingen 25,4 cm (Bieniek en Kawecki, 2005). Na een aantal jaar ontwikkelen de wortels 
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zich tot een oppervlakkig wortelstelsel (Hough, 1960), dat gemiddeld tot maximum 60 cm diep de 

bodem indringt (Mulligan en Munro, 1981). 

2.1.3.8 Zaailingen die hun vierde levensjaar overleven zijn gevestigd 

De eerste drie jaar kunnen zaailingen blijven overleven op plaatsen met zeer weinig licht. Maar jaarlijks 

sterven zeer veel zaailingen af. Zaailingen die hun vierde levensjaar overleven zijn gevestigd. Hun 

overlevingskansen zijn hoog. 

We zagen hierboven dat de zaden ook kunnen kiemen op plaatsen waar er (nog) onvoldoende licht is 

opdat de kiemplantjes goed kunnen overleven. Eenzelfde trend zien we bij zaailingen tot ze de leeftijd 

van ongeveer 3 jaar bereikt hebben: afgestorven zaailingen worden steeds vervangen door nieuwe 

exemplaren, ook op plaatsen waar de omstandigheden (nog) niet gunstig genoeg zijn voor verdere 

groei. Het feit of een microklimaat al dan niet gunstig is wordt bepaald door de beschikbare hoeveelheid 

licht en water. Slaagkans vermindert sterk als de standplaats te droog is (vol licht of gecompacteerde, 

naakte bodem), te vochtig is (bodemschimmels) of te donker is (onvoldoende zetmeelreserve in de 

worteltjes, aantasting door bodemschimmels als secundaire oorzaak). 

De sterfte onder zaailingen gedurende hun eerste drie levensjaren is zeer hoog. In een bestand met 70-

jarige grove den bleken drie jaar na de kieming slechts 7,8 ± 0,1 % van de zaailingen van Amerikaanse 

vogelkers het overleefd te hebben (Pairon et al., 2006). Na het 4de jaar schoot de overlevingskans de 

hoogte in (86 ± 6 %). In dit bestand stonden er 13.200 (± 5200) zaailingen van 4 jaar of ouder per ha, 

dus ongeveer 1 zaailing per m². Nochtans hadden meer dan 95 % van de in de bodem aanwezige 

vruchten hun vierde levensjaar na de kieming niet gehaald. In 7 dennenbestanden in de Kempen 

(Vanhellemont, 2009, Vanhellemont et al., 2009) zien we een gelijkaardig patroon. Er is heel wat 

variabiliteit in de jaarlijkse sterfte van zaailingen en ook variabiliteit tussen bestanden. Vanaf het 

moment dat de zaailingen hoger zijn dan 20 cm is de overlevingskans hoog en stabiel. In deze studie 

kwam een hoogte van 20 cm overeen met een leeftijd van meer dan 6 jaar. Er stonden gemiddeld 

1.253 (± 481) zaailingen per hectare (minimum 25/ha, maximum 5.775/ ha). Op het Allegheny-plateau 

volgde men zaailingen 3 jaar op en stelde men ook vast dat de variabiliteit in mortaliteit jaar na jaar 

afneemt, dit ongeacht de grootte van de opening die in de kroonlaag werd gemaakt (Collins en Pickett, 

1988). De overlevingskans na vrijstelling neemt er sterk toe vanaf dat de zaailingen groter zijn dan 15 

cm (Marquis, 1982), wat in de schaduw overeenkomt met een leeftijd van ongeveer 4 jaar. 

Op een andere locatie overleefden jonge zaailingen gedurende 3–4 jaar onder dicht scherm bij een 

hoeveelheid licht die boven de zaailingen ongeveer 5 % van vol daglicht bedraagt en onder de 

zaailingen ongeveer 2 % (Hough, 1960, Marquis, 1990). Onder varens, waar de beschikbare 

hoeveelheid licht slechts ongeveer 0,5 % van vol daglicht bedraagt, stierf de meerderheid van de 

zaailingen af na 2 jaar (Horsley, 1993). Er werd vastgesteld dat dit uitsluitend te wijten is aan de 

hoeveelheid licht, niet aan de kwaliteit van het licht (onder de varens is er bijvoorbeeld meer ver-rood 

licht) (Horsley en Gottschalk, 1993) noch aan de vermeende allelopatische werking van die varens 

(Drew, 1988). 

Hoe kunnen we die observaties verklaren? De eerste twee jaar teert de zaailing nog bijna volledig op 

voedselreserves in de cotylen. De hoeveelheid licht waarin ze opgroeien is dan eigenlijk nog niet 

belangrijk (Kays en Canham, 1991). Vandaar dat ze bijvoorbeeld twee jaar onder varens kunnen 

overleven. Dan volgt een periode van acclimatisering aan hun groeiplaats en schakelen ze volledig over 

op fotosynthese en opname van water en nutriënten door de wortels. Tijdens die aanpassingsperiode, 

doorgaans tussen het tweede en derde groei-jaar, valt de groei van de zaailingen sterk terug (Closset-

Kopp et al., 2007). Een half procent van vol daglicht is duidelijk te weinig voor een minimum aan 

fotosynthese en ze sterven af. 

Als zaailingen opgroeien in een omgeving met 5 % van vol daglicht komen nog altijd sporadisch wat 

vlekjes zon tot op de bodem. Dat geeft ze genoeg energie om te overleven. De bladeren van zaailingen 

die opgroeien in de schaduw kunnen immers veel efficiënter omgaan met energie dan bladeren van 
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planten die opgroeien in vol zonlicht (zie verder). Maar de planten kunnen onvoldoende reserve 

opbouwen om de concurrentie aan te gaan met andere plantjes in hun onmiddellijke omgeving. In een 

studie in Illinois werd bijvoorbeeld vastgesteld dat 65,5 % van 3-jarige zaailingen die na een vrijstelling 

zijn opgegroeid in vol licht overleefden. In de schaduw overleefde 46,1 % (Smith, 1975). Sterk 

beschaduwde plaatsen hebben doorgaans ook een vochtiger microklimaat. De plant kan niet alleen 

minder zetmeel produceren maar ook minder afweerstoffen, zodat er meer schimmelaantastingen 

optreden (Vaartaja, 1952, Horsley, 1993). Zaailingen van Amerikaanse vogelkers zijn gevoelig voor 

bepaalde stammen van de bodemschimmel Pythium. Die komt vooral voor nabij andere bomen van 

Amerikaanse vogelkers, dus in de schaduw onder het kronendak, in het bijzonder op een vochtige 

standplaats. 

Is er meer dan ongeveer 10 % van vol daglicht beschikbaar voor de zaailingen, dan bepaalt niet alleen 

de hoeveelheid beschikbaar licht maar ook de beschikbare hoeveelheid bodemvocht hoe ze die periode 

van acclimatisering doorkomen (Niinemets en Valladares, 2006). Huidmondjes van jonge zaailingen 

geleiden beter dan die van oudere planten. Dit simpelweg omdat de afstand waarover het water moet 

vervoerd worden veel korter is in vergelijkbaar met oudere, grotere bomen (Fredericksen et al., 1996). 

Door die verhoogde geleiding zijn die jonge zaailingen gevoelig voor droogte en hitte. Te hoge 

lichtintensiteit leidt tot foto-inhibitie (beschadiging van het fotosysteem II van het 

fotosyntheseapparaat) waardoor het plantje minder zetmeel kan aanmaken (Juhász et al., 2009). 

Tegelijk ondergaan zaailingen een zeer hoge wortelconcurrentie door de massa andere aanwezige 

zaailingen. Of is er wortelconcurrentie van andere vegetatie, zoals een dichte mat van bochtige smele 

(Eijsackers en van de Ham, 1990).  

We zagen hierboven al dat de zaden ook kunnen kiemen op plaatsen waar er (nog) onvoldoende licht is 

opdat de kiemplantjes goed kunnen overleven. Eenzelfde trend zien we bij de vestiging van zaailingen 

tot ze de leeftijd van ongeveer 3 jaar bereikt hebben: afgestorven zaailingen worden steeds vervangen 

door nieuwe exemplaren, ook op plaatsen waar de omstandigheden (nog) niet gunstig genoeg zijn voor 

verdere groei. Het feit of een microklimaat al dan niet gunstig is, wordt bepaald door de beschikbare 

hoeveelheid licht en water. Slaagkans vermindert sterk als de standplaats te droog is (vol licht of 

gecompacteerde, naakte bodem), te vochtig is (bodemschimmels) of te donker is (onvoldoende 

zetmeelreserve in de worteltjes, aantasting door bodemschimmels als secundaire oorzaak). 

In een studie vond men geen significant verschil in jaarringbreedte, hoogtegroei en dikte tussen 

zaailingen die opgroeien in vol licht en onder scherm (Closset-Kopp et al., 2007), tot die zaailingen 

ongeveer vier jaar oud zijn. Vanaf ongeveer die leeftijd verloopt de verdere ontwikkeling anders 

naargelang de lichtpositie.  

2.1.3.9 Oskarstrategie: wachten op meer licht 

Zaailingen vanaf ongeveer 4 jaar oud die opgroeien bij weinig licht volgen een “Oskarstrategie”. Ze 

overleven maar groeien nauwelijks. Ze vormen een zaailingenbank die staat te wachten tot er meer 

licht beschikbaar komt, bijvoorbeeld doordat bomen omver waaien of worden gekapt. 

Dit Oskargedrag kan vooral worden verklaard door de zeer efficiënte manier waarop de soort reserves 

aanlegt. De bladknoppen lopen vroeg uit (tweede helft van maart) en de bladeren zijn volledig 

uitgelopen rond half mei. De soort kan dus volop van het voorjaarslicht gebruik maken vooraleer de 

bomen in de kroonlaag in blad komen. Bladeren die in de schaduw opgroeien, kunnen zeer efficiënt aan 

fotosynthese doen. Maar onderdrukte zaailingen groeien niet snel in de hoogte. Ze investeren eerst in 

het aanleggen van wortelbiomassa en van een zetmeelvoorraad, vooral in de wortels. Die 

zetmeelvoorraad is maximaal begin september. Die reserve wordt dan in het voorjaar gebruikt om de 

bladeren vroeg te laten uitlopen. 

Verder groeit de centrale as licht gebogen om zelfbeschaduwing te vermijden. Die as groeit zo doordat 

het hout vrij buigzaam is.  



 

32 Eindrapport Amerikaanse vogelkers www.invexo.eu 

 

Bij iets meer dan 10 % van vol daglicht kunnen de planten zo een 10 – 15 jaar overleven, maar 

uiteindelijk kwijnen ze weg. 

Is er iets meer dan 10 % van vol daglicht beschikbaar in de onderetage (Auclair en Cottam, 1971, 

Starfinger, 1990), dan overleven de zaailingen hun 4de levensjaar maar valt de groei bijna stil. Ze 

volgen een zogenaamde “Oskar4strategie” (Silvertown, 1982). De gemiddelde diametergroei van 

zaailingen tussen 6 en 10 jaar onder dicht scherm in Compiègne bedroeg 0,4 mm per jaar, de 

hoogtegroei een 5-tal cm (Closset-Kopp et al., 2007). Typische hoogte van de Oskars, onderdrukte 

zaailingen van ongeveer 5 jaar oud, is zowel hier als in het oorsprongsgebied tussen de 10 en 25 cm 

(Marquis, 1990, Closset-Kopp et al., 2007, Sebert-Cuvillier et al., 2007, Vanhellemont et al., 2009).  

De Oskars vormen een zaailingenbank die staat te wachten op een moment dat er meer licht 

beschikbaar komt. Dit Oskargedrag kan vooral worden verklaard door de zeer efficiënte manier waarop 

de soort reserves aanlegt. Verder groeit de centrale as licht gebogen om zelfbeschaduwing te 

vermijden. 

De hoogtegroei en de ontwikkeling van de bladeren van de zaailingen onder scherm in het natuurlijk 

verspreidingsgebied gebeuren bijna uitsluitend tijdens de paar weken tussen het uitlopen van de 

knoppen van Amerikaanse vogelkers en die van het bovenscherm. De bladeren van zaailingen van 

Amerikaanse vogelkers hebben zich hieraan aangepast. Er wordt al een maximale netto fotosynthese 

bereikt nog vooraleer (2-3 plastochronen5 vroeger) de bladeren volledig zijn uitgelopen zodat ze al heel 

snel een maximale hoeveelheid zetmeel kunnen aanmaken. Van dat zetmeel wordt in vergelijking met 

andere soorten een proportioneel grote hoeveelheid gebruikt om de verdere bladontwikkeling zo snel 

mogelijk te laten verlopen (Horsley en Gottschalk, 1993). In domeinbos De Inslag in Brasschaat 

begonnen in 1997 de knoppen uit te lopen op 20 maart en was de maximale bladoppervlakte-index 

bereikt rond half mei (Gond et al., 1999). 

Bladeren van onderdrukte zaailingen kennen een uitgesproken morfologische plasticiteit.  

De bovenste bladeren zijn tot dubbel zo groot als de onderste. In bladeren die in de schaduw groeien is 

het palissadeparenchym maar 1 cellaag dik, bij bladeren die in de zon groeien is dit 2 cellagen en 

bladeren die in de schaduw groeien zijn dunner (Jackson, 1967). De verhouding van de hoeveelheid 

droge stof per bladoppervlakte is dan ook hoger bij bladeren die hoger in de boom groeien (Urban et 

al., 2009). 

Beschaduwde bladeren zijn niet alleen kleiner en dunner maar hebben ook hun gasuitwisseling 

aangepast om zo zuinig om te springen met de beschikbare energie (Horsley en Gottschalk, 1993, 

Walters en Reich, 1999). Ze beschikken namelijk over iets minder huidmondjes. De sluitcellen van die 

huidmondjes zijn ook langer dan die van niet-beschaduwde bladeren waardoor de huidmondjes 

moeilijker openen (Abrams et al., 1992). In beschaduwde bladeren is de koppeling tussen geleiding van 

gassen doorheen de huidmondjes en fotosynthese veel zwakker dan in niet-beschaduwde bladeren 

(Fredericksen et al., 1996). Fotosynthese reageert m.a.w. heel snel (seconden) op een verandering in 

de hoeveelheid licht, huidmondjes doen er minuten over. Er wordt al zetmeel aangemaakt als de 

huidmondjes nog gesloten zijn. Bij bladeren die in vol licht opgroeien of bij bladeren van oudere bomen 

is dat minder uitgesproken. 

Die geringere gasuitwisseling in de schaduw beperkt niet alleen het energieverlies maar ook de groei. 

Onderdrukte zaailingen groeien niet alleen minder snel in de hoogte omdat ze minder zonne-energie ter 

beschikking hebben en er een geringere gasuitwisseling plaatsvindt, maar vooral omdat ze eerst 

                                                

4 Genoemd naar het jongetje Oskar in de roman Die Blechtrommel van Günter Grass, een jongetje dat op 3-jarige 

leeftijd besluit niet meer te groeien 

5 De tijdsduur tussen het begin van de ontwikkeling van twee opeenvolgende bladknoppen aan groeiende twijgen 
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investeren in het aanleggen in wortelbiomassa en in een zetmeelvoorraad. Bij zaailingen bevindt zich 

ongeveer 50 % (Maddelein et al., 1991) tot 60 % (DeLucia et al., 1998, Canham et al., 1999) van de 

nieuw-aangemaakte biomassa in de wortels. Wanneer er weinig licht beschikbaar is kost het minder 

energie om zetmeel op te slaan dan om te groeien (Kobe, 1997). Dat zetmeel wordt vooral opgeslagen 

in de penwortel, die ongeveer 88 % van de ondergrondse biomassa uitmaakt, de zijworteltjes en pas in 

derde instantie in de stammetjes (DeLucia et al., 1998). 

Die zetmeelvoorraad is maximaal op het eind van het groeiseizoen, begin september. In het begin van 

het groeiseizoen wordt die aangesproken om zeer snel nieuwe bladeren en scheuten aan te maken, een 

strategie die nog andere schaduwtolerante soorten van gematigde streken volgen (Kays en Canham, 

1991, Walters en Reich, 1999). De zetmeelvoorraad is laagst ongeveer een maand na het begin van 

uitlopen van de bladeren. Er is over het algemeen een redelijk lineair verband tussen de 

zetmeelvoorraad in de wortels en de overlevingskans van een plant (Canham et al., 1999). 

Een andere aanpassing in de strijd om licht is hoe de centrale as van een zaailing van Amerikaanse 

vogelkers groeit. Die groeit namelijk niet perfect recht omhoog maar wel licht gebogen (DeLucia et al., 

1998). Enerzijds is dit een extra kenmerk om zelfbeschaduwing te vermijden (Umeki et al., 2010). 

Anderzijds heeft het te maken met de eigenschappen van het hout van Amerikaanse vogelkers. Het 

buigt gemakkelijk door. 

De dichtheid van het hout varieert naargelang de bron tussen 470 en 530 kg/m³ bij een 

referentievochtgehalte van 12 % (DeLucia et al., 1998, Glass en Zelinka, 2010). Met een 

elasticiteitsmodulus 10.300 MPa (bij 12 % vochtgehalte) zit de soort eerder bij de groep houtsoorten 

met geringe stijfheid (Kretschmann, 2010). Dit betekent dat de vervorming bij doorbuiging onder een 

bepaalde spanning relatief groot is. In zijn natuurlijk verspreidingsgebied heeft Amerikaanse vogelkers 

dan ook regelmatig last van doorbuigen onder het gewicht van sneeuw of ijzel (Marquis, 1990). Ook in 

Duitsland heeft men gelijkaardige ervaringen. Jonge boompjes van meer dan 4 m hoog buigen door als 

gevolg van onweersbuien en ijzel en komen nadien niet meer recht (Haag en Wilhelm, 1998). Tijdens 

mastjaren buigt de top van vrijstaande boompjes ook door onder het gewicht van de trossen vruchten, 

maar boompjes lager dan 4 m richten zich na het vallen van de bessen meestal wel opnieuw op 

(Nyssen, 1998). 

Er zijn voorbeelden gevonden van exemplaren die meer dan 60 jaar onderdrukt bleven (Auclair en 

Cottam, 1971), maar doorgaans beginnen ze hun groeikracht te verliezen rond de leeftijd van 10–15 

jaar (Husch, 1954, Auclair en Cottam, 1971). Het verschil in leeftijd tussen zaailingen en jonge 

boompjes van ongeveer dezelfde hoogte en diameter die opgroeiden onder dicht scherm of in vol licht 

kan vele jaren bedragen. 

2.1.3.10 Vrijstelling heeft effect op zaadproductie, weinig op groei 

Zaailingen en bomen die worden vrijgesteld herstellen zich moeilijk en halen nooit meer de 

groeisnelheid van planten die in vol daglicht zijn opgegroeid. Hun ecologische rol is om na de vrijstelling 

veel zaad te produceren en de ontstane opening met nieuwe zaailingen op te vullen. 

Eens de overschaduwende kroonlaag doorbroken wordt (mortaliteit, windval, kaalslag, dunning, …) 

reageren de onderdrukte zaailingen en jonge boompjes niet onmiddellijk door energie te investeren in 

hun hoogtegroei (Collins en Pickett, 1988).  

Bijkomende energie wordt altijd eerst geïnvesteerd in het aanvullen van hun zetmeelreserve, vooral in 

de wortels (DeLucia et al., 1998). Hun volgende reactie is om hun architectuur aan te passen. De 

zaailingen groeien algemeen, onafhankelijk van de hoeveelheid licht, vooral in de breedte; de 

verhouding tussen de jaarlijkse scheutlengte en de gemiddelde lengte van vertakkingen van de tweede 

orde (de zijtakken van de zijtakken) is 0,9 (Paquette et al., 2007). Na vrijstelling neemt de grove 

vertakking af, terwijl de fijne vertakking toeneemt. Ook de lengte van de bladstelen van nieuwe 

bladeren neemt toe zodat die bladeren iets verder van de takken staan en van elkaar waardoor de kans 
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op zelfbeschaduwing afneemt. De nieuwe bladeren die bij veel licht opgroeien zijn groter dan bladeren 

die in de schaduw groeien, zodat dus ook de totale bladoppervlakte toeneemt (Paquette et al., 2007). 

De toename aan beschikbaar licht na een vrijstelling leidt uiteindelijk wel tot een toename in de hoogte- 

en diktegroei van zaailingen, maar deze groei is beperkt 

In een studie in Oost-Canada werd eenjarig plantsoen geplant onder scherm en 3 jaar later vrijgesteld 

(Paquette et al., 2006). De beschikbare hoeveelheid licht op 1 m hoogte steeg van 10 % vol daglicht 

naar 22 % vol daglicht. Bij 10 % licht begon de groei van de controlegroep het 4de jaar stil te vallen. 

De vrijstelling had een effect, hoogte- en diametergroei nam toe, maar dit effect was beperkt. De 

vrijgestelde planten waren 3 jaar later gemiddeld 5 tot 12 cm hoger en de toename in diameter was 

ongeveer drie maal die van de controlegroep. 

Na vrijstelling of dunning werd bij 13- en 40-jarige bomen vastgesteld dat ze nauwelijks sneller groeien 

dan bomen in controlebestanden (Hough en Taylor, 1946, Hough, 1960).  

2.1.3.11 Alicestrategie: overleven als opslag 

Onderdrukte bomen passen een andere strategie toe om opnieuw mee te concurreren als er weer 

voldoende licht is. Ze vormen opslag. Daardoor kan de plant haar dood uitstellen en zichzelf veel langer 

in stand houden in de onderetage. Eens er voldoende licht beschikbaar is groeit die opslag veel sneller 

dan zaailingen en boompjes. Ook de zaadzetting vindt vroeger plaats.  

Onderdrukte bomen reageren heel beperkt op vrijstelling maar passen een andere strategie toe om 

opnieuw mee te concurreren als er weer voldoende licht is. Ze maken zich klein, net zoals Alice in het 

boek van Caroll Lewis6, vandaar de naam “Alicestrategie” (Closset-Kopp et al., 2007). Daardoor kan de 

plant haar dood uitstellen en zichzelf veel langer in stand houden in de onderetage. Onder voldoende 

licht is opslag bovendien zeer competitief. Zaailingen kunnen het groeitempo vanaf ongeveer 2 jaar 

(Hough, 1960) tot 3 jaar na de vrijstelling niet meer bijhouden en halen de volgende 15 jaar slechts 30 

tot 60 % van de hoogte van de hoogste scheuten uit opslag (Ristau en Horsley, 1999). Opslag 

produceert ook vlugger zaad, er is zelfs een geval bekend van 2 jaar oude scheuten die al vruchten 

droegen (Allard, 1944). 

Opslag ontstaat spontaan als stammetjes worden afgebroken. Stammetjes breken gemakkelijk door als 

gevolg van wind, ijzel, exploitatie, of zelfs wildvraat. Maar het is vooral een reactie op onderdrukking. 

Wanneer een spinaziebed van kiemplantjes van enkel Amerikaanse vogelkers opgroeit, treedt er op het 

moment dat ze ongeveer 3,5 m hoog zijn (in vol licht kunnen ze deze hoogte bereiken op 7-jarige 

leeftijd), een piek op van extreme competitie (Sebert-Cuvillier et al., 2007). Topscheuten en volledige 

kronen van de onderdrukte exemplaren sterven dan af maar de planten herrijzen als opslag. In zulke 

pure bestanden van Amerikaanse vogelkers in Compiègne bedroeg het aandeel jonge boompjes dat uit 

opslag was ontstaan 73 ± 5,8 % (Sebert-Cuvillier et al., 2007, Sebert-Cuvillier, 2008).  

Een belangrijk aandeel van jonge boompjes is afkomstig uit stam- of wortelopslag. In een aantal bossen 

in Pennsylvania bleek gemiddeld 28 % (minimum 11 %, maximum 51 %) van de 15-jarige bomen 

afkomstig uit opslag (Ristau en Horsley, 1999). In Zuid-Wisconsin was dit gemiddeld 35 % (dbh > 10 

cm), 80 % (dbh 10–20 cm), en 72 % (dbh > 20 cm) met telkens een range tussen 0 en bijna 100 % 

(Auclair en Cottam, 1971). Van de boompjes tot 5,5 m hoog die in open plekken in het bos van 

Compiègne groeiden was er over alle leeftijdsklassen heen gemiddeld 10 % opslag (Sebert-Cuvillier et 

al., 2007). In een andere studie (niet enkel open plekken en inclusief boompjes hoger dan 7 m) was dit 

                                                

6 Alice in Wonderland van Lewis Caroll: Alice drinkt van een flesje en wordt zeer klein zodat ze door een deurtje in 

de konijnenpijp naar een andere kamer kan. 



 

www.invexo.eu Eindrapport Amerikaanse vogelkers 35 

 

gemiddeld 17,5 % (Closset-Kopp et al., 2007); 26 % bij niet-bloeiende zaailingen hoger dan 20 cm en 

52 % bij bloeiende boompjes van doorgaans meer dan 7 m hoog. 

De fysiologische oorzaak van het opslagvermogen heeft te maken met de hormonen die de apicale 

controle van de plant regelen. De apex7 bevat een hoge concentratie aan indool-3-azijnzuur (IAA), een 

enzym dat de apicale groei stimuleert en de groei van slapende knoppen tegenwerkt. Wordt de apex 

verwijderd, dan wordt de dormantie van de slapende knoppen doorbroken. Wordt meer dan alleen de 

topscheut verwijderd, bijvoorbeeld de volledige kroon en een stuk van de stam, dan groeit uit de 

slapende knoppen een secundaire stam (Del Tredici, 2001). 

In de natuur kan de apex verwijderd worden door fysische beschadiging (storm, wildvraat, …), maar 

algemeen ook door elke andere verandering in het microklimaat die ertoe leidt dat de kroon afsterft 

(beschaduwing, zonnebrand). Ten slotte wordt de vorming van opslag ook nog gestimuleerd als de 

stam uit zijn verticale positie scheef wordt geduwd. 

Eens de slapende knoppen zijn ontwaakt, worden de opgeslagen zetmeelreserves in de wortels en 

overblijvende stronk gemobiliseerd en krijgen we een explosieve bovengrondse groei zodat er opnieuw 

een gunstige verhouding tussen hoeveelheid bovengrondse scheuten en ondergrondse wortelmassa 

ontstaat (Auclair en Cottam, 1971, Del Tredici, 2001). 

2.1.4 Natuurlijke vijanden 

Als we er in bepaalde gevallen voor opteren om effectief tot bestrijding van Amerikaanse vogelkers over 

te gaan, kunnen we misschien wel een en ander leren van de natuurlijke vijanden van de soort. Bij ons 

speelt de schimmel Pythium mogelijk een rol op vochtige bodems. Verder wordt er ook hagelschot in 

onze contreien geconstateerd. De rol van de appelspintkever lijkt voorlopig zeer gering. De enige 

dodelijke ziekte voor Amerikaanse vogelkers is Black knot. De ziekte komt echter niet in Europa voor. 

Er zijn enkele andere schimmels en insecten die Amerikaanse vogelkers in Europa kunnen aantasten, 

maar gebruik ervan tijdens bestrijding is ofwel zinloos (ze zijn vaak secundaire aantasters) ofwel niet 

effectief (bijvoorbeeld de loodglansschimmel). 

2.1.4.1 Pythium (Vanhellemont, 2009) 

Pythium spp., grondgebonden schimmels en ziekteverwekkers, veroorzaakten een lagere 

overlevingsgraad (Packer & Clay, 2000) en een verminderde jeugdgroei (Packer & Clay, 2003) van 

zaailingen van Amerikaanse vogelkers in de nabijheid8 van zaadbomen van Amerikaanse vogelkers in 

een gemengd bos op vochtige leembodems in Indiana. Pythium spp zijn oömyceten die de zogenaamde 

„damping-off disease‟ kunnen veroorzaken bij planten, zo ook bij Amerikaanse vogelkers. Zij 

veroorzaken de grootste schade tijdens kieming van zaden en vestiging van zaailingen. Bovendien blijkt 

de aantasting het grootst op vochtige bodems (Martin & Loper, 1999). Reinhart et al. (2005) 

suggereren dat deze Pythium spp. de overlevingskansen van zaailingen van Amerikaanse vogelkers 

negatief beïnvloedt in het oorspronkelijk verspreidingsgebied, maar dat de bodems in Europa de invasie 

van Amerikaanse vogelkers in Europa vergemakkelijken. Omwille van de verschillen in de bestudeerde 

ecosystemen, te weten droge zandgronden in Europa versus vochtige leembodems in de Verenigde 

                                                

7 de groeitop van de plant 

8 Wim Buysse geeft aan dat de impact van Pythium zich beperkt tot een schaalniveau van enkele centimeters. Op 

een plaats waar ooit een wortel zat van een met Pythium aangetaste Amerikaanse vogelkers zal zich geen nieuwe 

Amerikaanse vogelkers vestigen. Maar 10 à 20 cm verder wel. 
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staten, en het relatief gering aantal studies, te weten één studiegebied in Europa en acht in de 

Verenigde staten, moeten bovenvermelde bevindingen eerder beschouwd worden als hypothesen dan 

wel als harde bewijzen. 

2.1.4.2 Appelspintkever nekt Amerikaanse vogelkers? 

Hieronder een persbericht uitgegeven door Alterra, Wageningen UR op 19 maart 2012. Het verhaal 

werd gretig overgenomen door de pers. In dat opzicht een typisch voorbeeld van communicatie over 
Amerikaanse vogelkers. Mensen willen eenvoudige recepten horen zonder zich verder al te veel vragen 
te stellen. De klankbordgroep van Invexo stelt zich alvast kritisch op naar de inhoud van onderstaand 
artikel. De reden dat de kever waargenomen werd op een oude Amerikaanse vogelkers, heeft 
vermoedelijk meer te maken met het feit dat die kever aan een opmars in Europa bezig is.  

Bericht uitgegeven door Alterra, Wageningen UR op maandag 19 maart 2012 

Leen Moraal, Alterra, Wageningen UR 

Enige tijd geleden ontving Leen Moraal, onderzoeker insectenplagen bij Alterra, foto‟s van dode 
bomen van Amerikaanse vogelkers. Het ging om bomen in een bosje van Nationaal Park De 
Maasduinen in Noord-Limburg. Op de stam waren duidelijke broedbeelden van bastkevers te zien 
met moedergangen en uitwaaierende larvengangen. Voor zover bekend is een dergelijke 
aantasting nooit eerder in Nederland gezien. 

In Europa komen bijna geen insecten voor op Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) want blad en bast 
bevatten hoge concentraties van het giftige cyanide. Europese insecten zijn daaraan niet aangepast. In 
Noord-Amerika leven wel vele bladvretende rupsen en bastkevers op de Amerikaanse vogelkers. 

 

Amerikaanse vogelkers met gangen van de appelspintkever (foto: Ger Frenken) 

Toen Moraal de foto‟s van dode Amerikaanse vogelkers onder ogen kreeg, was hij even bang dat het om een 

beruchte Chinese kever ging die recent in Noord-Amerika is terechtgekomen. Maar het kon ook juist gaan om 
een Amerikaanse kever die in Europa eindelijk zijn waardplant had gevonden. We moeten in Europa alert zijn 

http://www.alterra.wur.nl/
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voor nieuwe invasieve exoten en daarom werd wat schors met daarin enkele dode kevers voor identificatie 
naar Alterra verzonden. 

 
De appelspintkever is circa 4 millimeter lang (foto: A. van Frankenhuyzen) 

Het bleek te gaan om de appelspintkever (Scolytus mali). De appelspintkever is een circa 4 millimeter lange, 

glanzende, donkerbruine kever. De moederkever vreet een verticale gang in de bast en legt haar eitjes aan 

weerszijden van de gang. De uitkomende larven maken horizontale gangen. De larven overwinteren tot ze in 

het voorjaar verpoppen waarna de jonge kevers verschijnen. De kever staat bekend als een secundaire 

aantaster van verzwakte fruitbomen zoals appel, kers en peer maar soms ook van meidoorn en lijsterbes.  

In handboeken en internetbronnen werden geen observaties gevonden op Amerikaanse vogelkers, het gaat 
dus om een bijzondere waarneming. Nu zat de kever in een oudere Amerikaanse vogelkers. Deze in 
Nederland ongewenste boomsoort krijgt weinig kans om oud te worden. Misschien heeft de kever juist in dit 
specifieke geval de gelegenheid gekregen. In de fruitteelt wordt aanbevolen om houtstapels van waardbomen 
te verwijderen om opbouw van populaties kevers te verminderen. Maar als het gaat om Amerikaanse 
vogelkers zullen veel beheerders dit fenomeen alleen maar toejuichen. 

2.1.4.3 Hagelschot 

In Vlaanderen zijn er gevallen van hagelschot geconstateerd bij Amerikaanse vogelkers door Sus 

Willems van ANB. Hagelschot betreft een schimmelaantasting bij Prunusachtigen die een echte 

verzwakking van de planten tot gevolg kan hebben, ook bij Amerikaanse vogelkers. De in Vlaanderen 

geconstateerde aantasting was ernstig en zorgde voor een verzwakking gedurende een tweetal 

groeiseizoenen, maar leidde niet tot afsterven van de Amerikaanse vogelkers. 

2.1.4.4 Black knot 

Black knot is de benaming van de aantasting van Prunussoorten door schimmels met als gevolg de 

typische zwarte „knot‟. Het is de enige schimmel die dodelijk kan zijn voor Amerikaanse vogelkers, en 

dan nog zullen er enkel individuen aangetast worden en geen hele bestanden.  

Tot op heden zijn er geen gevallen gerapporteerd van Black knot in Europa. 
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2.2 Introductiehistoriek 

Amerikaanse vogelkers werd in 1623 voor het eerst aangeplant bij Parijs. In Vlaanderen en Nederland 

werd hij in de 20ste eeuw massaal aangeplant omwille van zijn (vermeende) bodemverbeterende 

eigenschappen, brandwerende werking en voor houtproductie. De verdere verbreiding vanuit deze 

aanplantingsplaatsen wordt geschetst in hoofdstuk 5. 

2.2.1 Introductie in Europa met focus op België en Nederland (Nyssen e.a., 

2013) 

De introductie van de Amerikaanse vogelkers in Europa kwam voort uit de toenemende curiositeit van 

een steeds mobieler wordende mens. In 1623 werd de soort aangeplant bij Parijs, in 1629 in Engeland, 

in 1685 in Duitsland en in 1740 in de Leidse Hortus. De Belgische auteur de Poederlé schreef in 1792 

dat deze mooie boom met waardevol hout „mérite à tous égards d‟être cultivé‟ (de Poederlé, 1792).  

2.2.1.1 Houtproductie  

De industriële revolutie zorgde vanaf het eind van de 18de eeuw voor een snel stijgende houtbehoefte. 

In de tweede helft van de 19de eeuw geeft de houtnood in Duitsland, België en Nederland een sterke 

impuls aan het gebruik van exotische houtsoorten. In 1855 werd geschreven over „boomen, waarvan 

het gebruik minder bekend is in ons vaderland, maar die om schoonheid of deugdzaamheid van hun 

hout, die bekendheid verdienen‟. Een dezer bomen was de vogelkers (Tholen 1855). Slechts enkele 

Europese experimenten met de Amerikaanse vogelkers zijn gedocumenteerd, de Pruisische het best. 

Het Pruisische bosbouwonderzoeksinstituut te Eberswalde plantte in 1890 47 exotische boomsoorten 

aan uit gebieden met een gematigd klimaat. De vogelkers werd in 11 boswachterijen in het huidige 

Duitsland geplant (Schwappach 1896). Het merendeel van de boomsoorten in dit grootschalige 

experiment viel af. In 1918 werd van slechts 12 exotische boomsoorten nog een zinvolle bijdrage aan 

de houtproductie verwacht, waaronder Amerikaanse vogelkers (Schwappach 1918). Wij weten nu dat 

van deze soorten vooral die met een hoge houtproductie per oppervlakte aangeplant zijn. Dit zijn 

voornamelijk douglasspar, Japanse lariks en Amerikaanse eik. Soorten die waardevol hout leveren maar 

in kleinere hoeveelheden, zijn afgevallen. Naast Amerikaanse vogelkers zijn dat zwarte walnoot en 

hickorynoot. 

Figuur 4 119-jarige Amerikaanse vogelkers, 70 cm dik en meer dan 35 meter hoog, Geplant eind 19de 

eeuw in het kader van Pruisisch bosbouwkundig onderzoek. Omgeving Jülich. 
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2.2.1.2 Herbebossing 

De industriële ontwikkeling zorgde ook voor kunstmest die de landbouwpraktijk grondig veranderde. 

Verrijking van akkers met plaggen en mest afkomstig van de heide en potstallen werd overbodig. Ook 

de veeteelt kon op een kleinere oppervlakte geconcentreerd worden. Grote oppervlakten heiden en 

stuifzanden kwamen braak te liggen en werden bebost, meestal met dennen. Het eerste bekende 

gebruik van Amerikaanse vogelkers als begeleidende boomsoort bij deze herbebossing in Europa vond 

in 1898 plaats in Nederland: in het Mastbos bij Breda onder leiding van Van Schermbeek. Hij plantte 

Amerikaanse vogelkers niet alleen in loofhoutsingels tussen de naaldhoutopstanden maar ook als 

vulhout gemengd met de hoofdboomsoort (van Schermbeek 1889, 1890, 1892). Ook in België werd 

Amerikaanse vogelkers in de eerste helft van de vorige eeuw gebruikt bij het vastleggen van landduinen 

en het bebossen van heiden (Masson 1920). Vanaf 1920 is het gebruik van Amerikaanse vogelkers bij 

bosaanleg algemeen (Bakker 1963a; Iven & van Gerwen 1974). Naast het gebruik in loofhoutsingels en 

als vulhout werd Amerikaanse vogelkers, zowel in België als in Nederland, veelvuldig onderplant of 

onderzaaid in bestaande opstanden (Goblet d'Alviella 1922; van den Tweel & Krommendijk 1986). Een 

bosbeheerder schreef in 1930, met een vooruitziende blik, dat: „het eeuwig voortbestaan van de soort 

en de voortdurende bescherming van de bodem gegarandeerd zijn‟ (Misson 1930). 

Amerikaanse vogelkers heeft zich een plaats veroverd in de Noordwest-Europese flora en we 

beschouwen hem dan ook als ingeburgerd. 

2.2.2 Introductiepad voor België in meer detail (Buysse, 2012) 

In 1892 is er sprake van een proefbestand in België (Berger, 1892, Starfinger, 1990). In 1894 wordt 

Amerikaanse vogelkers vermeld als soort in een arboretum in Peer. In 1898 worden in het domeinbos 

Op ‟t Stort te Lommel 17.000 stuks aangeplant. De planten kwamen uit de kwekerij Neyens te Schoten 

(Martens, 1991). Ook werden tussen 1902 en 1910 in het arboretum van Tervuren 5 groepen 

Amerikaanse vogelkers aangeplant van telkens 5 à 25 stuks (Nyssen, 2010).  

Het is aannemelijk te veronderstellen dat het zaad dat gebruikt werd in de kwekerij in Schoten uit 

Nederland kwam. Een kleine 50 kilometer van Schoten, in het Mastbos in Breda werd Amerikaanse 

vogelkers in 1898 als begeleidende boomsoort aangeplant. De eerste aanplanting in bosverband in 

Nederland gebeurde mogelijks in de duinen van Walcheren en Scheveningen in 1873 (Martens, 1991). 

Na 1930 en zeker na WO II trad de bodembedekkende en -verbeterende rol in de onderetage van 

dennenbossen op de voorgrond en werd de soort massaal en systematisch aangeplant. De redenering 

was dat “naarmate de hoogtegroei van dennen toeneemt, hun lichtbehoefte stijgt en hun scherm ijler 

wordt zodat de bodem onvoldoende wordt beschut en gekoloniseerd wordt door een zuurminnende flora 

van heidekruid, bosbessen en varens, vooral op arme gronden. Dan is het nodig grove den te mengen 

met soorten die de bodemeigenschappen in stand houden en groepsgewijze een onderetage aan te 

brengen die het uitgangspunt zal vormen van een gemengd hooghout.” (Bestuur van Waters en Bossen, 

1958) 

Dit gemengd hooghout werd in 1958 anders geïnterpreteerd dan nu: “De gewone den en de Corsicaden 

die in de meeste gevallen de hoofdboomsoorten uitmaken, kunnen gemengd worden met groepjes 

Amerikaanse eik, late troskers9 en bodemverbeterende soorten als de witte els en de acacia. Rondom 

de percelen kan men ook brede stroken loofhout aanbrengen samengesteld uit de zoëven genoemde 

soorten die later in de dennenbestanden zullen verspreid geraken. Aldus zal er vlug een gunstige 

                                                

9 Het is duidelijk dat het verslag eerst in het Frans werd geschreven. Late troskers is een letterlijke vertaling 

van Cerisier tardif. Eigenlijk kan het ook beschouwd worden als een letterlijke vertaling van het Latijnse 

Prunus serotina. 
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gemengde humus gevormd worden die het zal mogelijk maken duurzame bestanden aan te leggen.” 

(1958 - p. 104-105) Men was vooral bang voor verdere podzolisatie. Dit systeem van inbrengen van 

loofhout in dennenbestanden werd in de periode na WO II vooral gepromoot door G. Bodeux die 

woudmeester was in Limburg tussen 1948 en 1964 (Dufrane, 1985). Zijn invloed bleef niet beperkt tot 

de staatsbossen. Hij keurde bijvoorbeeld systematisch bestekken voor aanplantingen in bossen van 

gemeenten en openbare instellingen af indien er geen Amerikaanse vogelkers was opgenomen en 

zetelde in de adviescommissies voor het beheer van de bossen op de terreinen van de mijn van 

Zwartberg (Martens, 2011). Zaad voor de kweek van nieuw plantgoed werd regelmatig uit de 

domeinbossen gehaald. In het Pijnven bijvoorbeeld werden in de periode na WO II zaden van 

Amerikaanse vogelkers geoogst om te gebruiken in bossen “langs de Maaskant” (Agten, 2010).  

Hoewel er reeds vanaf het begin van het gebruik van de soort in de bosbouw stemmen waren die tot 

voorzichtigheid aanmaanden bij het promoten van de soort (zie de referenties in Muys en Maddelein, 

1993), kwam de omslag pas ergens in de late jaren 1950. De eerste generatie dennenbossen werden 

kaalgekapt en de Amerikaanse vogelkers maakte dit lastig en duur. De Amerikaanse vogelkers kreeg 

zijn bijnaam “bospest” (Leclercq, 1960). 

De overgang binnen het toenmalige Bestuur van Waters en Bossen heeft enkele jaren geduurd. In het 

hierboven vermelde verslag uit 1958 werd de soort nog gepromoot. Vanaf 1964 werd de soort zeker 

niet meer door het Bestuur van Waters en Bossen in Limburg aangeplant (Martens, 2011). Wel 

gebeurden er nog sporadisch aanplantingen door andere diensten, zoals het toenmalige Bruggen en 

Wegen (Martens, 1991). Later gold de richtlijn: “De Amerikaanse vogelkers zal nergens nog aangeplant 

worden en kan beter vervangen worden door andere bodemverplegende houtsoorten zoals lijsterbes, 

vuilboom en andere” (Dufrane, 1985). 

2.3 Impact 

Net als alle andere boomsoorten, heeft ook Amerikaanse vogelkers zijn eigen specifieke impact op onze 

Vlaamse en Nederlandse bossen, en in het bijzonder op drie belangrijke bosfuncties: de ecologische 

bosfunctie, de economische bosfunctie en de sociaal-recreatieve bosfunctie. De mate van impact op de 

ecologische functie staat momenteel ter discussie: binnen het Belgisch Biodiversiteitsplatform werd 

deze impact na discussie binnen de klankbordgroep van Invexo teruggebracht van „hoog‟ naar „medium 

tot hoog‟. 

2.3.1 Impact op de ecologische bosfunctie 

Een eenduidige met ecologische argumenten onderbouwde uitspraak over de impact van Amerikaanse 

vogelkers op biodiversiteit in het algemeen blijkt niet mogelijk. Wel duidelijk is dat Amerikaanse 

vogelkers verjonging van schaduwboomsoorten bevordert ten nadele van lichtboomsoorten en zich 

sneller verbreidt in de richting van habitats met een hoge structuurdiversiteit. Minder duidelijkheid is er 

dan weer betreffende de impact op de soortendiversiteit in de kruidlaag. 

2.3.1.1 Impact op biodiversiteit in het algemeen (Nyssen e.a., 2013) 

Hoe zit het nu met die bedreiging van de biodiversiteit? Voor heiden, graslanden en halfopen vegetaties 

in de duinen is dit vrij eenduidig. De doelsoorten die hier als referentie voor de biodiversiteit gekozen 

zijn gaan achteruit bij successie naar bos. Sommige niet meteen en andere profiteren misschien ook 

nog van de toename aan structuur. Maar wanneer de struik- en boomlaag zich geleidelijk sluit, gaan 

deze licht- en warmteminnende soorten in aantallen achteruit of verdwijnen.  
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Voor bossen ligt dit iets ingewikkelder. Oude, weinig verstoorde bossen worden beschreven als de 

meest complexe en soortenrijke ecosystemen die er zijn op aarde. Een doorgaande successie in onze 

jonge bossen is dus gewenst. Een soort die daar aan bijdraagt zou welkom kunnen zijn. Deze 

voorstelling is echter iets te eenvoudig. De eerste of tweede generatie den-berk-eikenbossen kunnen 

zich niet naar meer complexe loofbossen ontwikkelen. De zaadbronnen van de meeste loofboomsoorten 

ontbreken. In het versnipperde landschap kan het lang duren voor de eerste opvolgersoorten zich 

vestigen en het monopolie van Amerikaanse vogelkers en vaak ook Amerikaanse eik doorbreken. 

Daarnaast is een complex bosecosysteem, rijk aan boom- en struiksoorten, dikwijls niet het beheerdoel 

omdat de beheerder de houtproductie met grove den wil voortzetten, in het bijzonder op arme 

zandgronden. Of omdat de beheerder ervoor kiest de huidige aanwezigheid van lichtminnende soorten, 

grotendeels restanten van het voormalige heidebeheer, in stand te houden.  

Een eenduidige uitspraak over de invloed van Amerikaanse vogelkers op de biodiversiteit in bossen is 

niet mogelijk. Beheerders hanteren verschillende beheerdoelstellingen. De een wil heiderelictsoorten als 

struikheide in zijn bos handhaven. De ander wil typische bosplanten als veelbloemige salomonszegel en 

dalkruid stimuleren. In het eerste geval beperkt Amerikaanse vogelkers de mogelijkheden door 

schaduwwerking. In het tweede geval bevordert Amerikaanse vogelkers waarschijnlijk het realiseren 

van de beheerdoelstellingen, door schaduwwerking en rijk strooisel. De afweging wordt veel complexer 

wanneer naast de makkelijk waarneembare soorten de volledige bosbiodiversiteit (bodemorganismen, 

loopkevers, nachtvlinders, paddenstoelen, …) in ogenschouw genomen wordt. Bij het kiezen van 

beheerdoelstellingen voor een bos waarin Amerikaanse vogelkers voorkomt staan twee keuzen centraal. 

De keuze tussen soorten die behoefte hebben aan veel licht op de bosbodem en soorten die gedijen bij 

schaduw. In praktijk zijn dit veelal, respectievelijk, heiderelictsoorten en typische bossoorten. 

Daarnaast is er de keuze tussen soorten die baat hebben bij het in stand houden van een arme 

groeiplaats en soorten die profiteren van een verrijking van de bosbodem. 

Onder invloed van de toenemende aandacht voor natuurbescherming in de jaren 1970 en 1980 

ontwikkelden bos- en natuurbeheerders de opvatting dat de aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers 

in bosecosystemen een negatieve impact had op de biodiversiteit in bossen. De negatieve perceptie van 

Amerikaanse vogelkers, ontstaan in de houtteelt, werd kritiekloos overgenomen. Gezien het ontbreken 

van wetenschappelijk onderbouwing lijkt dit meer een rechtvaardiging voor het gekozen beheer dan een 

onderbouwing daarvan. Of zoals Starfinger het uitdrukt: „Stellingname voor of tegen de acceptatie van 

Amerikaanse vogelkers wordt meer bepaald door politieke keuzen dan door ecologische argumenten‟ 

(Starfinger, 1990). 

2.3.1.2 Impact op verjonging (Nyssen e.a., 2013) 

Amerikaanse vogelkers bevoordeelt tijdelijk door zijn schaduwwerking – net als trouwens een heel 

aantal andere boomsoorten – verjonging van typische schaduwboomsoorten in vergelijking tot 

verjonging van lichtboomsoorten. Voorwaarde is uiteraard de aanwezigheid van zaadbomen van 

schaduwboomsoorten – en dat is nu net wat vaak ontbreekt in onze met pionierboomsoorten 

aangeplante bossen.  

Amerikaanse vogelkers geeft veel bladeren die bovendien rijk zijn aan goed beschikbare 

voedingsstoffen. Dit zorgt voor een rijkere bodem en voor een dunne (immers snel afgebroken) 

strooisellaag. Deze combinatie zorgt voor veel soorten voor een goede uitgangssituatie voor verjonging.  

2.3.1.2.1 Licht / schaduw 

Boomsoorten zijn te groeperen naar lichtbehoefte om in de onderetage te overleven.   

Binnen de Bosgroep Zuid Nederland worden volgende categorieën onderscheiden, gerangschikt naar 

afnemende lichtbehoefte: 
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Groep 1, de dennengroep: Zaailingen die veel licht (25-50% van het daglicht) nodig hebben om te 

overleven: lariks, den, berk.  

Groep 2, de eikengroep: Zaailingen die ongeveer evenveel licht nodig hebben als Amerikaanse 

vogelkers (10-25%): zomereik, Amerikaanse vogelkers, vuilboom, lijsterbes, wintereik, Amerikaanse 

eik, douglasspar.  

Groep 3, de esdoorngroep: Zaailingen die weinig licht nodig hebben (5-10%): tamme kastanje, 

Spaanse aak, Europese vogelkers, zoete kers, hazelaar, esdoorn, hulst en haagbeuk. 

Groep 4, de lindegroep: Zaailingen die erg weinig licht nodig hebben (<5%): winter- en zomerlinde, 

beuk, taxus, westelijke hemlockspar. 

Amerikaanse vogelkers in de dichte fase zorgt voor veel schaduw op de bosbodem. De meeste 

boomsoorten en zeker de lichtboomsoorten den en eik kunnen zich hier niet vestigen. Alleen 

boomsoorten uit de lindegroep maken hier een kans. 

Figuur 5 Beukenverjonging onder Amerikaanse vogelkers in dichte fase onder grove den op grof zand. 

(foto Sus Willems) 

 

Met ouder worden wordt het kronendak van Amerikaanse vogelkers steeds ijler. In de stakenfase is er 

voldoende licht voor verjonging van esdoorn, hazelaar, tamme kastanje, … 

Ook wintereik, lijsterbes en douglas kunnen zich vestigen voordat er onder Amerikaanse vogelkers 

voldoende licht aanwezig is voor vestiging van Amerikaanse vogelkers. 
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Figuur 6 Verjonging van lijsterbes en esdoorn onder een kronendak van Amerikaanse vogelkers en 

zomereik. Foto Sus Willems. 

 

 

De aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers in het bos verhindert de vestiging van schaduwtolerante 

bomen en struiken niet (Vanhellemont 2009). Toch komen beheerders in de praktijk deze verjonging 

onder Amerikaanse vogelkers niet zo vaak tegen: bij de aanleg van onze bossen op arme en droge 

heiden en stuifduinen werden alleen pionierboomsoorten geplant. Zaadbomen van soorten die zich 

onder Amerikaanse vogelkers kunnen verjongen zijn vrijwel overal afwezig. Daarnaast speelt de 

graasdruk een belangrijke rol. Eik en lijsterbes worden bij voorkeur gegeten (Vanhellemont, 2009). 

Door het ontbreken van zaadbomen moet het zaad van opvolgersoorten van ver komen. Vanhellemont 

(2009) vond zaailingen van opvolgersoorten onder Amerikaanse vogelkers niettegenstaande de 

afwezigheid van zaadbomen van deze soorten. De bronnen van dit zaad zijn vaak oude houtwallen, 

stedelijk groen of een woonwijk bij het bos. 

Figuur 7 Massale verjonging van opvolgersoorten onder Amerikaanse vogelkers. Het zaad komt van 

een nabij gelegen villawijk. Nabij Norg. Foto Bart Nyssen. 
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2.3.1.2.2 Invloed Amerikaanse vogelkers op de bodem 

In bossen met een hoge bladproductie van Amerikaanse vogelkers zijn de humushoudende lagen rijker 

aan voedingsstoffen. De oorzaak hiervan ligt in het rijke strooisel van Amerikaanse vogelkers. Deze 

voedingsstoffen neemt de Amerikaanse vogelkers op dankzij een intensieve doorworteling van de 

strooisellaag en het humushoudende deel van de bodem. Amerikaanse vogelkers is daarnaast in staat 

leem- en/of kalkhoudende lagen in de ondergrond te ontsluiten. Zij vormt naast een breed gespreid 

wortelstelsel ook zinkwortels (Marquis 1990) die de bodem meters diep ontsluiten. 

Figuur 8 Ontwortelde Amerikaanse vogelkers op een diepe zandgrond nabij Mannheim. De zinkwortel 

rechts op de foto is op een diepte van 1,5 m nog 2 cm dik. Foto Sus Willems. 

 

Amerikaanse vogelkers produceert bovendien een grote hoeveelheid bladeren. Zelfs in de onderetage 

produceert Amerikaanse vogelkers een bladoppervlak dat dubbel zo groot is als dat van de grove den 

erboven (Urban et al 2009). Buysse (2012) geeft weer dat in een goed ontwikkelde onderetage van 

Amerikaanse vogelkers tot 1 ton bladeren per hectare per jaar gemeten werd. Het hoge stikstofgehalte 

in Amerikaanse-vogelkersbladeren is een belangrijke oorzaak van het positieve effect van haar strooisel 

op de humusomzetting tot door planten opneembare voedingsstoffen.  

Rode et al. (2001) maten een grotere hoeveelheid stikstof de bodem van bossen met Amerikaanse 

vogelkers dan zonder. Ook de C/N verhouding van de strooisellaag was lager met Amerikaanse 

vogelkers. 

2.3.1.2.3 Beschikbaarheid voedingsstoffen 

Daarnaast is het strooisel van Amerikaanse vogelkers ook rijk aan andere essentiële voedingsstoffen 

(Adams & Agradi 1996, Berg 2000, Berg et al 2007) 
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Meer en beter afbreekbaar organisch materiaal op de bodem kan leiden tot een betere CEC en meer 

organisch materiaal in de bodem en de intensieve en diepe doorworteling brengt meer nutriënten via 

het bladstrooisel naar de oppervlakte (Verheyen et al., 2007, Vanderhoeven et al., 2005). 

Een recent Wagenings onderzoek uitgevoerd in bossen op regenwatergevoede zandgronden naar de 

invloed van aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers op de humusvorm bevestigt deze 

onderzoeksresultaten. De pH neemt toe, zowel in de strooisellaag als in de bovengrond (Crétin, 

ongepubliceerd). Deze toename geldt tevens voor de CEC (cation uitwisselings capaciteit) en de 

basenverzadiging, belangrijke maten voor beschikbaarheid van voedingsstoffen.  

2.3.1.2.4 Dikte strooisellaag 

Zoals eerder beschreven, verjongen schaduwverdragende soorten zich makkelijker onder Amerikaanse 

vogelkers. De strooisellaag is hier meestal dunner ten gevolge van de versnelde strooiselafbraak. Een 

dikke strooisellaag is voor vele boomsoorten een belangrijke hindernis bij het kiemen. De kiemwortel is 

dan niet in staat voldoende diep in de minerale bodem te wortelen waardoor de zaailing bij droogte 

uitdroogt. 

2.3.1.3 Impact op soortendiversiteit in de kruidlaag  

Aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers zorgt uiteraard voor een verschuiving van de 

soortendiversiteit in de kruidlaag omwille van gewijzigd lichtregime en bodemontwikkeling. Maar … dit 

betekent niet automatisch een vermindering van de soortendiversiteit. Enkel bij een bedekkingsgraad 

van Amerikaanse vogelkers van meer dan 75% wordt een vermindering van soortendiversiteit 

vastgesteld te wijten aan een zeer sterke schaduwwerking van Amerikaanse vogelkers. 

Nyssen (2012), geeft volgende samenvatting van de impact van Amerikaanse vogelkers op de 

kruidlaag.  

Verschillende waarnemingen laten zien dat er voornamelijk sprake is van verschuiving van de 

soortendiversiteit in de kruidlaag. De Amerikaanse vogelkers beïnvloedt het lichtregime en de 

bodemontwikkeling, wat een verschuiving veroorzaakt van lichtgebonden plantensoorten naar typische 

bossoorten als dalkruid en salomonszegel. 

Tot voor kort werd algemeen aangenomen dat de aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers de 

soortenrijkdom in de kruidlaag verminderde. Dit leek ook door onderzoek bevestigd te worden 

(Starfinger 1990; Honnay e.a. 1999). Een Pools onderzoek laat daarentegen een positieve correlatie 

zien tussen de aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers en de soortenrijkdom in de kruidlaag (Knight 

e.a. 2008).  

Recente Vlaamse en Nederlandse onderzoeken lijken een oplossing te bieden voor deze tegenstelling 

(Vanderhoeven e.a. 2005; Verheyen e.a. 2007; Simmelink 2011). Er doet zich een verschuiving voor 

van soorten typisch voor lichte bossen met zure arme bodems naar schaduwtolerante bosplanten die 

geassocieerd worden met minder zure en rijkere bodems (Chabrerie e.a. 2010). Deze verschuiving is 

ook waarneembaar in de verjonging van de boomsoorten. Tenzij de schaduwtolerante soorten afwezig 

zijn in het bos. Dan verdwijnen de lichtminnende soorten en komt er niets voor in de plaats, met een 

afnemende soortenrijkdom als gevolg. 

Zowel in Vlaanderen als in Nederland is met behulp van de bosinventarisaties de invloed van 

Amerikaanse vogelkers op de kruidige vegetatie onderzocht. Uit het onderzoek in Vlaanderen blijkt dat 

de gemiddelde soortenrijkdom met en zonder Amerikaanse vogelkers over het algemeen gelijkwaardig 

is (Verheyen e.a. 2007). Wel blijkt de rijkdom aan soorten af te nemen met een toenemende bedekking 

door Amerikaanse vogelkers. Verheyens veronderstelling dat dit veroorzaakt wordt door toenemende 

schaduwdruk wordt ook in het Nederlandse onderzoek aangehaald waarin de invloed van Amerikaanse 
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vogelkers op de kruidige vegetatie vergeleken wordt met die van berk, vuilboom en lijsterbes (zie Tabel 

4 en Tabel 5). Een verminderde soortenrijkdom onder Amerikaanse vogelkers is alleen waarneembaar 

bij bedekkingen groter dan 75%. Ook hier wordt schaduw als oorzaak aangewezen (Simmelink 2011). 

Deze schaduwdruk, veroorzaakt door een toenemende gelaagdheid in het bos, is net als de toenemende 

beschikbaarheid van nutriënten en vocht onderdeel van de spontane bosdynamiek van pionierbos naar 

volwassen bos.  

Tabel 4 Soorten die significant meer voorkomen onder Amerikaanse vogelkers dan onder vuilboom, 

berk en lijsterbes (Simmelink 2011): 

______________________________________________________________________ 

Mossen 

Gedrongen kantmos  (Lophocolea heterophylla)  

Gaaf kantmos   (Lophocolea semiteres) 

Klein platmos   (Plagiothecium laetum)  

Gewoon pluisjesmos   (Dicranella heteromalla)  

Geelsteeltje    (Orthodontium lineare)  

Kruiden 

Stinkende gouwe   (Chelidonium majus)  

Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum)  

Dagkoekoeksbloem   (Silene dioica)  

Dalkruid   (Maianthemum bifolium)  

Adelaarsvaren  (Pteridium aquilinum) 

Struiken en kleine bomen 

Klimop    (Hedera helix)  

Gewone vlier    (Sambucus nigra)  

Hulst     (Ilex aquifolium)  

Lijsterbes    (Sorbus aucuparia)  

Taxus     (Taxus baccata) 

Bomen  

Zeeden    (Pinus pinaster)  

Gewone esdoorn   (Acer pseudoplatanus)  

Beuk     (Fagus sylvatica)  

Paardekastanje   (Aesculus hippocastanum) 

Robinia    (Robinia pseudacacia)  

Tamme kastanje   (Castanea sativa)* 

Grove den    (Pinus sylvestris)* 

Amerikaanse eik   (Quercus rubra)*  

______________________________________________________________________ 

*Niet door Simmelink maar wel in een Frans onderzoek vaker aangetroffen onder Amerikaanse vogelkers (Godefroid 

e.a. 2005)  

 

 

Tabel 5: Soorten die minder vaak voorkomen onder Amerikaanse vogelkers dan onder vuilboom, berk en lijsterbes 

(Simmelink 2011): 

______________________________________________________________________ 

Mossen 

Groot laddermos  (Pseudoscleropodium purum) 

Kruiden 

Schapenzuring  (Rumex acetosella) 
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Pijpenstrootje  (Molinia caerulea) 

Struiken 

Struikhei   (Calluna vulgaris) 

Dophei   (Erica tetralix) 

Bosbes   (Vaccinium myrtillus) 

Rode bosbes  (Vaccinium vitis-idaea) 

Bomen  

Douglas  (Pseudotsuga menziesii) 

Lariks   (Larix kaempferi) 

Fijnspar  (Picea abies) 

Ruwe berk  (Betula pendula) 

Meidoorn  (Crataegus monogyna) 

______________________________________________________________________ 

2.3.1.4 Soorten die samenleven met Amerikaanse vogelkers (Nyssen e.a., 2013) 

Vooralsnog heeft geen systematisch onderzoek plaatsgevonden naar de diversiteit aan soorten die 

samenleven met Amerikaanse vogelkers in Europa. Toch levert de literatuur gewijd aan de bestrijding 

van Amerikaanse vogelkers een opvallend grote soortenrijkdom op voor een recent geïntroduceerde 

soort (Boucault 2009).  

Alleen al de soortengroepen kevers, dag- en nachtvlinders leveren een 90-tal soorten insecten op. 

Zonder nog de bijen, zweefvliegen, muggen, vliegen, wespen, sluipwespen, wantsen, sprinkhanen, 

microvlinders en andere insecten te tellen kunnen deze aantallen de vergelijking doorstaan met het 

aantal insecten dat bijvoorbeeld in Engeland op sleedoorn gevonden wordt (153). Op lijsterbes (58) en 

jeneverbes (32) worden beduidend minder insectensoorten gevonden (Moraal & Roskams 2010). De 

soorten die met Amerikaanse vogelkers samenleven zijn deels soorten die op andere prunussoorten als 

de zoete kers, de inheemse vogelkers en de sleedoorn voorkomen. Uitheemse plantensoorten worden 

vaak gekoloniseerd door soorten die leven op inheemse soorten van hetzelfde geslacht (Roques e.a. 

2006). Waarschijnlijk kan de verklaring voor het beperkt aantal insectensoorten op hulst (10) en taxus 

(6) gevonden worden in het feit dat zij in het wild de enige vertegenwoordiger van hun geslacht zijn 

(Moraal & Roskams 2010).  

Ook vogels, kleine zoogdieren en schimmels vinden hun weg naar Amerikaanse vogelkers. 

Reeds in 1947 werd in Nederland een grote rijkdom aan insecten waargenomen op de bessen van 

enkele Amerikaanse vogelkersen (Korringa 1947): muggen, vliegen, wespen, sluipwespen, sprinkhanen, 

microvlinders, rupsen. En veel nachtvlinders, waaronder enkele zeldzame en zeer zeldzame. 

Bij de bestuiving van de rijke voorjaarsbloei van de Amerikaanse vogelkers zijn heel veel verschillende 

soorten insecten betrokken (Boucault 2009), waaronder zweefvliegen en honingbijen (Starfinger e.a. 

2003). 

Insecten doen zich ook tegoed aan de kersen van de Amerikaanse vogelkers. In het vruchtvlees leeft 

de larve van de boorvlieg Rhagoletis cingulata (Van Aartsen 2001, Smit 2003). Zuigend op de vruchten 

worden veel geleedpotigen aangetroffen: bijvoorbeeld de wantsen Acanthosoma haemorrhoidale, 

Palomena prasina en Gonocerus acuteangulatus (Heijerman 2007). Verder muggen, vliegen, wespen, 

sluipwespen, sprinkhanen, microvlinders en veel nachtvlinders, waaronder enkele zeldzame en zeer 

zeldzame (zie Tabel 6). 
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Tabel 6 Nachtvlinders op vruchten van Amerikaanse vogelkers 

naam wetenschappelijke naam familie 

Zwarte-c-uil Agrotis c-nigrum Uilen 

Vierkantvlekuil Agrotis xanthographa Uilen 

Grijze herfstuil      (z) Agrotis glareosa Uilen 

Kooluil Mamestra brassicae Uilen 

Eikenuiltje         (z) Dryobota protea Uilen 

Agaatvlinder Brotolomia meticulosa Uilen 

Zwartstipvlinder Orthosia lota Uilen 

Geelbruine herfstuil Orthosia macilenta Uilen 

Bruine herfstuil Orthosia circellaris Uilen 

Roodachtige herfstuil Orthosia helvola  Uilen 

Safraangouduil Xanthia aurago  Uilen 

Wilgengouduil Xanthia lutea Uilen 

Gewone gouduil Xanthia fulvago Uilen 

Populierengouduil    (z) Xanthia ocellaris Uilen 

Donkere winteruil    (zz) Orrhodia ligula Uilen 

Gevlekte winteruil Orrhodia rubiginea Uilen 

Bosbesuil Orrhodia vaccinii Uilen 

Wachtervlinder Scopelosoma satellitia Uilen 

Bruine essenuil      (z) Xylina semibrunea Uilen 

Lichtgrijze uil       (zz) Xylina ornithopus Uilen 

Roesje Scoliopteryx libatrix Spinneruilen 

Bruine snuituil Hypena proboscidalis Spinneruilen 

Sparspanner Larentia variata Spanners 

Schimmelspanner Larentia truncata Spanners 

Hoekbanddennenspanner(zz) Larentia firmata Spanners 

Variabele eikenuil Sarrothripus revayana Visstaatjes 

Nachtvlinders aangetroffen op Amerikaanse vogelkers (Korringa 1947). (z) = zeldzaam, (zz) is zeer zeldzaam. 

De kersen worden waarschijnlijk ook door alle bes-etende vogels gegeten. Genoemd worden in ieder 

geval: houtduif, merel, zanglijster, koperwiek, kramsvogel, spreeuw, zwarte kraai, Vlaamse gaai, 

zwarte specht, grote en middelste bonte specht, groene specht, wielewaal, boomklever en fazant. Deze 

laatste twee eten ook de inhoud van de pit (Eijsackers & Oldenkamp 1976; Deckers e.a. 2005; Deckers 

e.a. 2008; Boucault 2009). 

Van de volgende zoogdieren is vastgesteld dat zij zich met de vruchten voeden: edelhert, everzwijn, 

ree, vos, das, boommarter (Martes martes), steenmarter (Martes foina), bunzing, egel, bosmuis 

(Starfinger 1990; Sebert-Cuvillier 2008; Boucault 2009) (Hernandez 2008, Schaumann & Heinken 

2002). 

Verder worden de kersenpitkever (Furcipus rectirostris) (Pairon e.a. 2006) (moraal 1988), de boorvlieg 

(Rhagoletis cingulata) (Smit 2003) (Lampe et al 2005) en de voorjaarsmestkever genoemd als zaadeter 

(Boucault 2009). Ook schimmels gebruiken het zaad als voedingsbron (Boucault 2009). 

De bladeren van de Amerikaanse vogelkers zijn voedsel voor vele dieren. Meest opvallend de mieren 

die waarschijnlijk aangetrokken worden door de nectar uit de klieren van jonge blaadjes (Boucault 

2009). 
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Verder identificeerden onderzoekers larven van 40 keversoorten die ook in Nederland en Vlaanderen 

voorkomen als herbivoren op de bladeren van Amerikaanse vogelkers (zie Tabel 7 ). 

Tabel 7 Keversoorten waarvan de larve leeft op de bladeren van Amerikaanse vogelkers.  

 

naam wetenschappelijke naam familie 

Phyllobius arboratornh Phyllobius arborator Snuitkevers 

Groene snuitkevern  Phyllobius argentatus Snuitkevers 

Gestreepte bladsnuitkevern  Phyllobius pyri Snuitkevers 

Groene snuittorn  Phyllobius maculicornis Snuitkevers 

Behaarde bladsnuitkevern  Phyllobius oblongus Snuitkevers 

Phyllobius glaucusn Phyllobius glaucus Snuitkevers 

Berkensnuitkeverb Phyllobius betulae  Snuitkevers 

Phyllobius betulinusn Phyllobius betulinus Snuitkevers 

Kersenpitkevernh  Furcipus rectirostris Snuitkevers 

Dennensnuitkevern  Hylobius abietis Snuitkevers 

Curculio salicivorusn Curculio salicivorus Snuitkevers 

Dwerg-dennensnuittorretjen  Brachonyx pineti Snuitkevers 

Otiorhynchus porcatusn Otiorhynchus porcatus Snuitkevers 

Grauwbruine dennensnuitkevernh  Strophosoma capitatum Snuitkevers 

Bronzen snuitkeverh Strophosoma melanogrammum Snuitkevers 

Schorssnuitkeversn (meerdere) Magdalis spp. Snuitkevers 

Spitsmuisjesn (meerdere) Apion spp. Snuitkevers 

Gonioctena quinquepunctatanh Gonioctena quinquepunctata Bladhaantjes 

Appelbladstekern  Caenorhinus pauxillus Sigarenmakers 

Twijgafstekern  Rhynchites coeruleus Sigarenmakers 

Gevlekte dennenboktorn  Rhagium bifasciatum Boktorren 

Kleine wespenboktorn  Clytus arietis Boktorren 

Getand mantelbaardbokjeb Pogonocherus hispidus  Boktorren 

Distelbokn  Agapanthia villosoviridescens Boktorren 

Corymbia rubran Corymbia rubra Boktorren 

Schizotus pectinicornisn Schizotus pectinicornis Vuurkevers 

Zwartkopvuurkevern  Pyrochroa coccinea Vuurkevers 

schorskeversn (meerdere) Ips spp. Schorskevers 

Rozenkevern  Phyllopertha horticola Bladsprietkevers 

Agrypnus murinan Agrypnus murina Kniptorren 

Ampedus sanguinolentusn Ampedus sanguinolentus Kniptorren 

Rode weekschildkevern  Rhagonycha fulva Weekschildkevers 

Donker soldaatjen  Cantharis fusca Weekschildkevers 
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Zwart soldaatjen  Cantharis rustica Weekschildkevers 

Zevenstippelig lieveheersbeestjen  Coccinella septempunctata Lieveheersbeestjes 

Propylea quatuordecimpunctata Propylea quatuordecimpunctata Lieveheersbeestjes 

Oogvleklieveheersbeestjen Anatis ocellata  Lieveheersbeestjes 

Tweestippelig lieveheersbeestjen Adalia bipunctata  Lieveheersbeestjes 

Psyllobora vigintiduopunctatan Psyllobora vigintiduopunctata Lieveheersbeestjes 

Rhynchites bacchush (zz) Rhynchites bacchus Rhynchitidae 

De toevoeging in superscript verwijst naar de auteur die de keversoort noemt: 
n
 (Nowakowska & Halarewicz 2006), 

h
 

(Heijerman 2007), 
b
 (Boucault 2009). 

Ook rupsen van 14 in Nederland voorkomende vlindersoorten blijken zich tegoed te doen aan de 

balderen van de Amerikaanse vogelkers (zie Tabel 8). 

Tabel 8 Dagvlinders waarvan de rupsen leven op de bladeren van Amerikaanse vogelkers 

 

naam wetenschappelijke naam 

Koningspagen Iphiclides podalirius 

Dunvlerkspannern Lycia hirtaria 

Zuringuiln Acronictae rumicis 

Ringelrupsn Malacosoma neustria 

Kleine zomervlindern Hemithea aestivaria 

Witvlakvlindern  Orgyia antiqua 

Krakelingn  Diloba caeruleocephala 

Tweevlekspannern  Lomographa bimaculata 

Donsvlindernb Euproctis similis 

Perentakb Apocheima pilosaria 

Piramidevlinderb Amphirya pyramidae 

Hagedoornvlinderb  Opitograptis luteolata 

Esdoornboogbladrollerb Acleris sparsana 

Grote wintervlindernb  Erannis defoliaria 

De toevoeging in superscript verwijst naar de auteur die de vlindersoort noemt: n (Nowakowska & Halarewicz 2006), 
b (Boucault 2009). 

Edelhert (Cervus elaphus) en ree (Capreolus capreolus) eten de bladeren van Amerikaanse vogelkers 

(Eijsackers & Oldenkamp 1976; Boucault 2009). Gedomesticeerde grote grazers kunnen door vraat aan 

bladeren en twijgen de verspreiding van vogelkers afremmen.  

Konijnen eten de bladeren en hele zaailingen van Amerikaanse vogelkers (Ehrenburg e.a. 2008). Ook 

houtduiven eten bladeren en zaailingen (Boucault 2009). 

Bladeren worden als voedselbron gebruikt door de schimmel Stigmina carpophila. Dit levert de van 

andere prunus-soorten bekende hagelschotziekte op. 
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Ook het strooisel van bladeren, vruchten en twijgen wordt massaal gegeten. Opvallend is dat in 

gemengde bossen het Amerikaanse vogelkersblad in de herfst als eerste verdwijnt. Welke honderden, 

zo niet duizenden soorten schimmels, bacteriën, springstaarten, mijten, potwormen, regenwormen het 

strooisel van vogelkers omzetten is niet onderzocht. 

De paarse korstzwam (Chondrostereum purpureum) leeft op het levende hout van Amerikaanse 

vogelkers, net als op inheemse kersen. Hetgeen tot afsterven kan leiden (De Jong 1988). Ook de 

tondelzwam (Buysse 2011) en de zwavelzwam (mededeling Sus Willems) worden vaak waargenomen 

op aftakelende Amerikaanse vogelkers.  

Afbraakorganismen hebben continuïteit nodig in het aanbod van dood hout. Sommige, vooral de 

zeldzamere, zijn typisch voor loofhout dan wel naaldhout. Er is weinig reden om aan te nemen dat 

Amerikaanse vogelkersenhout niet even goed is voor de organismen van dood hout in dennenbossen als 

dood hout van berk of lijsterbes van vergelijkbare dimensies (mededeling Guy Geudens). Wanneer 

Amerikaanse vogelkers uit dennenbossen verwijderd wordt, duurt het decennia voor het inheemse 

loofhout dood hout van enige dimensie vormt. 

Oudere Amerikaanse vogelkersen bieden broedgelegenheid aan holenbroeders (waarneming Bart 

Nyssen). Voor broedvogels in de struiklaag is voornamelijk de structuur van belang. Het aantal 

broedvogels in een bos met voornamelijk Amerikaanse vogelkers in de struiklaag zal waarschijnlijk niet 

essentieel verschillen van een gemengde inheemse struiklaag (mededeling Wiel Poelmans). 

2.3.1.5 Impact op plaatsen met een hoge structuurdiversiteit (Buysse, 2012) 

Amerikaanse vogelkers zal zich makkelijkst verbreiden in de richting van structuurrijke habitats. 

In gesloten opstanden deponeren vogels uitwerpselen met steenvruchten vooral nabij roestplaatsen op 

open plekken (boomstronken, omgevallen bomen). In halfopen landschappen gebeurt dit vooral onder 

randbomen, roestbomen in hagen en houtkanten, … Zoogdieren verbreiden Amerikaanse vogelkers 

vooral in halfnatuurlijke landschappen. Verbreiding van Amerikaanse vogelkers door vogels en 

zoogdieren gebeurt meestal in de richting van meer structuurdiversiteit.  

2.3.2 Impact op economische functie (Nyssen e.a., 2013) 

„De bezwaren tegen Amerikaanse vogelkers komen vooral van de zijde van de bosbouw. Het vraagstuk 

speelt vooral een rol waar de waarde van het bos in de eerste plaats wordt bepaald door de 

houtproductie.‟ (Bakker 1963a). Bovenstaand citaat is de conclusie van een grootschalige bevraging van 

beheerders van Staatsbosbeheer. Bosbeheer was in die tijd in Nederland nog vrijwel synoniem met 

Staatsbosbeheer. De naam „bospest‟ waarmee in de bloeiperiode van de bestrijding Amerikaanse 

vogelkers aangeduid werd, ontstond in de jaren 1950 in bosbouwkringen (Leclercq 1960). 

2.3.3 Impact op sociaal-recreatieve functie (Nyssen e.a., 2013) 

In het dichtbevolkte Noordwest-Europa is recreatie waarschijnlijk de duidelijkste maatschappelijke 

functie van bossen. Rustzoekers, wandelaars, ruiters en mountainbikers zoeken het bos op en weten dit 

te waarderen. Voor hen is Amerikaanse vogelkers meestal gewoon een mooie boom. Meer betrokken 

natuurbelevers, geïnteresseerd in de planten en dieren in het bos, en de al dan niet professionele 

onderzoekers, hebben een uiteenlopende waardering voor Amerikaanse vogelkers, afhankelijk van hun 

interesse. Insectenliefhebbers zullen Amerikaanse vogelkers eerder weten te waarderen dan leden van 

een florawerkgroep. Een vaak vergeten groep bosbelevers zijn de jagers. Voor hen biedt de 

Amerikaanse vogelkers dekking aan en levert zij voedsel voor het wild. Alle gebruikers van het bos 
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hebben hun eigen wensen en voorkeuren, de eigenaars en beheerders ook, en niet zelden is deze 

laatste voorkeur doorslaggevend voor de beheerbeslissingen. 
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3 Wetgeving en beleid in Vlaanderen en Nederland 

In dit hoofdstuk geven we een beknopt overzicht van beleid, regelgeving en 

doelstellingen/aanbevelingen met betrekking tot invasieve exoten in het algemeen en Amerikaanse 

vogelkers in het bijzonder. Voor een uitgebreide bespreking van het algemene kader verwijzen we naar 

het eindrapport van de beleidswerkgroep van Invexo.  

Het mag duidelijk zijn dat in Vlaanderen bosbeheer strikter gereglementeerd is dan in Nederland. Dit 

heeft als voordeel dat de bosbeheerder een duidelijk kader heeft waarbinnen hij mag werken. 

Tegelijkertijd heeft dit als nadeel dat zijn ruimte tot experimenteren met nieuwe technieken – onder 

meer rond Amerikaanse vogelkers – beperkt wordt.  

Hoewel de reglementering in Nederland minder strikt is, wordt er hier wel een duidelijke sturing 

vastgesteld door het uitkeren van bepaalde subsidies. 

3.1 Vlaanderen 

3.1.1 Beleid en regelgeving t.a.v. exoten  

3.1.1.1 Algemeen beleid 

Beleid ten aanzien van exoten in Vlaanderen kan natuurlijk niet los gezien worden van het beleid op 

federaal niveau. De grondslag van het in België te ontwikkelen beleid is erop gericht de schade door 

invasieve exoten tot een minimum te beperken door: 

 enerzijds, als de soort nog niet in België aanwezig is, alert te zijn op ontwikkelingen in de 

aangrenzende gebieden; 

 en anderzijds waar mogelijk introductie in België te voorkomen. 

De Belgische nationale Biodiversiteitsstrategie 2006/2016 bevat een strategische doelstelling met 

betrekking tot de invasieve exoten (“de introductie van invasieve uitheemse soorten voorkomen en hun 

impact op de biodiversiteit beperken”). 

Het Federaal plan 2009/2013 voor de integratie van de biodiversiteit in 4 federale sleutelsectoren, 

goedgekeurd eind 2009, identificeert op verschillende vlakken acties om invasieve exoten te bestrijden. 

Het beleid in Vlaanderen ten aanzien van invasieve exoten wordt in het Milieubeleidsplan 2011-2015 

onder het thema Biodiversiteit toegelicht: 

“De bestrijding en het binnen de perken houden van invasieve exoten vormt een belangrijk gegeven, 

zowel naar economische schade als naar impact op bestaande natuur. 

Tegen 2012 wordt in uitvoering van de Europese bepalingen een strategie m.b.t. invasieve soorten 

opgemaakt. Een waarschuwingslijst en daaraan gekoppelde acties moeten het zich vestigen van nieuwe 

soorten vermijden of minstens beperken. Bewustmaking en preventie zijn de hoekstenen van het te 

voeren beleid. Onderzoek naar potentieel schadebeheer en het voorkomen van mogelijke schade (bv. 

aan de land- en bosbouw) wordt verder uitgebreid. Al aanwezige invasieve soorten met een grote 

economische schade of schade aan de ecosystemen worden via aangepaste bestrijding aangepakt.”  

Algemeen is het beleidsdoel dus gericht op het voorkomen van schade door invasieve exoten en een 

gepaste bestrijding indien nodig.  

http://www.belgium.be/nl/publicaties/publ_belgische_nationale_biodiversiteitsstrategie_2006-2016_brochure.jsp
http://www.health.belgium.be/filestore/19069791/federaal%20plan%20biodiversiteit%2009%20NL.pdf
http://www.lne.be/themas/beleid/mina4
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3.1.1.2 Algemene regelgeving 

Als regelgeving op federaal niveau hebben we het Koninklijk Besluit (KB) van 19 november 1987 dat 

maatregelen bepaalt tegen organismen die schadelijk zijn voor planten en plantproducten, te weten 

maatregelen voor de bestrijding van de bruine rat, de muskusrat en de grijze eekhoorn. 

Als regelgeving op Vlaams niveau hebben we het Soortenbesluit (Besluit van de Vlaamse Regering van 

15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer), dat op 1 september 2009 in 

werking trad. Het is een uitvoeringsbesluit op het Natuurdecreet. Het Soortenbesluit bevat enkele 

bepalingen over exoten (Soortenbesluit 2009), zoals artikel 17:  

Artikel 17 van het Soortenbesluit verbiedt het “om specimens van soorten die onder het 

toepassingsgebied vallen van dit besluit, opzettelijk te introduceren in het wild”. 

Het Bosdecreet van 1990 geeft in artikels 20 en 30 aan dat het verboden is om zonder machtiging 

planten en dieren in respectievelijk openbare bossen en bosreservaten te introduceren. 

3.1.1.3 Algemene uitvoeringsinitiatieven 

Er is recent een gedragscode voor invasieve planten in België ontwikkeld en deze werd onderschreven 

door de belangrijkste beroepsorganisaties van de Belgische groensector en ondersteund door de 

regionale en federale administraties voor leefmilieu. Meer info via www.alterias.be. 

Het Belgian Forum on Invasive Species (BFIS) is een informele structuur van het Belgian Biodiversity 

Platform. BFIS is het nationale knooppunt (node) van de IUCN Invasive Species Specialist Group. 

Amerikaanse vogelkers wordt hier op de zwarte lijst gecatalogeerd onder code A3: wijd verspreid én 

hoge impact.  

3.1.1.4 Gevolgen voor Amerikaanse vogelkers  

De gedragscode voor invasieve planten in België heeft wel degelijk zijn impact op Amerikaanse 

vogelkers. Het is immers één van de soorten die opgenomen werd in de lijst van invasieve planten en 

mag met andere woorden niet meer verkocht of aangeplant worden. Meer info via www.alterias.be. 

Amerikaanse vogelkers is opgenomen op de zwarte lijst van invasieve exoten van het BFIS. Dit heeft 

voorlopig echter geen implicaties voor de uitvoering op het terrein, in de zin dat aan deze indeling geen 

dwingende maatregelen gekoppeld zijn. Uiteraard zorgt deze opname op de zwarte lijst er wel voor dat 

het negatieve imago van vroeger (bospest) nog maar eens bevestigd lijkt te worden. 

Als bosplant moeten we voor Amerikaanse vogelkers uiteraard ook kijken naar specifieke bepalingen 

omtrent bosbeheer. Hieronder gaan we hier dieper op in. 

3.1.2 Doelstellingen voor beleid en beheer in bossen (Buysse, 2012) 

Heel kort en vereenvoudigd voorgesteld gelden voor bossen en natuurterreinen in Vlaanderen vier 

groepen doelstellingen die vrij gedetailleerd uitgewerkt zijn. In openbare bossen geldt de beheervisie 

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018227&param=inhoud
http://www.natuurenbos.be/Home/Wetgeving_en_Subsidies/Wetgeving/Natuurdecreet.aspx
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018227&param=inhoud&AID=1113157
http://www.alterias.be/
http://www.alterias.be/
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openbare bossen10. In de meeste privébossen gelden de Criteria Duurzaam Bosbeheer11. Daarbuiten 

gelden richtlijnen voor beperkte beheerplannen en voor kapmachtigingen. In de speciale 

beschermingszones van het Natura 2000 netwerk12 en voor een aantal soorten gelden 

instandhoudingsdoelstellingen.  

Deze doelstellingen zijn een maatschappelijke keuze. Ze volgen uit het afwegen van het belang van 

verschillende functies binnen de grenzen van wat ecologisch en economisch mogelijk is. Het moet 

mogelijk zijn ze binnen een maatschappelijk verantwoorde termijn te realiseren. We moeten dus 

denken in termijnen van enkele decennia maar in het achterhoofd houden dat de levensverwachting 

van veel boomsoorten een paar honderd jaar is, behalve wanneer we houtproductie op korte termijn 

nastreven natuurlijk.  

Sommige van die doelstellingen situeren zich op het niveau van de strategische beheerplanning. Andere 

zijn eerder beleidsdoelstellingen die vertaald werden in wetgeving of administratieve richtlijnen. De 

mate van invulling op het terrein verschilt naargelang de eigenaar. We hebben ze gemakshalve 

gegroepeerd onder de naam “beheerdoelstellingen”. We bespreken ze hier kort. 

3.1.2.1 Beheervisie openbare bossen  

Het basisprincipe van de beheervisie is het „duurzaam multifunctioneel bosbeheer‟. Op het terrein is 

bosbeheer volgens de beheervisie in essentie een adaptief beheer: kijken welke natuurlijke processen 

plaatsvinden, nadenken en ingrijpen om die processen te sturen. Op lange termijn wordt gestreefd naar 

een groot aandeel opstanden van inheemse boomsoorten.  

De beheervisie voor openbare bossen (Buysse et al., 2001) is een praktijkgericht document met 

principes die toegepast kunnen worden in de openbare bossen. Volgende korte samenvatting is 

grotendeels overgenomen uit Thomaes en Vandekerkhove (2004). 

Het basisprincipe van de beheervisie bestaat uit het zogenaamde „duurzaam multifunctioneel 

bosbeheer‟. Onder duurzaam gebruik en beheer wordt algemeen verstaan dat het huidige gebruik of 

beheer het potentiële gebruik of beheer in de toekomst niet schaadt (de draagkracht niet 

overschrijden). Multifunctioneel beheer wil zeggen dat er een evenwicht gezocht wordt tussen de 

sociale, economische en ecologische functie van het bos. Afhankelijk van het gebied kan één van deze 

functies meer of minder op de voorgrond komen.  

Voor het opstellen van de principes van de beheervisie werd veel inspiratie gehaald bij de principes voor 

natuurgerichte bosbouw (Buysse et al., 1993, Verlinde en Verbeke, 1995). De principes zijn te 

beschouwen als natuurgericht bosbeheer, waarbij het beheer zo dicht mogelijk tracht aan te sluiten bij 

de natuurlijke evolutie van het bosecosysteem. Hiervoor worden equivalenten van natuurlijke processen 

zoals de mozaïekcyclus, natuurlijke verjonging, biomassafluctuaties, verstoringdynamiek en natuurlijke 

boomsoortensamenstelling toegepast in het beheer van de bossen. 

De beheervisie haalt ook aan dat, in de kleine en versnipperde bossen van Vlaanderen, nood is aan 

extra aandacht om bossen terug te vinden op de Ferrariskaarten (1771-1778), oude bomen, inheemse 

bomen en struiken en open plekken. Anderzijds moeten sommige natuurlijke processen gereguleerd 

                                                

10 http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Publicaties/2001/Beheervisie_openbare_bossen.aspx  

11 Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer 

voor bossen gelegen in het Vlaamse Gewest (B.S. 10 september 2003). 

12 http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Natuur/Natura_2000.aspx  

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Publicaties/2001/Beheervisie_openbare_bossen.aspx
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Natuur/Natura_2000.aspx
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worden (bijvoorbeeld verhogen van de stabiliteit) of tegengegaan worden (bijvoorbeeld het 

homogeniseren van beukenbossen).  

Op het terrein is bosbeheer volgens de beheervisie in essentie een adaptief beheer: kijken welke 

natuurlijke processen plaatsvinden, nadenken en ingrijpen om die processen te sturen. Indien dit toch 

in regels moet worden samengevat, dan zijn de belangrijkste criteria: 

 5 tot 15 % open plekken creëren en/of behouden; 

 per bestand blijven een aantal bomen/ha staan; 

 er wordt gestreefd naar voldoende dood hout; 

 inheemse soorten kunnen enkel door inheemse soorten vervangen worden, rijke 

boomsoortensamenstelling wordt niet vervangen door homogene opstanden of door een ander 

bodemgebruik; 

 op lange termijn wordt gestreefd naar een groot aandeel opstanden met inheemse 

boomsoorten; 

 natuurlijke verjonging is de regel; 

 er worden geen houtoogsten gerealiseerd in waardevolle en kwetsbare vallei- en moerasbossen  

Massale aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers bemoeilijkt vooral de toename van het aandeel 

inheemse boomsoorten, het werken met natuurlijke verjonging van inheemse boomsoorten en het 

behoud van open plekken. 

3.1.2.2 Criteria Duurzaam Bosbeheer 

Criteria Duurzaam Bosbeheer moeten toegepast worden in bossen gelegen in het VEN. Ze worden ook 

buiten het VEN gestimuleerd door de bosgroepen. Amerikaanse vogelkers kan bij massale aanwezigheid 

een probleem vormen voor volgende criteria: 

- Ten minste 20 % van de totale oppervlakte moet bestaan uit of in omvorming zijn naar gemengde 

opstanden met inheemse soorten.  

- Homogene opstanden van exoten worden omgevormd naar opstanden met minstens 30 % bijmenging 

van inheems loofhout. 

- Bestaande open plekken worden beheerd en behouden.  

De roots van de Criteria Duurzaam Bosbeheer liggen in de ProSilvaprincipes (Vlaams Parlement, 

1998b), maar het proces waarmee ze tot stand kwamen verliep eerder wetgevingstechnisch. De start 

werd gegeven door een resolutie van het Vlaams Parlement rond duurzaam bosbeheer (Vlaams 

Parlement, 1998a) en een advies van de Minaraad over criteria voor duurzaam bosbeheer (Minaraad, 

1998). Dit leidde in 2003 tot een uitvoeringsbesluit van het Bosdecreet (2003). 

Criteria Duurzaam Bosbeheer moeten toegepast worden in bossen gelegen in het VEN. Ze worden ook 

buiten het VEN gestimuleerd door de bosgroepen. De belangrijkste criteria voor bossen die moeten 

voldoen aan de Criteria Duurzaam Bosbeheer kunnen als volgt samengevat worden (overgenomen uit 

Thomaes en Vandekerkhove, 2004):  

 Het opstellen van een uitgebreid bosbeheerplan.  

 Op 5 % van de oppervlakte wordt maximaal rekening gehouden met natuurontwikkeling.  

 Bestaande open plekken worden beheerd en behouden.  

 Per bestand blijven een aantal bomen /ha staan, bij voorkeur inheemse loofbomen.  

 Er wordt gestreefd naar minstens 4 % dood hout of een verdubbeling van het aandeel dood 

hout gedurende de planperiode.  

 Inheemse soorten kunnen enkel door inheemse soorten vervangen worden (vb. geen 

Amerikaanse eik, douglas of cultuurpopulier na inlandse eik, geen Corsicaanse den na grove 

den) en grove den mag geen inheems loofhout vervangen. Bossen met een rijke 
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boomsoortensamenstelling worden niet vervangen door homogene opstanden of door ander 

bodemgebruik.  

 Ten minste 20 % van de totale oppervlakte moet bestaan uit of in omvorming zijn naar 

gemengde opstanden van inheemse soorten.  

 Homogene opstanden van exoten worden omgevormd naar opstanden met minstens 30 % 

bijmenging van inheems loofhout. Voor populierenbossen volstaat het om een rijke onderetage 

aan te leggen en te onderhouden.  

 Waar mogelijk en zinvol wordt de natuurlijke verjonging gebruikt.  

 Kaalkap is niet toegestaan. De maximale oppervlakte die gekapt kan worden is 1 ha. Indien 

grondig gemotiveerd kan meer dan 1 ha gekapt worden voor omvorming van homogene 

opstanden en voor cultuurpopulier.  

 Agressieve soorten worden planmatig bestreden.  

 Chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet toegestaan, uitgezonderd glyfosaat bij bestrijding van 

agressieve exoten.  

Massale aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers bemoeilijkt ook hier vooral de doelstellingen inzake 

omvorming, het werken met natuurlijke verjonging van inheemse boomsoorten en het behoud van open 

plekken. 

3.1.2.3 Beheerplannen en kapvergunningen 

In de bossen waar de beheervisie openbare bossen of de Criteria Duurzaam Bosbeheer niet moeten 

worden toegepast, worden voorschriften opgelegd via bosbeheerplannen of kapvergunningen.  

Privébossen groter dan 5 ha hebben een beperkt bosbeheerplan nodig. Zonder bosbeheerplan is er 

steeds een kapvergunning nodig voor het kappen van bomen in een bos; ook andere ingrijpende 

werkzaamheden zijn in dat geval vergunningsplichtig.  

De nadruk ligt er vooral op het zorgprincipe13 en het standstillbeginsel14. In principe wordt waar 

mogelijk (voldoende kwaliteit en kwantiteit) en zinvol (standplaatsgeschikt, kwalitatief goed 

uitgangsmateriaal) gekozen voor natuurlijke verjonging. De realisatie op het terrein hangt vooral af van 

het engagement van de eigenaar.  

3.1.2.4 Instandhoudingsdoelstellingen 

Massaal voorkomen van Amerikaanse vogelkers bemoeilijkt in het bijzonder de natuurdoelen van zeer 

specifieke en weinig voorkomende habitattypes binnen de zure tot neutrale beukenbossen (de open 

stukken in deze bossen) en oude zuurminnende eikenbossen.  

Natura 2000-gebieden zijn gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn15 en de 

Habitatrichtlijn16. Binnen Vlaanderen zijn er 23 Vogelrichtlijngebieden en 38 Habitatrichtlijngebieden 

                                                

13 De eigenaar heeft de plicht zijn bos met zorg te beheren. 

14 Vervang geen gemengde bossen door homogene bossen, vervang geen inheemse soorten door exoten, 

gebruik standplaatsgeschikte soorten en aanbevolen herkomsten, … 

15 Richtlijn van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (79/409/EEG) (PB L 103 van 

25.4.1979, blz. 1) 

16 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7) 
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voorgesteld. Voor elk Natura 2000-gebied is in het aanwijzingsbesluit bepaald welke natuurwaarden 

behouden moeten worden. 

In de gebieden die vanuit de Habitatrichtlijn zijn aangewezen, gaat het om habitats of diersoorten. In 

de gebieden die vanuit de Vogelrichtlijn zijn aangewezen gaat het om vogelsoorten. De 

instandhoudingsdoelstelling (synoniem natuurdoel) geeft dan per soort aan voor hoeveel diersoorten of 

vegetatietypes een goed leefgebied moet worden behouden of ontwikkeld. Ontwikkelingsdoelen zijn dan 

bijvoorbeeld de uitbreiding van de oppervlakte of de verbetering van de kwaliteit van het gebied.  

Massaal voorkomen van Amerikaanse vogelkers bemoeilijkt in het bijzonder de natuurdoelen van zure 

tot neutrale beukenbossen17, meer specifiek vooral habitattype 9120 (Atlantische zuurminnende 

beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion roboripetraeae of Ilici-Fagenion) 

en van oude zuurminnende eikenbossen (habitattype 9190 - Oude zuurminnende eikenbossen op 

zandvlakten met Quercus robur) (Van Uytvanck et al., 2010). 

3.2 Nederland 

3.2.1 Beleid en regelgeving t.a.v. exoten 

3.2.1.1 Algemeen beleid 

In Nederland onderscheiden we drie beleidsniveaus: landelijk, provinciaal en waterschappen & 
terreinbeheerders. 
 

Landelijk beleid 
De 'Beleidsnota Invasieve Exoten' (2007) van het voormalige ministerie van LNV − momenteel het 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) − beschrijft het Nederlandse beleid. 

Dat richt zich vooral op preventie en het in een vroeg stadium elimineren van invasieve exoten om 

schade aan ecosystemen te voorkomen. In de nota staat dat preventie, vroegtijdige signalering en 

eliminatie een verantwoordelijkheid is voor het Rijk, terwijl exotenbeheer tot de verantwoordelijkheid 

van terreinbeheerders wordt gerekend. 

De nota onderkent dat invasieve exoten ook problemen kunnen vormen voor de volksgezondheid, 

economie en veiligheid. Hiertoe werkt EL&I samen met het ministerie Infrastructuur en Milieu, het 

ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met lagere overheden. De nota geeft ook het belang 

aan om bij de uitvoering van het exotenbeleid aan te sluiten bij het beleid voor bescherming van land- 

en tuinbouwgewassen en vee, om zodoende optimaal gebruik te maken van bestaande expertise en 

voorzieningen. 

Sinds 1 januari 2009 bestaat het Team Invasieve Exoten (TIE), dat onderdeel uitmaakt van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).  

                                                

17 Habitattype zure tot neutrale beukenbossen wil niet zeggen dat er op deze locaties actueel een beukenbos of 

zelfs maar beuken aanwezig zijn. Het wil enkel zeggen dat de condities hier van die aard zijn dat een 

spontane evolutie zou leiden tot een beukenbos. Met andere woorden, in het geval de beuken er nog niet 

staan kan Amerikaanse vogelkers wel degelijk een probleem vormen aangezien er dan nog voldoende licht 

aanwezig kan zijn voor ontwikkeling van Amerikaanse vogelkers. 

http://www.vwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2001403
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Naast het bovenstaande werkt de Rijksoverheid aan de ontwikkeling van (trilateraal) exotenbeleid voor 

de kustwateren, in het bijzonder voor de Waddenzee.  

Provinciaal beleid 
Iedere provincie in Nederland heeft een Faunabeheereenheid (FBE). Deze FBE‟s werken aan het beheer 

van soorten en het voorkomen en bestrijden van schade. Elke FBE stelt een faunabeheerplan op, dat als 

doel heeft de FBE-taken planmatig uit te voeren. Exotenbeheer maakt onderdeel uit van deze 

faunabeheerplannen.  

Beleid waterschappen en terreinbeheerders  
Sommige waterschappen en terreinbeheerders hebben zelfstandig of gezamenlijk beleid ontwikkeld over 

hoe om te gaan met invasieve exoten in hun wateren of op hun terreinen.  

3.2.1.2 Algemene regelgeving 

Op dit moment werkt het ministerie van EL&I aan de nieuwe Wet Natuur, die drie bestaande 

natuurwetten zal vervangen: de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet (1961). 

De nieuwe wet zal rekening houden met het in september 2011 overeengekomen 

decentralisatieakkoord tussen Rijk en provincies. Nieuw hierin voor exoten is onder meer dat provincies 

ook verantwoordelijk worden voor eliminatie van exoten (0-stand) die door de minister van EL&I zijn 

aangewezen. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in het voorjaar van 2012 bij de Tweede Kamer 

ingediend. 

Flora- en faunawet 
Artikel 14 van de Flora- en faunawet verbiedt het uitzetten in de vrije natuur van inheemse en 

uitheemse dieren, met uitzondering van een aantal vissoorten. Artikel 14 verbiedt ook het gebruik van 

biologische bestrijders, maar hiervoor is een ontheffingsmogelijkheid gemaakt. Planten mogen in het 

algemeen wèl uitgezet worden in de vrije natuur, tenzij dat verboden is via een Algemene Maatregel 

van Bestuur (AMvB). Artikel 14 maakt het ook mogelijk om het bezit, handel en vervoer van exoten 

te verbieden via een AMvB. 

Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet (1998) wijst Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en 

Habitatrichtlijngebieden), Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands aan. De beschermde soorten 

staan in de Soortendatabase van het ministerie van EL&I. Invasieve exoten kunnen de 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden in gevaar brengen. 

Visserijwet  
In art. 17 van de Visserijwet is bepaald dat zonder een vergunning alleen daartoe aangewezen soorten 

vissen, schaal- en schelpdieren mogen worden uitgezet in de binnenwateren (uitgezonderd vijvers). De 

soorten waar het om gaat, waaronder ook exoten, zijn aangewezen in de „Regeling aanwijzing vissen, 

schaal- en schelpdieren‟. 

Boswet 
Wet van 20 juli 1961, houdende nieuwe bepalingen ter bewaring van bossen en andere houtopstanden. 

In de Boswet is niets opgenomen over het voorkomen of de aanpak van exoten.  

Plantenziektenwet  
Op grond van de Plantenziektenwet en onderliggende regelgeving kunnen in Nederland maatregelen 

worden genomen ter bestrijding van organismen die schadelijk zijn voor planten of plantaardige 

producten en ter voorkoming van de verspreiding van die organismen. Tevens implementeert de 

Plantenziektenwet de fytosanitaire regelgeving van de EU (zie 2.1.3). 

http://nl.wikisource.org/wiki/Flora-_en_faunawet
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009641/geldigheidsdatum_06-01-2011
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002357/geldigheidsdatum_28-03-2012
http://nl.wikisource.org/wiki/Flora-_en_faunawet
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009641/geldigheidsdatum_06-01-2011
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/lnv.db/lnv.db/home.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002416/geldigheidsdatum_09-08-2011
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002075/geldigheidsdatum_07-07-2011
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3.2.1.3 Algemene uitvoeringsinitiatieven 

Het Team Invasieve Exoten ondersteunt het ministerie van EL&I bij de uitvoering van het exotenbeleid. 

Het team richt zich vooral op invasieve exoten die schadelijk zijn voor de natuur, maar heeft ook oog 

voor schade aan de volksgezondheid, economie en veiligheid. 

3.2.1.4 Gevolgen van de algemene regelgeving voor Amerikaanse vogelkers  

Zolang de nieuwe Wet Natuur er nog niet is, baseren we ons op het bovenvermeld regelgevend kader. 

De flora- en faunawet legt voor Amerikaanse vogelkers geen beperkingen op om deze soort uit te 

zetten in de vrije natuur. In Natura 2000-gebieden dient men de nodige aandacht te hebben voor 

Amerikaanse vogelkers indien ze hier de instandhoudingsdoelstellingen bedreigen. Uiteraard is voor 

Amerikaanse vogelkers als bosplant de Boswet van toepassing. 

Uit de Boswet volgen geen directe regels voor exotenbeheer in het algemeen of Amerikaanse vogelkers 

in het bijzonder. Nyssen (2012) zet wel een aantal aanbevelingen op een rijtje. 

Het beheer van een bos bestaat uit het maken van keuzes. Moeilijk vergelijkbare grootheden worden 

hier tegen elkaar afgewogen: houtproductie, de optimalisatie van diensten als biodiversiteit, 

natuurbeleving, sportbeoefening en wildbeheer en meer persoonlijke doelen als het voortzetten van het 

familie-eigendom, het ervaren van rust en stilte, nostalgie naar het verleden. En op de achtergrond 

spelen de financiën, de verwachtte inkomsten uit hout, jacht en subsidies en de kosten samenhangend 

met het boseigendom en de realisatie van de beoogde doelen. Bij het bepalen van een beheerstrategie 

of het vastleggen van een beheervisie zijn daarom niet alléén beheerdoelen leidend. De beheerdoelen 

worden op hun beurt ook weer bijgestuurd door de consequentie van de gemaakte keuzen. Het ene 

doel kan ten koste gaan van het andere en onder de streep moet het geheel financieel kloppen.  

3.2.2 Sturende subsidieregeling in bossen 

In Nederland wordt de aanpak van invasieve exoten voorlopig minder gestuurd via wetgeving, maar des 

te meer via subsidiestelsels, zeker voor wat betreft het verhaal van Amerikaanse vogelkers in de 

bossfeer.  

De vroegere SN-regeling (subsidiestelsel Natuurbeheer) gaf extra subsidies voor bossen waarin het 

percentage exoten minder dan 20% bedroeg en er voldoende dood hout aanwezig was. Op die manier 

waren bosbeheerders geneigd om exoten als Amerikaanse vogelkers sneller aan te pakken.  

Ondertussen is er een nieuwe SNL-regeling of het subsidiestelsel Natuur- en landschapsbeheer. Ook in 

deze nieuwe regeling blijft er een sturing richting bossen met inheemse soorten. Maar er kunnen alvast 

twee belangrijke verschilpunten genoteerd worden ten opzichte van de oude SN-regeling: 

 De definitie van inheems is aangepast. Inheems wordt nu bekeken als zijnde inheems in Europa 

in plaats van inheems in Nederland. 

 Productiebossen vallen niet meer onder deze nieuwe regeling. 
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4 Ecologie van de soort in Vlaanderen en Nederland 

Voor een beschrijving van het natuurlijk verspreidingsgebied en de ecologie in het oorsprongsgebied, 

verwijzen we naar hoofdstuk 2.1.  

In Vlaanderen en Nederland is de ecologie van de soort zeer sterk gelijklopend aan die in het 

oorsprongsgebied. De verspreiding in Vlaanderen en Nederland vertoont echter een zeer specifiek 

traject, sterk gestuurd door massale aanplantingen en het gevoerde bosbeheer. Hoe deze factoren de 

verspreiding juist beïnvloeden, wordt uit de doeken gedaan in hoofdstuk 5. 
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5 Verspreiding in Vlaanderen en Nederland 

Na de introductieperiode (zie hoofdstuk 2.2) met massale aanplanting (vanaf 1930 in Nederland, 1940 

in Vlaanderen), heeft de soort zich vanuit deze aanplanten verder verbreid in Nederland en Vlaanderen.  

Tussen de jaren 1950 en de late jaren 1960 werd het invasieve karakter van de soort duidelijk en 

werden bestrijdingsstrategieën ontwikkeld, die niet los kunnen gezien worden van ontwikkelingen in de 

buurlanden, in het bijzonder Duitsland. Standpunten omtrent de gewenste aanpak varieerden sterk en 

werden in bepaalde richtingen geduwd door het toekennen van subsidies. In Nederland en Vlaanderen 

werd een eigen, specifiek traject afgelegd.  

Hieronder schetsen we het respectievelijke verspreidingstraject van Amerikaanse vogelkers in 

Nederland en Vlaanderen vanaf de jaren 1960. De auteurs geven telkens ook belangrijke sturende 

factoren aan. 

5.1 Massale en herhaalde introductie aan basis van verspreiding  

Amerikaanse vogelkers werd gedurende een paar decennia massaal aangeplant. Het zaad dat gebruikt 

werd voor het kweken van het plantgoed werd herhaaldelijk vers ingevoerd uit het oorsprongsgebied. 

Deze massale en herhaalde introductie legde de basis voor een invasie van Amerikaanse vogelkers.  

Hoewel de soort al langer in onze regio was geïntroduceerd, waren het vooral de massale aanplantingen 

in de periode van ongeveer twintig jaar na WO II die voor een voldoende kritische massa van 

zaadbomen en zaailingenbanken zorgden. Er was al veel eerder door enkelingen gewaarschuwd voor 

het woekerend vermogen van de soort (Rouffignon, 1899), maar pas rond de jaren 1960 werd de soort 

algemeen als invasief beschouwd. De verandering in perceptie heeft enerzijds te maken met het feit dat 

rond die periode de eerste generatie dennenaanplantingen werden kaalgeslagen en verjongd. Massale 

aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers deed de exploitatiekosten oplopen. Maar er is ook een 

ecologische reden waarom de soort pas decennia na zijn introductie een invasief karakter kreeg. Het 

duurt namelijk bij elke soort een zekere tijd na de introductie tot de verdere verbreiding spontaan 

gebeurt. Deze periode wordt lag phase genoemd (Theoharides en Dukes, 2007). De duur van die 

periode hangt af van een aantal factoren, onder andere het feit of een soort herhaaldelijk wordt 

geïntroduceerd en de uitwisseling van genetisch materiaal tussen de verschillende plaatsen waar de 

soort werd aangeplant. De lag phase van Amerikaanse vogelkers in Vlaanderen duurde een kleine 

twintig jaar. 

In principe treedt bij introducties ook het zogenaamde founder effect op. Er is een verlies aan 

genetische diversiteit in het nieuwe gebied doordat uiteraard maar een beperkt aantal zaden uit het 

oorsprongsgebied wordt overgebracht. Maar doordat er regelmatig vers zaad werd ingevoerd om 

plantgoed op te kweken is dit effect bij Amerikaanse vogelkers grotendeels teniet gedaan. De 

genetische diversiteit van Amerikaanse vogelkers in Nederland, België, Duitsland en Denemarken is dan 

ook nog altijd zeer hoog, het aantal waargenomen allelen in deze populaties is 73 % van de populaties 

uit het oorsprongsgebied (Petitpierre, 2008, Pairon et al., 2010). Het oorsprongsgebied van de Vlaamse 

Amerikaanse vogelkers ligt in het oosten van het Allegheny-plateau, in het bijzonder het deel dat in 

Pennsylvania ligt (Petitpierre, 2008). Dit is de regio die bekend staat voor de uitstekende houtkwaliteit 

van Amerikaanse vogelkers. 
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De combinatie van het aantal individuen dat tijdens één introductie wordt geplant en van het aantal 

introducties dat plaatsvindt is de introduction effort18. Meer en meer wordt deze massale en herhaalde 

introductie als belangrijkste oorzaak van het succes van invasieve soorten gezien (Holle en Simberloff, 

2005, Lockwood et al., 2005, Richardson en Pyšek, 2006, Sol et al., 2008, Bucharova en Van Kleunen, 

2009). Dit geldt in het bijzonder voor houtige gewassen (Bucharova en Van Kleunen, 2009) en voor het 

schaalniveau van landschappen en levensgemeenschappen (Levine, 2000). Uit enquêtes en 

inventarisaties in Niedersachsen bijvoorbeeld blijkt dat praktisch alle populaties van Amerikaanse 

vogelkers die problematisch zijn voor het realiseren van bos- en natuurbeheerdoelstellingen gegroeid 

zijn vanuit bosbestanden waar de soort ooit was aangeplant (Kowarik, 2003).  

5.2 Verspreiding in Nederland (Nyssen e.a., 2013) 

Hoewel er in begin van de jaren 1980 in Nederland reeds kritische geluiden zijn ten aanzien van de 

eerste bestrijdingsgolf van Amerikaanse vogelkers, komt er dankzij de subsidies toch nog een tweede 

bestrijdingsgolf eind jaren 1980. Ondanks de bestrijding en dankzij het gevoerde bosbeheer is 

Amerikaanse vogelkers in 2008 in Nederland meer verspreid dan in 1963 – een moment waarop de 

aanplantingen uitgevoerd waren maar de bestrijding nog niet echt op gang gekomen was. Een 

herbezinning van de aanpak dringt zich op. 

5.2.1 Eerste periode van bezinning  

In een artikel uit 1976: „Amerikaanse vogelkers, aanvaarding of beperking?’ wordt reeds gesteld dat de 

gevolgen van de aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers konden verschillen naar gelang het 

gebruiksdoel van het betreffende bos (Eijsackers & Oldenkamp 1976).  

Staatsbosbeheer voerde in 1984 een gedifferentieerde aanpak van Amerikaanse vogelkers in (Anoniem 

1984); „Het Staatsbosbeheer acht uitroeiing van de Amerikaanse vogelkers niet haalbaar en voorziet in 

1984 voor haar eigen terreinen een afronding van de bestrijding binnen enkele jaren. Een poging tot 

uitroeiing is niet meer aan de orde. Kennis van groeiplaats, begroeiingtype en voorkomen van prunus 

moet ertoe leiden dat uiteindelijk bestrijding alleen daar plaatsvindt, waar dit noodzakelijk is‟ (van den 

Tweel & Krommendijk 1986). 

5.2.2 Intensivering bestrijden omwille van subsidies 

Deze Nederlandse poging tot herbezinning wordt eind jaren 1980 in de kiem gesmoord door het 

subsidiëren van Amerikaanse-vogelkersbestrijding in de Bosbijdrageregeling, een subsidieregeling van 

de overheid. In Duitsland komt de Amerikaanse-vogelkersbestrijding rond 1990 voor het eerst op gang, 

mede gevoed door de dissertatie van Uwe Starfinger (1990). Gevolgd door Vlaanderen waar in 1994 het 

grote „Amerikaanse-vogelkersproject‟ van start gaat in de bossen van Ravels en het Pijnven in 

respectievelijk de Antwerpse en Limburgse Kempen.  

                                                

18 Meestal wordt de term propagule pressure gebruikt. Een logische Nederlandse vertaling “zaaddruk” zou echter 

verwarring scheppen met de situatie waarin ergens veel zaaddragende bomen groeien. 
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5.2.3 Invloed van het gevoerde bosbeheer  

In dennen- en eikenbossen op zandgronden gedraagt Amerikaanse vogelkers zich als een late pionier in 

de bosontwikkeling. Daar waar den en berk veel licht nodig hebben om zich te vestigen volstaat voor 

Amerikaanse vogelkers het licht dat door het ouder wordende kronendak van de bomen op de jonge 

heide- en stuifzandbebossingen valt. Amerikaanse vogelkers ontmoet in deze meestal weinig gelaagde 

en boomsoortenarme bossen weinig of geen concurrenten. Onder de zeer arme en droge 

omstandigheden waaronder de bosaanplant op heiden en stuifzanden plaatsvond was aanplant van 

beuk, esdoorn, linde, tamme kastanje, iep of hazelaar tot mislukken gedoemd. Zaadbomen van deze 

soorten zijn dan ook afwezig. Amerikaanse vogelkers profiteert van deze uitzonderingspositie en 

gedraagt zich tijdelijk als een dominante soort.  

Het huidige bosbeheer streeft naar structuurrijke gemengde loofbossen. Het kronendak van de 

dennenbossen wordt door steeds weer te dunnen zo open dat berk, lijsterbes, eik en vuilboom zich 

kunnen vestigen. Echter, Amerikaanse vogelkers kan dit ook en vaak veel beter door de hogere 

schaduwtolerantie in haar jeugd en de vaak hogere dichtheid aan zaadbomen. Het gevolg is een struik- 

of tweede boomlaag die grotendeels uit Amerikaanse vogelkers bestaat. Het dennen- of eikenbos lijkt 

zich te ontwikkelen naar een Amerikaanse-vogelkersenbos. 

Ondanks een halve eeuw intensieve bestrijding is Amerikaanse vogelkers nu wijder verspreid in het 

Noordwest-Europese laagland dan aan het eind van de massale introductie.  

Figuur 9 Voorkomen van Amerikaanse vogelkers in kilometerhokken in 1963 en 2008. Een ruimere 

verspreiding betekent niet automatisch ook een hogere abundantie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Herbezinning op basis van wetenschappelijk onderzoek 

De gehanteerde ecologische argumenten om in bossen tot bestrijding van Amerikaanse vogelkers over 

te gaan, staan echter onder druk. Na een eerste aanzet tot ecologisch onderzoek in Nederland (Wallis 

de Vries 1986) en Duitsland (Starfinger 1990) is in de afgelopen jaren in Vlaanderen, Wallonië en 

Noord-Frankrijk ecologisch basisonderzoek verricht naar de actuele en toekomstige rol van Amerikaanse 

vogelkers in bosecosystemen, de invasiviteit van de soort en haar impact op biodiversiteit (Verheyen et 

al. 2007); Decocq 2007; Pairon 2007; Vanhellemont 2009; Chabrerie et al. 2010). 
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5.3 Verbreiding en verspreiding in Vlaanderen (Buysse, 2012) 

In Vlaanderen komt Amerikaanse vogelkers massaal voor op de laat-tertiaire en quartaire eolische 

dekzanden. De soort werd er massaal aangeplant en verbreidde zich dankzij het op licht en 

lichtboomsoorten gerichte bosbeheer en een doorgaans hoge wilddruk.  

Figuur 10 geeft aan waar in Vlaanderen en Nederland eolische dekzanden van het laat-tertiair en 

quartair voornamelijk voorkomen. 

 

 

Eolische dekzanden komen in onze regio voor ongeveer ten noorden van de lijn Gent – Mechelen 

- Hasselt. Figuur overgenomen uit Koster (2009). 
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Figuur 11 Ligging van de 182 opnamen uit de eerste Vlaamse bosinventaris met het bostype “Dennen-

Eikenbos met Amerikaanse vogelkers”. Figuur overgenomen uit Cornelis et al. (2007) 

 

 

 

Figuur 11 toont de verspreiding van de derivaatgemeenschap met Amerikaanse vogelkers van het 

Dennen-Eikenbos. Naast Amerikaanse vogelkers is grove den er een aspectbepalende soort. 

Amerikaanse vogelkers komt er voor in kruidlaag, struiklaag en boomlaag. Verjonging van Amerikaanse 

vogelkers kwam in de eerste bosinventarisatie (uitgevoerd tussen 1997 en 2000) voor in 724 van de 

2.664 opgemeten proefvlakken (27 %) (Waterinckx en Roelandt, 2001). 

Leggen we Figuur 10 en Figuur 11 naast elkaar, dan ontdekken we dat Amerikaanse vogelkers in de 

eerste bosinventarisatie (1997-1999) net daar voorkomt waar we eolische dekzanden terugvinden. 

Massale aanplantingen van Amerikaanse vogelkers vonden eveneens op deze dekzanden plaats en 

blijven 50 jaar na „import‟ dus nog steeds een zeer belangrijke verklarende factor voor de verbreiding 

van de Amerikaanse vogelkers. Merk op dat op het moment van de eerste bosinventarisatie de 

Amerikaanse vogelkers nog maar in beperkte mate aangepakt werd. Wel was er al een 

hoofdbehandeling uitgevoerd op zo‟n 500 ha in 2 domeinbossen van ANB. 

Buysse (2012) geeft een overzicht van vijf factoren die de verbreiding vanuit de plaatsen van 

aanplanting van Amerikaanse vogelkers sturen. Hieronder geven we een beknopte samenvatting weer 

van elk van deze factoren. 

5.3.1 De invasie gebeurt doorheen open invasievensters 

De invasie van Amerikaanse vogelkers kan ruimtelijk worden voorgesteld als een traag maar continu 

uitdeinende vlek met lange tentakels in de richting van plaatsen met hoge structuurdiversiteit. Volgen 

we de invasie doorheen de tijd dan breidt de soort zich uit gedurende perioden tijdens dewelke de 

omstandigheden voor vestiging, voornamelijk de beschikbare hoeveelheid licht die tot de kruidlaag 

doordringt, gunstig zijn. Dit kan voorgesteld worden als perioden met open invasievensters. 

Op landschapsschaal kan er rondom het traag maar continu uitdeinend invasiefront ook een 

exponentieel groeiend aantal nieuwe vindplaatsen worden vastgesteld. De soort maakt als het ware 

langeafstandssprongen doorheen het landschap. Die kunnen na verloop van tijd nieuwe invasiefrontjes 

vormen. 
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5.3.2 Beheer zorgde voor licht en lichtboomsoorten 

Zowel hier als in het oorsprongsgebied hebben beheerders steeds gezorgd voor omstandigheden die de 

uitbreiding van invasiefronten mogelijk maakt: het periodisch creëren van kaalvlaktes, het ijl houden 

van bossen of de keuze voor bossen met veel lichtboomsoorten. 

5.3.3 Bij veel licht groeit de soort zeer snel en produceert al vroeg zaad 

Boompjes die opgroeien in vol licht brengen al zaad voort vanaf een gemiddelde leeftijd van 5 jaar. 

Vanaf de leeftijd van ongeveer 4 – 5 jaar groeien boompjes in vol licht significant sneller, met een 

gemiddelde jaarlijkse hoogtegroei van 40 – 50 cm. Op oudere leeftijd kennen de dominante bomen de 

snelste hoogte- en diktegroei.  

Bomen die in vol daglicht groeien, presteren het best op rijke bodems of na stikstofbemesting. 

5.3.4 De schaduwtolerantie van de meest voorkomende inheemse soorten is 
lager 

Een aantal inheemse boomsoorten als Europese vogelkers, hazelaar, gewone esdoorn, hulst, haagbeuk, 

winterlinde, taxus en beuk hebben een hogere schaduwtolerantie dan Amerikaanse vogelkers. Groeien 

de zaailingen van die soorten samen op met zaailingen van Amerikaanse vogelkers bij weinig licht, dan 

verliest Amerikaanse vogelkers de concurrentie. 

De schaduwtolerantie van de zaailingen van frequente boomsoorten op arme zandgronden zoals grove 

den en berk is lager dan die van Amerikaanse vogelkers. Onder scherm wint Amerikaanse vogelkers. 

De schaduwtolerantie van zomereik, wilde lijsterbes en spork is gelijkaardig aan die van Amerikaanse 

vogelkers. Maar bij veel licht groeit Amerikaanse vogelkers doorgaans sneller.  

Vanaf dat de zaailingen van Amerikaanse vogelkers opgroeien bij meer dan 50 – 60 % van vol daglicht, 

groeien ze zeer snel (40 – 50 cm per jaar). In ijle opstanden of op kapvlaktes zijn er maar weinig 

soorten waarvan de zaailingen die snelheid halen. Amerikaanse vogelkers neemt er in de jeugd een 

voorsprong. Onder het dichte kronendak van Amerikaanse vogelkers zitten de meeste soorten aan de 

bovengrens van hun schaduwtolerantie. Soorten onderaan de lijst kunnen dan wel nog overleven en 

halen Amerikaanse vogelkers zeer traag in, vaak na ongeveer 90 jaar als Amerikaanse vogelkers begint 

af te takelen. Treden er in tussentijd grote verstoringen op (stormen, kaalslagen, ….) dan breidt 

Amerikaanse vogelkers terug uit. 

5.3.5 Een hoge wilddruk leidt tot blijvende dominantie 

De meeste onderdelen van Amerikaanse vogelkers zijn giftig voor zoogdieren. Grazers knabbelen 

weliswaar aan knoppen, jonge twijgjes en blaadjes van Amerikaanse vogelkers, maar ze eten vooral 

andere soorten. 

Een hoge wilddruk heeft algemeen een belangrijke invloed op de verjonging van boomsoorten. Als 

vuistregel voor bossen op arme zandgronden geldt dat een reedichtheid van meer dan 0,06 tot 0,12 

stuks per hectare een negatieve invloed heeft op de verjonging van bomen.  

Uit modelsimulaties blijkt dat bossen op arme zandgrond met vooral grove den, zomereik en berk op 

lange termijn evolueren naar volledig door Amerikaanse vogelkers gedomineerde bossen indien de 

wilddruk hoog is. In praktijk zal er veel lokale variatie optreden afhankelijk van de aanwezigheid van 

open plekken en de voedingswaarde van grazige vegetatie. 
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Omvorming van grove dennenbossen naar gemengde bossen met veel inheems loofhout zal enkel vlot 

verlopen indien de wilddruk 10 – 15 jaar wordt laag gehouden. 
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6 Aanpak in Vlaanderen en Nederland 

In dit hoofdstuk bekijken we de aanpak van Amerikaanse vogelkers. De bosbeheerder moet op twee 

niveaus een keuze maken: 

1/ welke algemene beheerstrategie19 kies ik (vier keuzemogelijkheden) 

2/ hoe geef ik die strategie een plaats in een concreet bosbeheerplan (twee keuzemogelijkheden) 

Vervolgens gaan we in op het praktijkexperiment rond de pruikenboommethode zoals dat opgezet werd 

in het kader van Invexo.  

Afsluitend kaarten we de problemen aan rond de opmaak van een eenduidig protocol voor de aanpak 

van Amerikaanse vogelkers. 

6.1 Bespreking mogelijke aanpak 

Bij de bespreking van mogelijke acties vertrekken we vanuit vier algemene beheerstrategieën die bij de 

aanpak van Amerikaanse vogelkers kunnen toegepast worden. Deze strategieën moeten vervolgens 

geïntegreerd worden in concrete bosbeheerplannen voor op het terrein. 

De focus binnen het Invexo-project werd al snel gelegd op de beheerstrategieën en de uitwerking 

hiervan in bosbeheerplannen. Dit zijn immers de basisstappen in het beslissingsproces waar en hoe 

Amerikaanse vogelkers best aangepakt wordt - als een aanpak al nodig zou zijn natuurlijk. De concrete 

invulling van methoden is minder aan bod gekomen. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat er 

hierover reeds heel wat concrete gegevens voor handen zijn, zowel wat betreft aard van de methoden 

als hun respectievelijke kostprijs. Anderzijds bleek de nood aan een diepgaande discussie betreffende 

beheerstrategieën en hun uitwerking zeer hoog en werd hier – terecht – veel tijd en energie in 

gestoken.  

6.1.1 Beheerstrategieën  

Een bosbeheerder ziet een Amerikaanse vogelkers in zijn bos staan en vraagt zich af: Wat nu? Als 

antwoord bieden we hem vier nieuwe vragen aan. Geen definitief antwoord dus, maar wel een wijzer 

om tot een doordachte beheerstrategie te komen. Een Amerikaanse-vogelkerswijzer om te kiezen 

uit één van volgende vier beheerstrategieën: 

- acceptatie Amerikaanse vogelkers 

- aanpak via weerbaar maken van bos20 

- aanpak via weerbaar maken van bos en bestrijding 

- aanpak via bestrijding   

                                                

19 Zoals gebruikt in hoofdstuk 6, verstaan we onder algemene beheerstrategie een zeer algemene keuze van 

aanpak van Amerikaanse vogelkers. Hierbij onderscheiden we vier grote algemene beheerstrategieën: 

acceptatie van Amerikaanse vogelkers, weerbaar bos maken, weerbaar bos maken in combinatie met 

bestrijden, bestrijden 

20 Hermee bedoelen we bossen die een zekere weerbaarheid opgebouwd hebben tegen invasie door 

Amerikaanse vogelkers. De weerbaarheid wordt voornamelijk bepaald door de boom- en 

struiksoortensamenstelling en de verticale bosstructuur (de gelaagdheid). Een voorbeeld: gemengde 

structuurrijke inheemse bossen met lichtboomsoorten aangevuld met schaduwboomsoorten. 
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Decennialang heeft men geprobeerd de „bospest‟, zoals de Amerikaanse vogelkers genoemd werd, terug 

te dringen. Het is onmogelijk geworden de soort nog uit te roeien. Dat kan en wil men ook niet meer. 

We hebben zowel in Nederland als in Vlaanderen de stap gezet van bestrijding naar beheer van de 

Amerikaanse vogelkers. Vraag is dan: “Hoe kan dit beheer er uit zien?” 

Bij de bespreking van de mogelijke beheeracties maken we voor de Amerikaanse vogelkers een 

onderscheid tussen beheerstrategieën enerzijds en de uitwerking hiervan in bosbeheerplannen en 

langetermijnprognoses anderzijds.  

Uit de analyse van de ecologie van Amerikaanse vogelkers trekken de partners in de klankbordgroep 

gelijklopende conclusies over welke algemene beheerstrategieën onder bepaalde omstandigheden 

zinvol zijn en welke niet.  

Binnen de klankbordgroep van Invexo bestaat er consensus over volgende vragen die de boseigenaar 

die op zijn perceel Amerikaanse vogelkers ziet staan, zich best stelt: 

 Heeft Amerikaanse vogelkers een negatieve impact op ecosysteem in het algemeen en 

soortendiversiteit in het bijzonder? 

 Heeft Amerikaanse vogelkers een negatieve impact op bosbeheerdoelstelling? 

 Streeft iedereen naar een eindbeeld van een ongelijkjarig soortenrijk inheems gemengd bos? 

 Is nazorg bij bestrijding van Amerikaanse vogelkers mogelijk op lange termijn? 

 Kunnen de zaadbomen van Amerikaanse vogelkers in omgeving aangepakt worden? 

 Kiezen we voor een klassieke of alternatieve aanpak? 

 Is de gekozen aanpak financieel en maatschappelijk haalbaar? 

 Is de wilddruk controleerbaar? 

6.1.1.1 Amerikaanse vogelkers: wat nu? 

Uit bovenstaande aandachtspunten destilleren we vier vragen die de beheerder zich kan stellen 

vooraleer tot een keuze uit de onderstaande vier algemene beheerstrategieën over te gaan:  

1. Acceptatie van Amerikaanse vogelkers 

2. Aanpak via weerbaar maken van bos 

3. Aanpak via weerbaar maken van bos en bestrijding 

4. Aanpak via bestrijding 

Hieronder de vier vragen op een rij. De vragen worden – in deze volgorde - gesteld voor bospercelen 

die zoveel mogelijk homogeen zijn wat betreft voorkomen (bedekkingsgraad en verschijningsvorm) van 

Amerikaanse vogelkers, bosbeheerdoelstelling, bosopstandstype, bodem en wilddruk.  

De vragen zijn deels gebaseerd op de vragen uit de „beslisboom beheerstrategie‟ opmaakt door Bart 

Nyssen (Nyssen e.a., 2013). 



 

www.invexo.eu Eindrapport Amerikaanse vogelkers 71 

 

Amerikaanse-vogelkerswijzer 

1. Is aanpak op dit bosperceel prioritair?  

o Ja, indien 

 actueel eerder beperkte aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers op dit perceel;  

 een aanliggend perceel dient open gehouden te worden (open natuur, bv. heide). 

o Nee: eerst prioritaire gebieden aanpakken, voorlopig acceptatie van Amerikaanse vogelkers op 

het betreffende perceel. 

2. Is aanpak op dit bosperceel nodig? 

o Ja, indien 

 acceptatie van Amerikaanse vogelkers het bereiken van de beheerdoelstelling binnen een 

(maatschappelijk) aanvaardbare termijn in het gedrang brengt (zie ook hoofdstuk 6.1.1.2) 

o Nee: acceptatie van Amerikaanse vogelkers. 

3. Is omvorming naar een weerbaar bos wenselijk en mogelijk? 

o Weerbaar maken van bos mogelijk? 

 Ja, indien 

 de zaaddruk van de Amerikaanse vogelkers beperkt is  

o omdat er weinig zaadbomen aanwezig zijn of 

o omdat de zaadbomen op het perceel en op naburige percelen kunnen 

aangepakt worden of  

o omdat er een zeer brede bosrand is die als buffer kan fungeren; 

 én er voldoende kansen zijn voor verjonging of aanplanting van inheemse 

soorten in combinatie met lage wilddruk21 en voldoende licht22 en 

voedingsstoffen. 

 Nee: bestrijding 

o Weerbaar maken van bos wenselijk? 

 Ja: weerbaar bos maken, al dan niet in combinatie met tijdelijke bestrijding 

 Nee: bestrijding 

4. Is de gekozen aanpak (weerbaar maken van bos en/of bestrijding) op lange termijn 

haalbaar – ook financieel (zie hiervoor hoofdstuk 6.4)? 

o Indien nee: acceptatie van Amerikaanse vogelkers 

o Indien ja: pas weerbaar maken van bos en/of bestrijding toe 

                                                

21 In theorie kan een te hoge wilddruk uiteraard altijd ingedijkt worden, zij het soms met hoge kosten tot 

gevolg, bijvoorbeeld in het geval van afrastering. 

22 Wanneer er veel Amerikaanse vogelkers staat in een bos zal er in principe sowieso voldoende licht aanwezig 

zijn nadat desgevallend de overmaat aan Amerikaanse vogelkers bestreden is. 
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Uit bovenstaande mag duidelijk blijken dat: 

 acceptatie van Amerikaanse vogelkers zeker een optie kan zijn. Bestrijding is niet altijd en 

overal een goed idee! 

 de vraag mag, kan en moet gesteld worden of weerbaar maken van bos een optie is. 

 de financiële haalbaarheid op lange termijn moet bekeken worden. 

 indien weerbaar maken van bos een optie is, in bepaalde gevallen een tijdelijke en plaatselijke 

bestrijding nodig blijft, vandaar de combinatiemogelijkheid weerbaar maken van bos en 

bestrijding met alle mogelijke tussenvormen. 

Merk op dat de keuze voor het weerbaar maken van bossen ook een valkuil inhoudt. We moeten 

opletten dat we niet te fanatiek en te eenzijdig opteren voor weerbare bossen. Immers, in het geval van 

donkere weerbare bossen heeft deze keuze onvermijdelijk gevolgen voor de samenstelling van de 

kruidlaag. De inbreng van een overdosis aan vaak dezelfde schaduwboomsoorten zal onvermijdelijk 

leiden tot een afwezige of weinig ontwikkelde kruidlaag. Dit gevaar van fanatiek de richting van 

weerbare bossen in te slaan is zeker niet denkbeeldig: in het verleden is meermaals de fout begaan om 

te eenzijdig voor een „nieuwe‟ piste te kiezen waarbij het totaalplaatje wel eens uit het oog verloren 

werd. 

Eens de algemene beheerstrategie vastligt, is een concretere uitwerking naar bosbeheerplannen 

noodzakelijk willen we de beheerder op het terrein een werkbaar instrument aanreiken. Het is bij deze 

uitwerking dat de consensus binnen de klankbordgroep in bepaalde gevallen niet gevonden werd. Meer 

hierover in hoofdstuk 6.1.2. 

6.1.1.2 Acceptatie van Amerikaanse vogelkers een realistische optie? 

We mogen spreken over een realistische optie wanneer acceptatie van Amerikaanse vogelkers het 

bereiken van onze bosbeheerdoelstelling binnen een (maatschappelijk) aanvaardbare termijn niet in de 

weg staat.  

Deze vraag leidt tot twee nieuwe vragen:  

1. Evolueren we in het geval van acceptatie naar bossen waarin Amerikaanse vogelkers dominant 

wordt en blijft? Dit zou met name een probleem zijn wanneer als bosbeheerdoel een soortenrijk 

inheems bos vooropgesteld wordt. 

Hieronder bespreken we het specifieke geval waarbij we niet alleen niets aan de Amerikaanse 

vogelkers op zich doen, maar ook het bos zelf volledig spontaan laten ontwikkelen. 

Buysse, 2012 Nyssen e.a., 2013 

Indien bossen zich volledig spontaan zouden 

kunnen ontwikkelen, dan zal Amerikaanse 

vogelkers zelfs op termijn van verschillende 

eeuwen maar heel plaatselijk een 

onderschikte positie innemen. 

 

De natuurlijke bosdynamiek leidt in de 

meeste gevallen tot bos waarin 

Amerikaanse vogelkers niet meer 

dominant wordt, met andere woorden 

een weerbaar bos. Wanneer echter het 

bos langdurig open gehouden wordt, 

ontstaat er bij afwezigheid van 

opvolgersoorten een „schijn-climax‟ 

Amerikaanse vogelkers. Amerikaanse 

vogelkers profiteert als het ware van een 

geblokkeerde bosontwikkeling. 

Geblokkeerd door de afwezigheid van 

opvolgersoorten. Er is dan ook sprake 
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van een schijn-climax; geleidelijk zal het 

aandeel eik, berk en lijsterbes toenemen 

ten koste van het aandeel Amerikaanse 

vogelkers.  

 

Twee duidelijk verschillende visies gebaseerd op een verschillende interpretatie van de snelheid 

van processen met betrekking tot bossuccessie en de extrapolatiemogelijkheden van bepaalde 

terreinwaarnemingen. Dit heeft uiteraard implicaties voor de uitwerking van mogelijke 

bosbeheerplannen, zoals we zullen zien in hoofdstuk 6.1.2. 

2. Evolueren we in het geval van acceptatie van Amerikaanse vogelkers naar bossen waar de 

biodiversiteit in het gedrang komt? 

Voor antwoorden op deze vraag verwijzen naar hoofdstuk 2.3. 

6.1.2 Integratie in bosbeheerplannen: twee sporen 

Binnen de klankbordgroep van Invexo onderscheiden we voor wat betreft de integratie van algemene 

beheerstrategieën voor Amerikaanse vogelkers in concrete bosbeheerplannen voor weerbare bossen 

twee niet volledig te verzoenen sporen. Spoor 1 is in detail terug te vinden bij Buysse (2012), spoor 2 

bij Nyssen (2012). De samenvattingen van de respectievelijke onderliggende visies worden hieronder 

weergegeven. 

De uitwerking van de algemene beheerstrategieën naar concrete bosbeheerplannen en 

langetermijnprognoses is sterk gelijklopend voor wat betreft ijle bossen maar verschilt voor wat 

betreft weerbare bossen. We onderscheiden hier twee grote denksporen: 

 Uitwerking volgens spoor 1: deze uitwerking is gebaseerd op wetenschappelijk aanvaarde feiten 

en beperkt zich hier ook toe. 

 Uitwerking volgens spoor 2: deze uitwerking is gebaseerd op dezelfde wetenschappelijke 

aanvaarde feiten maar bouwt hier op verder door een aantal logische veronderstellingen mee te 

nemen betreffende: 

o de snelheid van processen met betrekking tot bossuccessie en de rol van Amerikaanse 

vogelkers hierin, vooral in het geval van weerbare bossen. 

o de extrapolatiemogelijkheden van bepaalde terreinwaarnemingen in binnen- en buitenland 

De veronderstellingen bij spoor 2 worden binnen de klankbordgroep onderschreven als zijnde 

logisch, maar binnen spoor 1 worden ze niet meegenomen omdat ze slechts één mogelijk 

scenario zijn binnen een brede waaier van mogelijke scenario‟s. Bij spoor 2 wordt Amerikaanse 

vogelkers in bepaalde gevallen als doelsoort aanvaard in het beheer. Dit is niet het geval bij 

spoor 1. 

De visie die ten grondslag ligt aan de uitwerking volgens beide sporen, wordt hieronder beknopt 

samengevat. Voor wat betreft de details van deze visie en de uitwerking naar bosbeheerplannen, 

verwijzen we naar de rapporten van Buysse (2012) en Nyssen (2012). 

6.1.2.1 Samenvatting van de visie ten grondslag aan de uitwerking volgens 

spoor 1 (Buysse, 2012) 

Om beheerdoelstellingen voor bossen en open natuurterreinen te kunnen realiseren binnen de 

maatschappelijk aanvaardbare termijn van enkele decennia is het nodig om Amerikaanse vogelkers 
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gedurende voldoende lange tijd systematisch te benadelen. Op die manier kunnen gewenste soorten 

zich verjongen en opgroeien tot in de kroonlaag van een nieuwe generatie bos. Amerikaanse vogelkers 

systematisch benadelen is niet hetzelfde als elk exemplaar van Amerikaanse vogelkers opspeuren en 

elimineren. Wensen we open natuur in de onmiddellijke omgeving van plaatsen waar Amerikaanse 

vogelkers massaal voorkomt, dan is het wel nodig de soort te elimineren in dit gebied en te blijven 

opvolgen. 

Uit de ecologie van Amerikaanse vogelkers volgt dat als we de soort willen benadelen, we op twee 

manieren kunnen ingrijpen, namelijk door de zaaddruk zeer sterk te beperken of door de 

invasievensters zeer lang gesloten te houden. 

Telkens kunnen we twee varianten onderscheiden naargelang de uitgangssituatie. We komen dus tot 

twee zinvolle strategieën met telkens twee mogelijke varianten: 

De zaaddruk zeer sterk beperken. 

Variant 1: grote oppervlakte in beheer en belangrijk aandeel open natuur als beheerdoelstelling: 

bestrijden door middel van hoofdbehandeling, nabehandeling en regelmatige nazorg. Deze strategie is 

efficiënt indien de beheerder controle heeft over een oppervlakte van minstens een paar honderd 

hectare of indien als beheerdoelstelling wordt gekozen voor boomsoorten met een lage 

schaduwtolerantie en een groot aandeel open natuur. 

Variant 2: kleine oppervlakte ingebed in een boscomplex met veel Amerikaanse vogelkers: 

systematisch alle zaadbomen van Amerikaanse vogelkers benadelen en zaailingen en jonge boompjes 

van gewenste soorten bevoordelen tot een gevarieerde kruid- en struiklaag van andere soorten is 

ontwikkeld die het invasievenster sluit. Deze strategie is zinvol indien de beheerder slechts controle 

heeft over een kleine oppervlakte bos die ingesloten ligt in een groter complex waar Amerikaanse 

vogelkers niet wordt bestreden. 

Invasievensters zeer lang gesloten houden.  

Variant 1: ontwikkel een structuurrijk bos indien er weinig Amerikaanse vogelkers aanwezig is. Dan kan 

Amerikaanse vogelkers zich nauwelijks vestigen en blijft ze een ondergeschikte rol spelen.  

Variant 2: breng actief boomsoorten in met een hoge schaduwtolerantie. Er kan verwacht worden dat 

Amerikaanse vogelkers na een goede 100 jaar is weggeconcurreerd, tenzij er zware verstoring optreedt 

vooraleer zich een gevarieerde kruid- en struiklaag kan ontwikkelen.  

6.1.2.2 Samenvatting van de visie ten grondslag aan de uitwerking volgens 

spoor 2 (Nyssen e.a., 2013) 

Nyssen gaat uit van drie mogelijke situaties: bossen waarin bestrijden zinvol is, bossen waarin 

Amerikaanse vogelkers geaccepteerd wordt en weerbare bossen. Deze kunnen gezien worden als drie 

nadrukkelijk verschillende beheersituaties voor bossen waarin Amerikaanse vogelkers aanwezig is. Het 

realiseren van deze beheerdoelen vraagt om drie verschillende strategieën: 

 bestrijden van Amerikaanse vogelkers in het bosbeheer; 

 acceptatie van Amerikaanse vogelkers in het bosbeheer; 

 het bos weerbaar maken tegen massale aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers. 
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Dit zijn voorbeeldstrategieën, ideaalmodellen, uitersten. Zij kunnen gezien worden als de drie punten 

van een driehoek (zie Figuur 12). Beheerstrategieën die daar tussenin liggen maken gebruik van 

elementen uit verschillende strategieën. 

Figuur 12 Strategiedriehoek bosbeheer in de aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers. De pijlen geven 

een tendens weer: Hoe dichter een beheerstrategie bij accepteren ligt, hoe minder kosten 

gerelateerd aan de aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers. 

Acceptatie van vogelkers

Weerbare bossen Vogelkers bestrijden
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Hoe dichter de strategie bij het ontwikkelen van weerbaar bos ligt, hoe minder risico dat vogelkers ooit 

nog (plaatselijk) dominant wordt in het bos.  

Hoe meer de beheerstrategie uitgaat van de instandhouding van ijl bos, hoe hoger de soortenrijkheid 

aan warmteminnende soorten op de bosbodem zal zijn en hoe meer Amerikaanse vogelkers als een 

probleem ervaren zal worden. 

6.1.3 Toegepaste technieken  

Bij de opmaak van een bosbeheerplan zullen bepaalde technieken naar voor geschoven worden. 

Belangrijk is een correcte inschatting van efficiëntie en kostprijs om de haalbaarheid van het 

bosbeheerplan – en daarmee ook van de gekozen beheerstrategie – in te schatten. 

De mogelijk toe te passen technieken zijn ondertussen – uitzonderingen niet te na gesproken - goed 

gekend en beschreven, zowel wat betreft efficiëntie als kostprijs. 

6.1.3.1 Algemeen 

In de literatuur is er een zeer uitgebreid aanbod van gegevens terug te vinden betreffende de efficiëntie 

en kostprijs van toegepaste technieken voor de aanpak van Amerikaanse vogelkers, gaande van de 

klassieke bestrijdingstechnieken zoals stobbebehandeling, over weerbaar maken van bos, tot 

alternatieve technieken als begrazing.  

ANB heeft een rapport in opmaak, getiteld “Strategieën en methoden ten aanzien van Amerikaanse 

vogelkers”, waarin dieper ingegaan wordt de toegepaste technieken, hun efficiëntie en hun kostprijs. 
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6.1.3.2 Gebruik van glyfosaat 

Wanneer we spreken over toegepaste technieken voor de aanpak van Amerikaanse vogelkers, kunnen 

we niet rond de discussie betreffende gebruik van glyfosaat. Heel wat beheerders doen momenteel nog 

aan chemische bestrijding met het herbicide glyfosaat, en beschouwen dit vaak als enige efficiënte 

mogelijkheid.  

Buysse (2012): „In Vlaanderen streven openbare instellingen ernaar het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen te verminderen (2001, 2004, 2008). In natuur- en bosgebieden of kwetsbare 

gebieden zoals vallei- of brongebieden en in openbare parken en plantsoenen is het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen door openbare diensten sinds 1 januari 2004 zelfs verboden. Er kan van het 

verbod worden afgeweken tot 31 december 2014 door het indienen van een reductieprogramma. Of 

steeds tijdelijk in geval van acute en redelijkerwijze niet te voorziene plagen. Zolang er geen ecologisch 

beter verantwoord product of verantwoorde methode met dezelfde efficiëntie beschikbaar is, kan ook 

voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers en andere invasieve exoten tot dan nog glyfosaat 

gebruikt worden. De toelichting van het decreet (Malcorps et al., 2001) samen met criterium 4.3.4 van 

de Criteria Duurzaam Bosbeheer (2003) laat dit gebruik enkel toe in een planmatige en gecombineerde 

mechanisch-chemische bestrijding. Ondertussen is een nieuw decreet in opmaak waarmee de Richtlijn 

Duurzaam gebruik van Pesticiden RL 2009/128/EG in de Vlaamse wetgeving zal worden omgezet.  

Over de effecten van glyfosaat op mens en milieu is nog niet alles geweten. Sporadisch verschijnen 

gemediatiseerde rapporten die voor de effecten waarschuwen (Antoniou et al., 2011, Riley et al., 2011). 

In die rapporten wordt nauwelijks onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld effecten als gevolg van het 

sproeien vanuit vliegtuigen van honderden hectare Roundup Ready Soja of het spuiten van een sterk 

verdunde oplossing vanuit een rugsproeier met regelbare sproeikop op een stobbe van 5 cm doorsnede. 

Toch is het raadzaam voorzichtig te blijven. Over de mogelijke schadelijke effecten van glyfosaat op 

mens en milieu op de manier zoals die in Vlaanderen wordt toegepast bij de bestrijding van 

Amerikaanse vogelkers en andere invasieve exoten, zal worden ingegaan in een later te verschijnen 

rapport.‟ 

Zolang de mogelijke negatieve effecten onvoldoende gekend zijn, lijkt de nodige voorzichtigheid alvast 

geboden.  
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6.2 Resultaten van het terreinexperiment 

Binnen Invexo werd beslist om een praktijkexperiment op te zetten rond één mogelijke beheeractie, 

namelijk de pruikenboommethode. Deze methode is relatief nieuw waardoor er nog weinig gegevens 

beschikbaar zijn betreffende effectiviteit en arbeidstijd. De arbeidstijd vormde de onderzoeksvraag van 

het uitgevoerde experiment. Als antwoord kunnen we enkel voorzichtig aangeven dat de methode meer 

tijd in beslag lijkt te nemen dan een klassieke stobbebehandeling. Meer onderzoek is nodig om 

statistisch verantwoorde conclusies te trekken. 

Wel blijkt duidelijk dat de toepasbaarheid van de pruikenboommethode eerder beperkt is, gelet op de 

specifieke voorwaarden naar stamtal en dikte van de voorkomende Amerikaanse vogelkers. 

De pruikenboommethode maakt handig gebruik van het feit dat de Amerikaanse vogelkers een 

behoorlijk lichtboomkarakter heeft en nauwelijks verjongt onder zijn eigen schaduw. Daar waar het 

stamtal van Amerikaanse vogelkers voldoende hoog is, worden ze op heuphoogte gekapt of gezaagd 

zonder dat ze met glyfosaat behandeld worden. Hierdoor schieten nieuwe zijtakken binnen de korte 

keren uit en vormen een zogenaamde „pruik‟ waaronder verjonging van Amerikaanse vogelkers sterk 

bemoeilijkt wordt. Met andere woorden: Amerikaanse vogelkers strijdt hier tijdelijk tegen zichzelf en 

uiteraard ook tijdelijk tegen verjonging van eventueel gewenste soorten. De pruiken worden best 

voldoende lang in stand gehouden om de aanwezige zaadbank van Amerikaanse vogelkers uit te 

putten. De meeste steenvruchten van Amerikaanse vogelkers kiemen het eerste of tweede jaar. Een 

heel beperkt percentage kan nog het derde jaar kiemen. Uitzonderlijk kiemen nog een heel beperkt 

aantal vruchten het vierde jaar. 

Eens de pruiken weg, krijgen de gewenste soorten opnieuw volop kansen voor verjonging zonder hierbij 

hinder te ondervinden van een spinaziebed23 van Amerikaanse vogelkers. 

Figuur 13 Eenjarige pruiken van Amerikaanse vogelkers in Oud-Heverlee 

 

                

                                                

23 Term gebruikt om een massale hoeveelheid jonge kiemplanten van Amerikaanse vogelkers aan te duiden. 
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6.2.1 Proefopzet 

Het experiment werd opgezet in Oud-Heverlee nabij de Kluis, meer bepaald in het gemeentelijk 

boscomplex tussen de Sparrenweg en de Oude Nethensbaan binnen het kadastraal perceel 5de Afdeling 

Sint-Joris-Winge, Sectie B, 255f. De gemeente heeft toestemming gegeven om hier verspreid over een 

gebied met een oppervlakte van 7391 m² zes proefvlakken aan te leggen (groen aangeduid op kaartje). 

Dit perceel voldoet aan voorwaarden inzake homogeniteit voor wat betreft: 

 Stamtal Amerikaanse vogelkers  

 Dikte Amerikaanse vogelkers  

 Bovenetage 

 Bodem 

 Beheergeschiedenis 

Hierbij kan al onmiddellijk een belangrijke kanttekening gemaakt worden. Bij de zoektocht naar 

percelen met voldoende hoog stamtal en aanvaardbare dikte van Amerikaanse vogelkers voor het uit te 

voeren experiment, bleek al snel dat deze percelen niet voor het grijpen liggen. Met andere woorden, 

de toepasbaarheid van de techniek is sowieso eerder beperkt. 

Figuur 14 Situering van de zes proefvlakken te Oud-Heverlee. 

 

Er werden zes proefvlakken aangeduid binnen het groene blok. Randeffecten werden zoveel mogelijk 

vermeden door de proefvlakken op voldoende afstand van de wegen en andere bospercelen in te 

tekenen. Er werd gekozen voor proefpercelen van 15 m bij 15 m. In proefvlakken nr. 1 t.e.m. 5 werden 

volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
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Figuur 15 Amerikaanse vogelkers tot pinkdik werd uitgetrokken. 

 

 

Figuur 16 Amerikaanse vogelkers van pink- tot vuistdik werd op heuphoogte afgezet met een hakmes 

met het oog op creatie van pruiken. 

 

 

Figuur 17 Amerikaanse vogelkers van meer dan vuistdik werd op heuphoogte afgezaagd met een 

kettingzaag met het oog op creatie van pruiken. 

 

Op proefvlak 6 werd de klassieke stobbebehandeling toegepast, met andere woorden: 

 Amerikaanse vogelkers tot pinkdik werd uitgetrokken; 

 alle andere Amerikaanse vogelkers werd via bosmaaier met zaaiblad net boven de grond 

afgezet en ingesmeerd met glyfosaat. 
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Bovenvermelde behandelingen werden uitgevoerd op 21 en 22 februari 2011 door vier arbeiders van 

IGO: Olivier, Romeo, Marnik en Eddy.  

De proefvlakken werden op 18 februari 2011 uitgezet, Amerikaanse vogelkers werd geteld en de 

diameter op borsthoogte (dbh) werd opgemeten.  

proefvlak Aantal Amerikaanse 

vogelkers totaal 

Gemiddelde 

dbh in cm 

1 188 3,17 

2 142 3,31 

3 271 2,13 

4 227 2,16 

5 199 1,76 

6 248 1,74 

6.2.2 Onderzoeksvraag 

Inschatting van de arbeidstijd voor het maken van pruiken volgens twee methoden: hakken op 

heuphoogte en zagen op heuphoogte. 

6.2.3 Resultaten 

Opgesplitst volgens de toegepaste methode krijgen we volgende resultaten: 

Proefvlak Hakmethode Kettingzaag 

 Aantal 

Amerikaanse 

vogelkers 

hakmethode 

Gemiddelde 

dbh 

Amerikaanse 

vogelkers 

hakmethode 

Arbeid 

hakken per 

boom 

(minuten) 

Aantal 

Amerikaanse 

vogelkers 

kettingzaag 

Gemiddelde 

dbh 

Amerikaanse 

vogelkers 

kettingzaag 

Arbeid 

zagen per 

boom 

(minuten) 

1 64 40 mm 0,9 23 77 mm 0,8 

2 42 41 mm 0.4 19 80 mm 4,3 

3 101 30 mm 0,2 13 77 mm 1,3 

4 79 33 mm 0,4 12 89 mm 2,3 

5 77 23 mm 0,3 3 112 mm 14,3 

 

Proefvlak Aantal stobben Gemiddelde dbh Arbeidstijd bosmaaier met zaagblad + 

glyfosaatbehandeling per boom (minuten) 

6 127 45 mm 0,2 

6.2.4 Interpretatie 

Het feit dat de proef slechts één maal uitgevoerd werd, dat het hakken en zagen niet steeds door 

dezelfde arbeiders uitgevoerd werd en dat er in de loop van de dag een variabel werktempo gehanteerd 

wordt, bemoeilijkt in sterkte mate de interpretatie van bovenstaande gegevens.  

Voorzichtige inschatting benodigde arbeidstijd: 
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 pruiken via hakmethode: gemiddeld over de 5 proefvlakken: 26 seconden per boom; 

 pruiken via kettingzaag: gemiddeld over 5 proefvlakken: 4,6 minuten per boom 

Het maken van pruiken lijkt meer tijd in beslag te nemen dan de klassieke stobbebehandeling. In dit 

laatste geval werd er 12 seconden per Amerikaanse vogelkers genoteerd, inclusief insmeren met 

glyfosaat. 

6.2.5 Conclusie 

Onze onderzoeksvraag kan slechts indicatief beantwoord worden. Uitgebreidere experimenten met meer 

herhalingen zullen nodig zijn.  

6.3 Protocol 

Binnen de klankbordgroep hebben we alles in het werk gesteld om één duidelijke beslisboom op te 

maken die door alle partners aanvaard wordt. Deze denkoefening hebben we noodgedwongen 

losgelaten omdat – zoals eerder aangegeven – de uitwerking van de beheerstrategieën niet in één 

spoor te vatten is. Hoofdstuk 6.1 geeft wel een Amerikaanse-vogelkerswijzer mee voor de 

beheerder op het terrein: vier vragen die kunnen helpen bij het kiezen van één van de vier 

beheerstrategieën. 

6.4 Kostprijs aanpak Amerikaanse vogelkers  

In Vlaanderen werd tussen 1994 en 2010 € 4,6 miljoen uitgegeven aan aanpak van Amerikaanse 

vogelkers. In Nederland worden de kosten geschat op € 100 miljoen de laatste 50 jaar. 

Een voorzichtige blik in de toekomst laat een daling van de kosten verwachten. De mate van daling is 

afhankelijk van de mate van toepassing op het terrein van de verworven inzichten. De 

toepassingsgraad kan verhoogd worden mits een goede communicatie naar de terreinbeheerders. 

6.4.1 Kostprijs aanpak in het verleden 

6.4.1.1 Nederland (Nyssen e.a., 2013) 

Cijfers van de bosgroep Zuid Nederland geven aan dat de gemiddelde bestrijdingskost voor 

Amerikaanse vogelkers de laatste 30 jaar gemiddeld in de buurt van € 50 per ha per jaar ligt voor een 

gemiddelde bedekkingsgraad van Amerikaanse vogelkers van 25 à 50%. De bosgroep rekent op een 

blijvende nazorg van € 20 per ha per jaar.  

De laatste 50 jaar werd in Nederland ruw geschat € 100 miljoen uitgegeven aan bestrijding van 

Amerikaanse vogelkers, met andere woorden een € 2 miljoen per jaar. 

6.4.1.2 Vlaanderen (Buysse, 2012) 

Tussen 1994 en 2010 werd € 4,6 miljoen uitgegeven aan de bestrijding van Amerikaanse vogelkers in 

7.253 ha domeinbossen, Vlaamse natuurreservaten, erkende natuurreservaten en privébossen 
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aangesloten bij bosgroepen. Gedurende die 17 jaar komt dit neer op € 37,3 per hectare per jaar. Voor 

ongeveer 90 % van die oppervlakte omvat dit bedrag zowel de hoofdbehandeling als de eerste 

nabehandeling. 

Dit bedrag is de som van de kosten van de bestrijding in het kader van grote projecten, de uitbestede 

werken op ANB-domeinen en de subsidies in het kader van uitzonderlijke eenmalige inrichtingswerken 

en van de kosten van groenjobs-subsidies en projectsubsidies van bosgroepen. De kosten van de 

laatste twee subsidies kunnen niet exact gereconstrueerd worden en werden geschat. De overige 

kosten konden zeer exact berekend worden en zijn een overschatting omdat ze ook een deel bestrijding 

van andere exoten omvatten. Het totaalbedrag is een overschatting. 

Daarnaast werd op ANB-domeinen gedurende die periode ook nog Amerikaanse vogelkers in eigen regie 

bestreden. 

6.4.2 Kostprijs aanpak in de toekomst 

Wanneer we er in slagen om de bosbeheerder op het terrein de aanpak van Amerikaanse vogelkers op 

een genuanceerde manier te laten bekijken – al dan niet aan de hand van de Amerikaanse-

vogelkerswijzer - dan mogen we een daling van de kosten verwachten om de volgende redenen. 

 Nog meer zal nagedacht worden over de noodzaak van aanpak vooraleer tot actie over te gaan. 

 De beheerstrategieën waarbij een weerbaar bos gemaakt wordt geen financiële inspanningen 

meer vereisen voor aanpak van Amerikaanse vogelkers eens het weerbaar bos een feit is. Het 

weerbaar maken van een bos kan uiteraard enkele tientallen jaren in beslag nemen en jaarlijks 

ook geld kosten, maar de blijvende nazorg valt natuurlijk wel weg.  

 De bestrijdingstechnieken op zich steeds verfijnd worden wat betreft dosissen, tijdstip en wijze 

van uitvoering enzovoort. Dit verhoogt de efficiëntie en verlaagt de kostprijs. 

De toepassingsgraad van de verworven inzichten met betrekking tot de aanpak van Amerikaanse 

vogelkers is mede afhankelijk van de communicatie van deze theoretische inzichten naar de 

uitvoerders op het terrein. In hoofdstuk 7 wordt verder ingegaan op het communicatieluik, met 

aandacht voor reeds geleverde inspanningen en voorstellen voor toekomstige initiatieven. 



 

www.invexo.eu Eindrapport Amerikaanse vogelkers 83 

 

7 Delen van inzichten en preventie 

7.1 Delen van inzichten 

Er werd een klankbordgroep opgestart met ruimte voor open discussie. Deze klankbordgroep is acht 

maal samengekomen. De discussies binnen deze werkgroep vormden de basis voor het voorliggende 

eindrapport. Dit eindrapport omvat onder andere een indicatieve Amerikaanse-vogelkerswijzer met 

aandachtspunten voor een keuze van beheerstrategie. 

Het Interreg-verhaal van Invexo werd afgestemd op drie andere projecten rond Amerikaanse vogelkers. 

Er waren ook bijna 20 terreinbezoeken om expertise uit te wisselen in en tussen Vlaamse en 

Nederlandse bosbeheergroepen. 

Via de website van Invexo en publicaties werd ook een breder publiek geïnformeerd over de evoluties in 

de aanpak van Amerikaanse vogelkers. 

7.1.1 Klankbordgroep 

Er werd een klankbordgroep opgericht (samenstelling zie voorwoord) met experten op het vlak van 

bosbouw in het algemeen en Amerikaanse vogelkers in het bijzonder. Deze klankbordgroep is op 

volgende momenten samengekomen: 

 31 maart 2010 

 20 oktober 2010 

 27 april 2011 

 11 oktober 2011 

 23 april 2012 

Op drie momenten werd er in beperkte groep een extra vergadering ingelegd ter voorbereiding van de 

klankbordgroepvergadering: 

 5 oktober 2010 

 18 april 2011 

 5 december 2011 

De verslagen van bovenvermelde vergaderingen vindt u in bijlage. 

7.1.2 Amerikaanse-vogelkerswijzer 

In hoofdstuk 6.1.1.1 werd een wijzer voorgesteld voor de bosbeheerder die zich op het terrein afvraagt 

welke beheerstrategie hij kan toepassen. Deze wijzer kan in de toekomst verfijnd worden en als basis 

dienen voor een gerichte communicatie naar beheerders op het terrein. Er is alleszins een behoefte aan 

directe doorstroming van de theoretisch verworven inzichten naar de uitvoerders op het terrein. 

7.1.3 Overleg met andere Europese projecten 

7.1.3.1 Leaderproject Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling. 

Hier ligt de focus op bestrijding in houtkanten. Overleg gehad op 26 mei (Agro|Aanneming) en 31 mei 

2010 (RLLK). Dit project liep van juni 2009 tot mei 2011 Meer info: www.ruraalsteunpunt.be 

http://www.ruraalsteunpunt.be/
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7.1.3.2 Interreg Solabio 

Ook hier ligt de focus meer op bosranden en houtkanten. De hefboomcoördinator van SADR (soorten 

aan de rand) Joep Fourneau, werd uitgenodigd op een overleg van de klankbordgroep van Invexo. Het 

project Solabio heeft 3,5 jaar lang, van oktober 2008 tot april 2012, 27 partners uit 5 Vlaamse en 3 

Nederlandse provincies gegroepeerd rond één gezamenlijke doelstelling: de biodiversiteit in de 

grensregio doen toenemen. Meer info: www.solabio.org 

7.1.3.3 LIFE project AlterIAS 

AlterIAS (IAS staat voor Invasive Alien Species) is een communicatieproject gericht op de voorlichting 

van de tuinbouwsector over de problematiek van invasieve plantensoorten. Dit gebeurt door 

sensibilisatie-acties en preventieve maatregelen om de introductie van deze plantensoorten in tuinen, 

parken en groene ruimten en langs wegen, spoorwegen en waterlopen te beperken. Het is een project 

gericht op het behoud van de biodiversiteit en het is gericht op een mentaliteitswijziging i.v.m. het 

gebruik van invasieve plantensoorten door de professionele groensector en tuinliefhebbers (het grote 

publiek). Dit project wordt uitgevoerd in heel België (Wallonië, Vlaanderen en Brussels Gewest). 

Samenwerking werd opgestart tussen Invexo en AlterIAS betreffende de opname van een dvd over 

Amerikaanse vogelkers. Opnames vonden plaats op 27 april 2011. Omwille van technische redenen is 

de dvd uiteindelijk niet afgewerkt – tenminste voor wat betreft het luik Amerikaanse vogelkers. De 

basisverhaallijn van de opnames vindt u in bijlage 10. 

Ondertussen is een gedragscode voor invasieve planten in België ontwikkeld en werd deze 

onderschreven door de belangrijkste beroepsorganisaties van de Belgische groensector en ondersteund 

door de regionale en federale administraties voor leefmilieu. De krachtlijnen van de code zijn dat de 

ondertekenaars er zich toe verbinden om 

1. de lijst van invasieve plantensoorten in België te kennen; 

2. de verkoop/aanplant van bepaalde invasieve plantensoorten in België stop te zetten 

(opgenomen in de bijlage bij de code); 

3. klanten/inwoners over invasieve planten te informeren; 

4. communicatie over en promotie van alternatieve, niet-invasieve plantensoorten te 

verzorgen;  

5. deel te nemen aan een waarschuwingssysteem voor invasieve soorten.  

 

Voor meer info: www.alterias.be  

7.1.4 Workshops: terreinbezoeken met experten 

Op volgende data werden terreinbezoeken met bosbouwdeskundigen georganiseerd: 

 Voorjaar 2011: terreinbezoek met Bosgroepcoördinator Noord-Hageland 

 Voorjaar 2011: terreinbezoek met Projectmanager Bosploeg Dijle-Geteland 

 Voorjaar 2011: terreinbezoek Sus Willems Oud-Heverlee 

 18 april 2011 met leden klankbordgroep 

 27 april 2011 met leden klankbordgroep 

Langs Vlaamse zijde heeft ANB workshops georganiseerd om de inzichten uit het rapport van ANB 

(Buysse, 2012) en het Invexo-project, terug te koppelen naar volgende doelgroepen: 

 Regiobeheerders: 17 oktober 2011 

 Boswachters: 3 mei 2012 

http://www.solabio.org/
http://www.alterias.be/
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Er werd in 2012 nog een terugkoppeling voorzien naar de arbeiders en de beleidsmensen van ANB. 

Langs Nederlandse zijde werden tijdens de looptijd van het Invexo project volgende initiatieven 

genomen door Bosgroep Zuid Nederland om de genuanceerde aanpak van Amerikaanse vogelkers te 

communiceren: 

 Studiereis Käfertaler Wald bij Mannheim i.s.m. VBV en KNBV: Amerikaanse vogelkers benutten 

als overgangsfase naar inheems loofbos. 12 t/m 14 mei 2010. 50 deelnemers. 

 Boseigenarendag Noord-Oost Nederland: Bossen weerbaar maken tegen invasie door 

Amerikaanse vogelkers. 3 september 2010. 35 deelnemers. 

 Bosbouwcontactkring Veluwe: Bossen weerbaar maken tegen invasie door Amerikaanse 

vogelkers. 20 oktober 2011. 40 deelnemers. 

 Workshop Noordbrabantse bosbeheerders: Bossen weerbaar maken tegen invasie door 

Amerikaanse vogelkers. 2 feb 2011. 20 deelnemers. 

 Workshop Bosgroep Zuiderkempen. Amerikaanse vogelkers als bosboom. 11 mei 2011. 20 

deelnemers. 

 Excursie naar Amerikaanse-vogelkersreservaat Norg. 18 mei 2011. 7 deelnemers. 

 Excursie naar Amerikaanse-vogelkersreservaat Ossenbos te Harskamp. 6 deelnemers. 

 Excursie „Bosomvorming, Rentabiliteit en Amerikaanse vogelkers‟, 25 mei 2012, 43 personen, 

coördinatoren en bestuurders van de Vlaamse Bosgroepen. 

7.1.5 Publicaties 

Twee leden van de klankbordgroep van Invexo hebben in 2012 gepubliceerd rond Amerikaanse 

vogelkers: Buysse (2012) en Nyssen (2012). Deze publicaties zijn beschikbaar via www.natuurenbos.be 

en via www.bosgroepen.nl.  

Daarnaast kunnen volgende publicaties/persberichten genoteerd worden: 

 Bijlage 11: persbericht aanvang Invexo-project 

 Bijlage 12: artikel Bosgroep Dijle-Geteland 

 Bijlage 13: artikel Interessant 

 Bijlage 14: artikel Spoorzoeker 

 Bijlage 15: artikel infoblad Oud-Heverlee 

 Bijlage 16: artikel Vlaams-Brabander 

7.1.6 Website 

www.invexo.be werd uitgebouwd door de Invexo-communicatiemedewerker. Het luik van Amerikaanse 

vogelkers werd gevoed door teksten van de klankbordgroep. 

7.1.7 Nieuwsbrieven 

Een overzicht via de website www.invexo.be  

7.2 Preventie 

Echt inspelen op preventie in Vlaanderen en Nederland is niet meer aan de orde gelet op het feit dat de 

soort wijd verspreid is en ook nooit meer uit ons landschap zal verdwijnen. Wel kan gesteld worden dat 

die gevallen waar de aanpak van Amerikaanse vogelkers leidt tot het maken van weerbare bossen 

http://www.natuurenbos.be/
http://www.bosgroepen.nl/
http://www.invexo.be/
http://www.invexo.be/
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eigenlijk ook een vorm van preventie inhoudt. Er worden namelijk omstandigheden gecreëerd die het 

(her)vestigen van Amerikaanse vogelkers tegengaat. 

In Nederland kan de soort in theorie nog aangekocht worden in plantencentra. In België is dit sinds 

februari 2011, dankzij de gedragscode die de groensector unaniem onderschreven heeft, niet meer 

mogelijk.  
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8 Knelpunten bij beleid, aanpak, delen van inzichten 

De knelpunten worden doorlopend genummerd. Deze nummering wordt overgenomen in hoofdstuk 9 

waar we voor de respectievelijke knelpunten mogelijke oplossingen aanreiken.  

8.1  Knelpunten bij beleid 

(1) In het algemeen kan gesteld worden dat de regelgeving voor exoten vertrekt vanuit een bedreiging 

van de biodiversiteit. Voor Amerikaanse vogelkers wordt vastgesteld dat deze bedreiging niet eenduidig 

kan aangetoond worden. 

(2) In Vlaanderen en in Nederland kan er bij de aanpak van Amerikaanse vogelkers in Natura 2000-

gebieden een conflict optreden met de instandhoudingsdoelstellingen. In welke mate is op dit moment 

nog niet helemaal duidelijk omdat de vertaling van de instandhoudingsdoelstellingen in Nederland en 

Vlaanderen nog niet definitief afgerond is.  

Specifiek voor Vlaanderen stelt er zich waarschijnlijk geen probleem met betrekking tot het standstill-

beginsel. 

(1) De regelgeving scheert „exoten‟ over eenzelfde kam. Uitgangspunt lijkt nu te zijn: een exoot = 

bedreiging voor de biodiversiteit. Net dit uitgangspunt wordt voor Amerikaanse vogelkers in vraag 

gesteld (zie hoofdstuk 2.3). Deze generalisering maakt een gerichte aanpak, door spreiding van 

aandacht en middelen moeilijk.   

(2) In Vlaanderen en Nederland kan er bij de aanpak van Amerikaanse vogelkers in 

habitatrichtlijngebieden een conflict optreden met betrekking tot de Instandhoudingsdoelstellingen. In 

welke mate is momenteel nog niet zo duidelijk.  

Natura 2000 is een Europees natuurnetwerk. Natura 2000 verzekert de toekomst van Europa‟s meest 

kwetsbare dier- en plantensoorten en hun leefgebieden (habitats). Alle lidstaten van de Europese Unie 

nemen in de Natura 2000-gebieden maatregelen om de Europese soorten en hun leefgebieden ook in de 

toekomst kansen te geven. Dat doen ze samen met de gebruikers van deze gebieden. 

Ook Vlaanderen en Nederland hebben de opdracht om zeldzame Europese habitats en soorten 

duurzaam in stand te houden. Eerst wordt bepaald hoeveel individuen van een soort nodig zijn om te 

kunnen spreken van een leefbare populatie en hoe groot bijvoorbeeld een heidegebied moet zijn om 

onderdak te kunnen geven aan alle typische heidesoorten. Dit noemen we de 

instandhoudingsdoelstellingen of kortweg natuurdoelen. De natuurdoelen maken aan iedereen 

duidelijk waar men naar toe wil met een bepaald gebied. De doelen zullen ook richting geven aan de 

maatregelen die in een gebied genomen worden.  

In Vlaanderen gebeurt de opmaak van de natuurdoelen in twee fasen. Meer dan 12% van de 

oppervlakte van Vlaanderen behoort tot het Natura 2000-netwerk. Het is de som van de Habitat- 

en Vogelrichtlijngebieden. 

Fase 1: de opmaak van de gewestelijke natuurdoelen  

De natuurdoelen voor heel Vlaanderen worden de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen 

genoemd, of kortweg G-IHD. Ze geven weer wat in totaal in Vlaanderen nodig is om de bedreigde 

Europese soorten en habitats een veilige toekomst te geven. Bijvoorbeeld: hoeveel broedparen 

zijn er nodig voor een levensvatbare Vlaamse populatie van een akkervogel? Hoeveel akkers en 

akkerranden zijn daarvoor nodig? De G-IHD zijn op dit moment principieel door de Vlaamse 

Regering goedgekeurd.  

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Natuur/Natura_2000/Meer_weten/Publicaties.aspx#achtergrond
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Natuur/Natura_2000/Meer_weten/Publicaties.aspx#achtergrond
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Fase 2: de opmaak van de specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied  

De G-IHD worden verfijnd per Natura 2000-gebied. Dit zijn de specifieke natuurdoelen, of 

kortweg S-IHD. Ze leggen bijvoorbeeld vast dat in de beken van de Antwerpse Kempen de grote 

modderkruiper aandacht moet krijgen. Of dat in de Scheldevallei de zeldzame wilgenvloedbossen 

eerherstel vragen, en dat de zeldzame kustduinen gevrijwaard moeten worden van verdroging en 

verbossing. Kortom: welk deel van de opdracht neemt elk gebied voor zijn rekening?  

Stand van zaken in Vlaanderen voorjaar 2012:  Het vademecum met technische uitleg voor de 

beheerder van Europees habitats is gedrukt en wordt voorgesteld. Alle rapporten zijn in of voorbij 

het maatschappelijk overleg. Eén van de vijf kwesties, nl. de verhouding tot het proces tot 

afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur (AGNAS) is afgerond. In de werkgroep 

Implementatie groeit intussen een consensus over het kader en proces waarmee de IHD 

gerealiseerd zullen worden. De discussie over instrumenten en budgetten moet evenwel nog 

beginnen… 

Voor Nederland gaat het om ruim 160 gebieden. Alle Natura 2000-gebieden liggen binnen de 

Ecologische Hoofdstructuur. Een deel van de Natura 2000-gebieden is inmiddels definitief aangewezen. 

Dat gebeurt in de vorm van een aanwijzingsbesluit. In het aanwijzingsbesluit staat welke doelen 

Nederland nastreeft voor een bepaald gebied, bijvoorbeeld welke planten- en diersoorten bescherming 

verdienen. Vervolgens komt er in nauw overleg met betrokken partijen een beheerplan, waarin onder 

andere staat beschreven welke maatregelen nodig zijn om de doelen te behalen. 

De impact van de instandhoudingsdoelstellingen voor aanpak van Amerikaanse vogelkers zal duidelijker 

worden naarmate deze doelstellingen concreet voor de verschillende Natura 2000-gebieden ingevuld 

worden. 

 

Naast de instandhoudingsdoelstellingen – een Europees verhaal – is er in Vlaanderen ook het standstill-

beginsel. Nader onderzoek laat echter vermoeden dat zich hier geen problemen stellen met betrekking 

tot de aanpak van Amerikaanse vogelkers. 

In het hoofdstuk IV van het Vlaamse Natuurdecreet worden algemene maatregelen ter bescherming 

van de bestaande natuur uitgewerkt. Die artikelen geven uitdrukking aan het standstill-beginsel. Dat 

betekent dat de bestaande natuur zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht niet meer mag 

achteruitgaan. Het natuurbeleid stelt zich het behoud van de actuele natuurwaarde in de totaliteit van 

de open ruimte als minimum voor, ongeacht de bestemming van die open ruimte. Een van de 

instrumenten voor het behoud van deze algemene natuurkwaliteit is van reglementaire aard en is 

rechtstreeks in artikel 14 van het Natuurdecreet opgenomen.  

Vertaald naar bossen, komt het standstill-beginsel hier op neer: inheemse boomsoorten mogen niet 

vervangen worden door exoten, inheemse loofboomsoorten niet door naaldboomsoorten en homogene 

bestanden zijn ondergeschikt aan gemengde bestanden. 

Bij de aanpak van Amerikaanse vogelkers zoals we in hoofdstuk 6 beschrijven, kan het zijn dat tijdelijk 

(als overgang) een uitbreiding van Amerikaanse vogelkers als aanvaardbaar aanzien wordt. Dit kan 

geïnterpreteerd worden als zijnde een inbreuk op het standstill-beginsel in bossen waarbij inheemse 

boomsoorten niet mogen vervangen worden door exoten. Nochtans is het zo dat we inheemse 

boomsoorten niet letterlijk „vervangen‟ door exoten: we gaan geen inheemse bomen verwijderen. Wel 

kan een tijdelijke uitbreiding van exoten de verjongingskansen van inheemse soorten tijdelijk 

bemoeilijken. Met andere woorden, een kwestie van interpretatie. Onze interpretatie gaat alvast in 

volgende richting: enkel een probleem indien we Amerikaanse vogelkers aanplanten. Aangezien dit 

geen optie is in ons plan van aanpak (zie hoofdstuk 6) verwachten wij geen conflict met het standstill-

beginsel. 
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8.2 Knelpunten bij aanpak 

Zoals in hoofdstuk 6 beschreven, moet de bosbeheerder op twee niveaus belangrijke keuzes maken 

voor de aanpak van Amerikaanse vogelkers: op het niveau van beheerstrategie en op het niveau van 

bosbeheerplannen. Op beide niveaus zijn er nog vraagtekens: 

- Beheerstrategieën: (3) discussie over de effecten van acceptatie van Amerikaanse vogelkers en (4) 

voorlopig weinig ervaring met het weerbaar maken van bossen. 

- Bosbeheerplannen: (5) op moment van het schrijven van dit eindrapport was er nog geen algehele 

duidelijkheid over de integratie van de beheerstrategieën in de bosbeheerplannen door ANB en 

Bosgroep Zuid Nederland. 

(6) Voor de uitvoering van de bosbeheerplannen op het terrein moeten voldoende financiële middelen 

voorzien worden. 

(7) Bij de toegepaste methoden en technieken blijven vragen betreffende de impact van het gebruik 

van glyfosaat.  

8.3 Knelpunten bij delen van inzichten 

(8) De resultaten van de theoretische discussie over de aanpak van Amerikaanse vogelkers bereikten in 

het verleden niet altijd de bosbeheerders op het terrein. Perioden van bezinning en herbezinning 

werden niet of onvoldoende op het terrein vertaald.  

De aanpak zoals samengevat in dit eindrapport en meer in detail weergegeven in de respectievelijke 

rapporten van ANB (Buysse, 2012) en de Bosgroep Zuid Nederland (Nyssen e.a., 2013), zou zijn weg 

moeten kunnen vinden naar de beheerder op het terrein.   
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9 Aanbevelingen voor beleid, aanpak, delen van 

inzichten & drie projectvoorstellen 

De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de overeenkomstige knelpunten aangehaald in hoofdstuk 8. In 

dit hoofdstuk proberen we mogelijke oplossingsrichtingen aan te geven en werken we 3 

projectvoorstellen kort uit. 

9.1 Aanbevelingen beleid 

(1) Verder onderzoek naar de impact van Amerikaanse vogelkers op de biodiversiteit kan helpen om 

een duidelijkere beleidslijn uit te tekenen. Bovendien kan dit meegenomen worden in de discussie bij de 

Amerikaanse-vogelkerswijzer. 

(2) Uitklaren van het mogelijk conflict met betrekking tot de instandhoudingsdoelstellingen bij de 

aanpak van Amerikaanse vogelkers in Vlaanderen en Nederland. 

9.2 Aanbevelingen aanpak 

(3) Opzetten van langetermijnexperimenten betreffende de effecten van acceptatie van Amerikaanse 

vogelkers.  

(4) Praktijkervaring opdoen met weerbare bossen. 

(5) Communicatie van de rapporten van Nyssen (2012) en Buysse (2012). 

(6) Nodige sturing en financiële middelen voorzien voor de uitvoering van bosbeheerplannen op het 

terrein. 

(7) Communicatie van het rapport dat ANB zal laten opmaken betreffende het gebruik van glyfosaat. De 

onderzoeksvraag is door ANB zeer specifieke omschreven zodat ook een eenduidig antwoord kan 

verwacht worden.   

Hieronder extra uitleg over aanbeveling (6) betreffende de stap naar uitvoering. 

Wanneer we de bosbeheerplannen ook op het terrein gerealiseerd willen zien, dan zullen de 

verantwoordelijken voor de uitvoering hierin hun taak ter harte moeten nemen en zullen de nodige 

financiële middelen moeten voorzien worden. 

9.2.1 Verantwoordelijken voor uitvoering 

9.2.1.1 Vlaanderen 

Openbare bossen: ANB en gemeente (toezicht van ANB).  

Private bossen: Bosgroepen en private eigenaars (incl. Natuurpunt). 

9.2.1.2 Nederland 

Verantwoordelijk is de terreineigenaar. Indien hier beleidsmatig eisen of doelen aan gekoppeld worden 

neemt het betreffende beleidsniveau ook de verantwoordelijkheid voor het benodigde budget op zich. 
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9.2.2 Verantwoordelijken voor budget 

9.2.2.1 Vlaanderen 

Openbare bossen: ANB en gemeenten.  

Private bossen: eigenaars zelf. 

9.2.2.2 Nederland 

Diegene die de beheersing op prijs stelt.  

9.3 Aanbevelingen bij het delen van inzichten 

(8) Uitwerken van een communicatiestrategie om de recente evoluties inzake aanpak van Amerikaanse 

vogelkers tot bij de beheerders op het terrein te krijgen. Een succesvolle communicatie moet de 

toepassingsgraad van de verworven inzichten verhogen en daarmee de kostprijs voor aanpak van 

Amerikaanse vogelkers verlagen.  

Om de bosbeheerders direct te bereiken zijn er afhankelijk van het type beheerder een aantal 

bestaande kanalen ter beschikking. Voor private boseigenaars kunnen bosgroepen (Nederland en 

Vlaanderen) hier een belangrijke rol in spelen. Voor openbare boseigenaars kan ANB in Vlaanderen deze 

rol op zich nemen. In Nederland is er voor openbare bossen een opsplitsing te maken: 

 Rijkseigendommen: Staatsbosbeheer 

 Defensieterreinen: Defensie 

 Provinciale terreinen: betreffende provincie 

 Gemeenten: Bosgroepen 

Een stroomlijning van al deze initiatieven met aandacht voor publicaties in gespecialiseerde tijdschriften 

kan dit proces richten en versnellen (zie hoofdstuk 9.4). Een goede communicatie naar de 

terreinbeheerders moet ook kunnen zorgen voor een daling van de kosten voor aanpak van 

Amerikaanse vogelkers (zie hoofdstuk 6.4). 

9.4 Post-Invexo-voorstellen 

Hierbij een korte beschrijving van 3 mogelijke projecten die kunnen opgestart worden na afloop van het 

huidige Invexo-verhaal, met aanduiding van looptijd en mogelijke partners. Telkens geven we 

bovendien aan welke van de eerder genoemde aanbevelingen (genummerd) meegenomen worden in de 

respectievelijke projectvoorstellen.  

9.4.1 Korte beschrijving 3 projectvoorstellen 

1. Experimenten op lange termijn opzetten waarbij voor verschillende bostypes met verschillende 

verschijningsvormen van Amerikaanse vogelkers nagegaan wordt wat de impact van 

acceptatie van Amerikaanse vogelkers (3) is. Bosreservaten vormen hiertoe een geschikt 

instrument. Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn er nog bosreservaten terug te vinden 
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waar Amerikaanse vogelkers nog niet bestreden werd. In Vlaanderen is dit wel eerder een 

uitzondering, omdat er bij de erkenning van een reservaat nog vaak als eerste stap een 

exotenbestrijding voorzien wordt. Er zal wel moeten bekeken worden of er in Vlaanderen 

voldoende verschillende bostypes met verschillende verschijningsvormen beschikbaar zijn om 

het proefopzet niet in het gedrang te brengen. 

2. Amerikaanse vogelkers is plaatselijk dominant in bosecosystemen omdat de concurrerende 

inheemse boom- en struiksoorten ontbreken (soorten die in de jeugdfase meer schaduw 

verdragen: beuk, tamme kastanje, esdoorn, hazelaar, …). Dit heeft alles te maken met de 

voorgeschiedenis van deze bossen (pionierbossen op voormalige heiden, stuifzanden en overige 

woeste gronden). Toepassen en opvolging van omvormingsinitiatieven tot weerbare 

bossen (4) als mogelijke aanpak van Amerikaanse vogelkers zullen belangrijke praktijkkennis 

opleveren naar de toekomst toe. 

3. Verdere stappen in kennisverbreiding en voorlichting: bijkomende communicatie-initiatieven 

naar de terreinbeheerders om zo de theoretische kennis op het terrein verder te verspreiden. 

Hierbij moet zeker de nodige aandacht uitgaan naar stroomlijning van initiatieven (8) en 

communicatie van recente ontwikkelingen (5 en 7). 

9.4.2 Vermoedelijke doorlooptijd van deze acties  

1. 100 jaar. 

2. Effecten op korte termijn kunnen op perceelsniveau na een vijftal jaar ingeschat worden. Op 

landschapsniveau zal dit meer tijd in beslag nemen omdat hier meer factoren een rol spelen en 

inzet van tijd en middelen voor omvorming niet zo evident zal zijn. 

Resultaten op lange termijn kunnen op alle niveaus uiteraard pas op lange termijn ingeschat 

worden. Voor bossen spreken we dan al snel in termen van 100 jaar. 

3. 3-tal jaren. 

9.4.3 Rol / mogelijkheden hierbij voor de verschillende uitvoerende partners 

van het huidige Invexo-project 

1. Aanleg proefpercelen in bosreservaten. In Vlaanderen duidt ANB deze reservaten aan waarbij 

ANB zich wetenschappelijk laat ondersteunen door het INBO. In Nederland zijn er een 60-tal 

reservaten aangeduid. De opvolging en het wetenschappelijk onderzoek wordt hier 

gecoördineerd door Alterra-Wageningen UR. 

2. De respectievelijke beheerders van openbare en private bossen kunnen in praktijk 

omvormingsinitiatieven tot weerbare bossen toepassen en gericht opvolgen. Bosgroep Zuid 

Nederland start is hier alvast mee gestart in 2012: voor verschillende honderden ha is gestart 

met de omvorming naar weerbare bossen. 

3. Voorlichting en infoverspreiding in Vlaanderen door ANB, Natuurpunt en de bosgroepen. In 

Nederland Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, bosgroepen en Landschappen. Stroomlijning 

van alle initiatieven kan door derden gebeuren. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Alterra
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wageningen_Universiteit_en_Researchcentrum
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10 Bijlagen 

10.1 Bijlage 1: Begrippen 

Algemene beheerstrategie: zoals gebruikt in hoofdstuk 6, een zeer algemene keuze van aanpak van 

Amerikaanse vogelkers. Hierbij onderscheiden we vier algemene beheerstrategieën: acceptatie van 

Amerikaanse vogelkers, weerbaar bos maken, weerbaar bos maken in combinatie met bestrijden van 

Amerikaanse vogelkers, bestrijden van Amerikaanse vogelkers. 

Begeleidende boomsoort: Van een begeleidende boomsoort wordt verwacht dat deze kwalitatief of 

kwantitatief bijdraagt aan de groei van de hoofdboomsoort. 

IJle bossen: open bossen met veel licht tot in de onderlaag. 

Inburgering: inburgering betekent dat de soort zich gevestigd heeft en zich ook kan handhaven 

zonder verdere menselijke ingrepen. 

Omvorming: de omvorming van het huidige niet-weerbare bos naar een weerbaar bos. In essentie zal 

dit omvormingsbeheer bestaan uit het tot stand brengen van een gelaagdheid in het bos en het 

inbrengen van ontbrekende boom- en struiksoorten. 

Opvolgersoorten: boomsoorten die de huidige bomen opvolgen op het moment dat die verwijderd 

worden of een natuurlijke dood sterven. Deze opvolging kan spontaan gebeuren door natuurlijke 

verjonging via de aanwezige zaadbomen van opvolgersoorten of via aanplanting. 

Vulhout: met vulhout worden boom- en struiksoorten aangeduid die gezamenlijk met de 

hoofdboomsoort aangeplant worden maar waarvan in tegenstelling tot deze laatste geen bijdrage aan 

de houtproductie verwacht wordt. Van Amerikaanse vogelkers werd bv. verwacht dat deze de afbraak 

van het strooisel zou bevorderen en de uitbreiding van brand en plagen zou vertragen. 

Weerbare bossen: bossen die een zekere weerbaarheid opgebouwd hebben tegen invasie door 

Amerikaanse vogelkers. De weerbaarheid wordt voornamelijk bepaald door de boom- en 

struiksoortensamenstelling en de verticale bosstructuur (de gelaagdheid). Een voorbeeld: gemengde 

structuurrijke inheemse bossen met lichtboomsoorten aangevuld met schaduwboomsoorten. 
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10.2 Bijlage 2: klankbordgroep dd 31/3/2010 

Vergadering Klankbordgroep casus Amerikaanse vogelkers 

Aan Aanwezigen + Jan den Ouden en Etienne Branquart 

Auteur Walter Op de Beeck en Ronald Grobben 

Locatie Leuven 

Datum 31 maart 2010 

Bijlage(n) Powerpointpresentatie zoals die gebruikt werd op de vergadering 

 

 Naam Partner 

Aanwezig Bart Nyssen Bosgroep Zuid Nederland 

 Sus Willems Agentschap Natuur en Bos 

 Katrien Laveren Bosgroep Noord-Hageland 

 Jeroen Franssens Bosgroep Dijle-Geteland 

 Bert Lotz Plant Research International 

 Elke Van de Broeke Departement Leefmilieu, Natuur en 

Energie 

 Walter Op de Beeck IGO Leuven 

 Ronald Grobben IGO Leuven 

Verontschuldigd Jan den Ouden WU Omgevingswetenschappen 

 
VERSLAG 

Vooraf: dit verslag heeft niet de ambitie een woordelijke weergave te zijn van de debatten. Wel werd getracht de 

essentie weer te geven van de discussie. Het verslag houdt dezelfde structuur aan als de Powerpointpresentatie 

zonder de inhoud van de presentatie zelf te herhalen. Mensen die niet op de vergadering aanwezig waren kijken 

daarom best eerst even naar de Powerpoint. 

Avo = afkorting voor Amerikaanse vogelkers. 

De vergadering werd gestoffeerd met een powerpoint waarvan de aanwezigen de handouts meegekregen hebben. 

Aan Jan den Ouden en Etienne Branquart wordt de powerpoint bezorgd. 

Voorstellingsronde 

In Noord-Brabant wordt een gelijkaardig project uitgevoerd door de Bosgroep Zuid Nederland, gefinancierd door de 

provincie. 

Doelstelling “Hoe de bestrijding van Am. Vogelkers integreren in het bosbeheer ?”. Project zit meer op strategisch 

vlak, minder op uitvoering op het terrein. 

1. Soortenbeschrijving 
Bart: Avo is bekend als struik in onze regio omdat we ze steeds bestreden hebben. Waar de boom de kans krijgt om 

uit te groeien op een geschikte standplaats, kan hij echt als grote boom evolueren. 

Omdat de soort bij ons te weinig licht krijgt, groeit hij parapluvormig uit om zo toch voldoende licht te vangen. Maar 

in goede lichtomstandigheden zou hij recht uitgroeien. Op arme groeiplaatsen krijgt hij wel problemen om met een 

mooie rechte stam uit te groeien. 

2. Geschiedenis 
Deel van onze flora ? Bart geeft aan dat in Nederland door onderzoekers de Avo nu duidelijk beschouwd wordt als 

een deel van de Nederlandse flora. 
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3. Problematiek 

Over het voorkomen van de “Amerikaanse” bodemschimmel Pythium in onze regio is er discussie. Kris Verheyen van 

UGent denkt bv. dat dit wel het geval is. 

Witstaarthert eet in VS Avo. Bij ons de ree ook indien ze weinig ander voedsel heeft. Insecten zouden noch in VS 

noch bij ons Avo erg “appreciëren”. Sleedoornpage zou volgens een publicatie wel interesse hebben voor Avo. 

Wellicht zijn er zo meer soorten, maar tot onlangs werd er daar weinig onderzoek opgedaan. 

Ook Hagelschotziekte kan sterk woekeren in Avo. Ook gomziekte kan Avo aantasten. 

Publicaties van UGent zijn zeer interessant ifv het beoordelen van de nadelen maar ook de voordelen van Avo. Dit 

nuanceert zeer sterk de uitsluitend negatieve benadering van Avo vanaf 1955. In oorsprong gebeurde dit zuiver 

vanuit bosbouwkundige redenen (moeilijk beheer van bossen met een massale onderetage van Avo). Pas later (jaren 

70 en 80) werd er meer vanuit ecologische redenen geageerd tegen Avo. 

In jaren 60 wel al bestrijding in Noord Nederland omdat Avo problemen veroorzaakte in heidegebieden. 

Genetische vermenging werd tot nu toe niet geconstateerd. 

Echt goede bosbouwexperimenten met Avo als hoofdboomsoort zijn niet gebeurd, omdat Avo eigenlijk was 

geïntroduceerd als begeleidende soort bij naaldhoutbossen. 

Economische waarde: niet vergeten dat er culinaire mogelijkheden met Avo zijn inzake bv. wijn en confituur. In 

Amerika zijn er tal van gebruiksmogelijkheden, bv. ook in de alternatieve geneeskunde. 

“50.000 ha overheersend aanwezig” in 1996 zal eerder zijn als ondersoort of als verjongingscijfer. Misschien ook 

voorkomen van Avo buiten de bossfeer (bv. bermen van spoorwegen of autosnelwegen). Bij dit rapport uit 1996 en 

ook bij andere concrete cijfers zijn wel wat vragen over de betrouwbaarheid. Maar er is consensus dat Avo zeer 

dominant voorkomt, zeker in bepaalde bossen en onder bepaalde omgevingsfactoren. 

Opletten met cijfers waar geen consensus rond bestaat, dan beter beschrijvend werken.  

Dus graag enkel cijfers waar er een consensus over is, communiceren. Die cijfers bundelen op 1 beknopte fact sheet. 

Heel wat vragen over de score grafiek van het Belgian Biodiversity platform (impactbeoordeling). Er is grote nood 

aan een verklaring van deze gegevens. Dit moet zeker bediscusieerd worden met Etienne Branquart. Daarom wordt 

een korte tekst met een onderbouwing van deze grafiek gevraagd. Ronald, Bart en Bert willen er zeker op verder 

werken. 

Want dergelijke grafiek (die je makkelijk vindt bij het googlen) geeft minstens een vertekend beeld van de situatie. 

Dus heel erg mee oppassen voor het verspreiden van dergelijke betwiste gegevens. 

Omdat er zeker nog geen duidelijkheid is rond wel of niet bestrijden van Avo of in welke omstandigheden, lijkt het 

beter op korte termijn met het Avo-beheer niet naar de pers te gaan. Sowieso wordt het geen zwart – wit verhaal en 

dus moeilijk om over te brengen in de pers.  

4. Aanpak 
In communicatie het best hebben over beheer i.p.v. bestrijding. Bestrijding is immers maar één deel van beheer. 

Ronald heeft de indruk dat men vanuit onderzoek zeer snel overgaat naar beheersvragen (bv. welke methoden 

gebruiken). En dus te weinig de vraag stelt of het wel zinvol is om te beheren. 

In Nederland is deze discussie wel intern gevoerd binnen Staatsbosbeheer in de jaren 70-80 en heeft men daaruit 

geconcludeerd dat men geen Avo-bestrijding meer ging doen in de staatsbossen. Maar in andere bossen ging dit wel 

gewoon door en waren er zelfs (tot in de jaren 90) nog subsidies om Avo te bestrijden. Daarna werd er bij de grotere 

eigenaars steeds minder bestreden. 

Om zinvolheid te beoordelen, moet je eerst naar de doelstelling kijken. Als het de bedoeling is een perceel Avo-vrij 

te houden, is de eigenaar dan ook bereid om de doelstelling vol te houden (ook financieel) gedurende de volgende 

decennia? Dus bij bestrijding zeker steeds kijken naar hoofddoelstelling van het betrokken bos. Aanpak Avo moet 

daarin passen en concreet houdbaar zijn en blijven. 

Bij keuze prioritair projectgebied in Nederland zou de voorkeur gaan naar percelen waar de bedreiging van de 

biodiversiteit het hoogst is. Maar Bart meldt dat dit op bosbouwpercelen niet het geval is. Wellicht wel in bv. 

heidegebieden. 
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(Ter info: brochure “Terug naar het lindehout” (te vinden op internet) is zeer interessant. Avo heeft gelijkaardige 

positieve invloed op humusvorming en heeft zo een gunstige invloed op biodiversiteit. Maar voldoende onderzoek 

ontbreekt, zit wel in onderzoek van Bart). 

5. Beleidsvisie NL en Vlaanderen 
In tegenstelling tot de Nederlandse situatie is er geen specifieke beleidsvisie rond invasieve exoten in Vlaanderen. Er 

zijn wel de cijfers uit de Criteria Duurzaam Bosbeheer. Wel zijn er lokale beheersvisies, zoals in uitgebreide 

bosbeheersplannen of in beheersvisies zoals van de Kalmthoutse heide. 

6. Projectdoelstellingen 
 

6.1 Gerichte verdieping 
 

Zeker ook de eerdere discussie rond de gegevens van het Belgian Biodiversity platform opnemen. 

Glyfosaatgebruik in Nederland enkel getolereerd als stobbebehandeling, bladbehandeling wordt erg vermeden. 

In Nederland (buiten de landbouw) is er een groot probleem met glyfosaatgebruik op verhardingen inzake 

verontreiniging van het oppervlaktewater. Wat betreft het gebruik in bosbouw als stobbehandeling is het negatieve 

effect er niet (cf. LCA-onderzoek). Maar er is ook een mentaal effect: als je de boodschap wil geven aan de burgers 

dat er geen glyfosaat mag gebruikt worden op verhardingen, dan is het moeilijk te verantwoorden dat grote 

bosbeheerders (staat, leger, natuurvereniging, etc.) dit middel nog gebruiken in hun bosbeheer (ook al is het 

milieukundig verantwoord). 

Bovendien wordt de boodschap dat je wel glyfosaat mag gebruiken als stobbebehandeling door bosbeheerders vaak 

wordt begrepen dat glyfosaat blijkbaar zeker niet zo erg is en dus ook breder (dan voor stobbebehandeling) kan 

gebruikt worden. 

Trouwens gebruik van glyfosaat voor “spinaziebed”behandeling is zelfs antiproductief, want je verwijdert ook alle 

interessante soorten en creëert eigenlijk een ideale beginsituatie voor Avo. 

Praktijkexperimenten: Het zou interessant zijn om de verschillende beheersmethodes naast elkaar te zetten en zeer 

goed te monitoren wat de kosten, tijdsbestedingen en de effectiviteit zijn. Maar effectiviteit uittesten is moeilijk 

haalbaar in een project van 3 jaar. Monitoring van kosten en tijdsbesteding is wel al gebeurd in de studie van de 

RUGent uit 2008 voor een aantal klassieke technieken, maar blijft een open vraag voor een aantal alternatieve 

methoden. 

Om deze vraag te beantwoorden willen we twee zaken verder bekijken in het kader van het Interregproject: 

Langlopende experimenten met verschillende alternatieve beheersmethoden bij derden. Volgens Bart zijn die er, 

maar moet steeds opgepast worden met de accuraatheid en betrouwbaarheid van cijfers. Er zijn nog bijkomende 

moeilijkheden en variabelen door bv. de grote verscheidenheid in plaatsomstandigheden of de concrete werking van 

bosbeheerders. Kan deels opgevangen worden door te werken in een dubbel plot op één locatie. 

Eigen experimenten in het kader van het Interreg project om de kosten en tijdsbesteding van een aantal alternatieve 

methoden verder te bekijken. Voor dergelijke experimenten moeten dan boseigenaars gevonden worden in wiens 

bos we de experimenten kunnen opzetten. 

Pruikenmethode is interessant voor gebruik in bepaalde bossen waar eigenaar zelf beheer voert. 

Kanttekening: Avo bestrijden brengt niet alleen kosten met zich mee, maar ook opbrengsten via brandhoutverkoop 

(wat o.a. brandhoutverkoop van bosgroepen bewijst). 

Ronald doet voorstel van alternatieve methoden waar we een onderzoek rond willen doen en zoekt daarvoor locaties. 

Moet in een vrij kort tijdsbestek gebeuren. Goed opletten met goede statistische opzet van de experimenten.  

Voor de verwerking zijn er 2 statische methodes die we kunnen gebruiken: non-parametrische statistiek 

(paarsgewijze vergelijking) ofwel parametrische statistiek. Eerste techniek gaat vooral extremen significant duidelijk 

maken.  

Bert en zijn collega‟s kunnen voor het statistisch onderzoek heel wat feedback en ondersteuning geven. 

Wel blijven oppassen in de uitvoering van het project dat er een grote complementariteit en zo weinig mogelijk 

overlap is met het project van Bosgroep Zuid Nederland. 
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6.2 Communicatie 

 

Naast de bovenvermelde punten voor verdere verdieping zal er binnen het Interreg project sterke nadruk gelegd 

worden op de communicatie. Er bestaat reeds een pak knowhow bij enkele specialisten, maar de beheerders op het 

terrein zijn niet altijd op de hoogte en passen dus ook niet altijd de meest aangewezen strategie toe. Communicatie 

naar de terreinbeheerders zal dan ook een belangrijk thema worden in het Interreg project.  

Besluit: de vergadering kan zich terugvinden in de tweeledige projectdoelstelling: enerzijds gerichte verdieping 

voortbordurend op de beslissingsboom en het stappenplan, anderzijds communicatie van deze beslissingsboom en 

het stappenplan naar de beheerders op het terrein. Wat betreft het luik praktijkexperimenten wordt uitdrukkelijk 

gekozen voor een gericht kostenonderzoek voor een aantal nog te selecteren technieken.  

7. Varia 

Veel tussentijds overleg via mail en telefoon. 

Nieuwe klankbordgroep in het najaar, datum wordt bepaald via een nieuwe doodle. 

Enkele foutjes in adressenlijst (zie achteraan powerpoint) worden doorgegeven: 

 Juiste huisnummer Sus Willems is Stenenstraat 12. 
 Telefoonnummer Hans De Schrijver is 03/224.62.58 

 

AFSPRAKEN 

Wat Wie Aan Deadline 

Verspreiding van Amerikaanse 
vogelkers in Vlaanderen en 
Nederland in de loop der jaren: 
cijfers waar consensus over is 
verzamelen. 

Alle leden  Asap 

Afstemming en uitwisseling tussen 
onderzoeksproject Bart Nyssen en 
Interreg project 

Bart en Ronald  Doorlopend 

Etienne Branquart contacteren ivm 
Belgian Biodiversity platform en 
zeker uitnodigen om op het volgend 
overleg meer uitleg te verschaffen 
over de beoordelingsmethode die zij 
gebruiken 

Ronald  Gekoppeld 
aan verslag 

Achtergrond onderzoeken van 
beoordelingsmethode Belgian 
Biodiversity platform 

Bart, Bert, Ronald  Asap 

Opletten voor woordgebruik: eerder 
over beheer dan over bestrijding 
Amerikaanse vogelkers spreken 

Alle leden  Doorlopend 

Voorbereiding terreinexperimenten 
betreffende kostenplaatje 
alternatieve methoden voor aanpak 
Avo: 
 

   

- oplijsten methoden waarvoor 
kostenplaatje (incl tijdsinvesting) in 
literatuur onvoldoende beschreven is 

Ronald koppelt terug naar alle 
leden 

 Eind april 
2010 
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- uitwerken theoretisch 
afbakeningsvoorstel proefvlakken 
rekening houdend met statistische 
verwerking achteraf 

Bert bekijkt dit met zijn 
collega‟s en koppelt terug naar 
Ronald 

 Eind april 
2010 

- zoeken naar concrete proefvlakken 
op het terrein waar de Bosgroep de 
opgelijste methoden kan uittesten  

Katrien, Jeroen en Ronald  Eind juni 
2010 
(mogelijk 2de 
groep najaar 
2010) 

Nieuwe vergaderdatum 
klankbordgroep via doodle  

Ronald  Aansluitend 
bij verslag 
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10.3 Bijlage 3: klankbordgroep dd 20/10/2010 

Vergadering Klankbordgroep casus Amerikaanse vogelkers 

Aan Aanwezigen  

Auteur Walter Op de Beeck en Ronald Grobben 

Locatie Leuven 

Datum 20 oktober 2010 

Bijlage(n) Powerpointpresentatie zoals die gebruikt werd op de vergadering 

 

 Naam Partner 

Aanwezig Bart Nyssen Bosgroep Zuid Nederland 

 Elke Van de Broeke Departement Leefmilieu, Natuur en 

Energie 

 Jan den Ouden WU Omgevingswetenschappen 

 Joost Van der Burg Plant Research International 

 Etienne Branquart Belgisch Biodiversiteitsplatform 

 Wim Buysse Agentschap Natuur en bos, afdeling 

beheer 

 Kris Verheyen UG, vakgroep Bos- en waterbeheer 

 Walter Op de Beeck IGO Leuven 

 Ronald Grobben IGO Leuven 

Verontschuldigd Hans De Schryver ANB 

 Sus Willems Agentschap Natuur en Bos 

 Katrien Laveren Bosgroep Noord-Hageland 

 Bert Lotz Plant Research International 

 Margot Vanhellemont UG, vakgroep Bos- en waterbeheer 

 Jeroen Franssens Bosgroep Dijle-Geteland 

VERSLAG 

Vooraf: dit verslag heeft niet de ambitie een woordelijke weergave te zijn van de debatten. Wel werd getracht de 

essentie weer te geven van de discussie. Het verslag houdt dezelfde structuur aan als de Powerpointpresentatie 

zonder de inhoud van de presentatie zelf te herhalen. Mensen die niet op de vergadering aanwezig waren kijken 

daarom best eerst even naar de Powerpoint. 

Avo = afkorting voor Amerikaanse vogelkers. 

1. Voorstellingsronde 
Mededelingen Elke: 

 Stuurgroep: vraag om beslissingsboom uit te werken en ook uit te werken voor Jap. Duizendknoop (zal 
gebeuren door Joost). 

 Bij controle van het IR-secretariaat werden een aantal inhoudelijke vragen gesteld. 
2. Bespreking uitwerking beslissingsboom 

 Waarom beperking Invexo-casus Avo tot bosecosystemen ? Focus op het bos, bv. niet op Avo in heide, want 
dit thema is al breed genoeg voor dit kleine project. Het zou wel interessant om in de beslissingsboom er 
toch mee rekening te houden, zodat de beslissingsboom overal kan gebruikt worden. Anders moeilijk te 
verklaren waarom wel gebruik van beslissingsboom in het bos maar niet in het ernaast gelegen 
heideterrein. 

 Verduidelijking Elke over de structuur van het volledige Invexo-project. 
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 Extra info Etienne over de zwarte lijst en grijze lijst (observatielijst). Wordt aan verder gewerkt via een 

LIFE-project. Zie www.alterias.be . Opmerking: het valt op dat dit LIFE project sterk gericht is op de 
tuinbouwsector. Op dit moment niet duidelijk in hoeverre dat ook invloed heeft op de opgenomen lijst van 
invasieve planten. Alleszins is de Amerikaanse vogelkers mee opgenomen in de lijst.  

 Beleidslijn exoten Ned. komt uit beleidsnota exotenbestrijding. Ronald bezorgt deze tekst aan alle leden. 
Kan via plaatsing op de Invexo-website, waar alle leden van de klankbordgroep normaal gesproken toegang 
toe hebben (zo niet, geef ons een seintje). Ronald zet zoveel mogelijk van de gebruikte „inspiratiebronnen‟ 
op de website. 

 Er wordt niet alleen geput uit beleidsteksten, maar ook uit andere publicaties. 
Beslissingsboom 

 De beslissingsboom vertrekt vanuit het standpunt van de beheerder die op zijn perceel staat en zich 
afvraagt wat hij met de AVO moet doen. We zoeken naar een theoretisch beste oplossing los van het 
actuele beleid. Als blijkt dat voor uitvoering van de boom ook bepaalde beleidslijnen zouden moeten herzien 
worden, dan wordt dit duidelijk aangegeven. 
Beslissingsboom moet voor alle eigenaars bruikbaar zijn. Keuzes die voor een overheid zoals ANB vastliggen 
(door beleidsbeslissingen) zijn dit wellicht niet voor particulieren. Daarom toch de stap van het streefbeeld 
erin. Huidig beleid of wetgeving mag daarbij in vraag gesteld worden. Het Invexo-project kan mogelijk 
inspiratie bieden om de wetgeving en of beleid waar nodig bij te sturen of aan te passen.  

 In beslissingsboom bij spontane successie: “niets doen” betekent eig. niets doen rond Avo. Andere 
maatregelen, zoals de successie versnellen door inbreng van secundaire soorten, is dan nog wel aan de 
orde.  

 Bestrijden moet bekeken worden in functie van bereiken streefdoel en niet gericht zijn op uitroeien. 
Bestrijden is iets weghalen van iets speciaals, een exoot. Eigenlijk beter niet spreken van bestrijden, maar 
wel van beheer (ook niet van “beheersing” spreken).  

 Is deze beslissingsboom iets specifieks voor Avo ? Want nu lijkt het ook bruikbaar voor andere doelstelling, 
bv. bestrijden berk. 

 Eigenlijk zou het doorgaand traject in de beslissingsboom moeten bestaan uit ja‟s, de nee‟s zouden moeten 
uitleiden.  

Beslissingsvragen 

 Toelichting Etienne Branquart bij de eerste drie beslissingsvragen. Zijn toelichting vertrekt van het nieuwe 
Europese beoordelingssysteem van EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 
EPPO gaat alleen over organismen die schadelijk zijn voor planten. Onder deze schadelijke organismen 
verstaat EPPO ook invasieve planten. EPPO gaat echter niet over het gehele exotenwerkveld.  

 Etienne geeft eerst een algemene toelichting over het nieuwe Europese beoordelingssysteem. Dit systeem 
op zich is definitief en niet meer voor discussie vatbaar. 

 Vervolgens gaat hij in op de beoordeling van Avo binnen dit systeem. Deze beoordeling van Avo is nog wel 
bespreekbaar: Etienne neemt de opmerkingen van de groep (zie lager) mee en zal een aangepaste versie 

van de beoordeling overmaken. 
 Opmerkingen van de groep op beoordeling Avo: 

o Natural habitats omvat bv. ook heidegebieden (die eig. man-made habitats zijn). Voor de natural 
habitats wordt terug gegrepen naar de EU-lijst van natural habitats (waar heide toe gerekend 
wordt). 

o Impact van Avo binnen bosecosysteem: sterk afhankelijk van hoe je dit benadert: momentopname 
of in bossuccessie. En op welk schaalniveau: standplaats of landschapsniveau. Alleszins nog geen 
bewijzen van verdwenen soorten door invasieve exoten – enkel op eilanden. 

o Door de beheerinspanningen van Avo wordt die impact verlengd, doordat Avo in een bepaald 
stadium gehouden wordt. 

o Impactconclusies moeten nog bijgewerkt worden, in het bijzonder dan de impact in de bossfeer. De 
impact binnen open landschappen (zoals heidegebieden) wordt wel algemeen geaccepteerd. 

o Algemene opmerking: beweringen die ook gelden voor andere soorten, worden nu gebruikt bij Avo, 
omdat Avo meestal als ongewenst aanzien wordt. Dit komt vooral door de alom aanwezigheid en 
daarbij horende dominantie van Avo. 

o Maar als we Avo blijven bekijken als een probleem in het bos en niet als een volwaardige 
boomsoort, dan zal het nooit bekeken worden als een volwaardig bosbeheeritem, maar alleen als 
een te bestrijden soort. 

 2 andere soorten met invasief karakter in de bossen: Cornus sericea en Acer rufinerve. Nog startend, dus 
nu te bestrijden als je ze uit de bossen wilt houden. Maar ga je ze dan behouden in tuinen en arboreta? Of 
beter overal uitroeien? 

Terug naar beslissingsboom en beslissingsvragen 

 Beslissingsboom starten met beheerdoelstellingen. 
 Is beslissingsboom gericht op lokale boseigenaar of gaat het ook breder, ook extern ? Nu is beslissingsboom 

alleszins opgevat intern in bos van eigenaar. Maar wat met externe zaadbomen in de buurt ? Misschien een 
verbinding maken met “betaalbaar (en maatschappelijk aanvaard)”. Wil niemand betalen voor verwijderen 
van zaadbomen in de buurt, dan ga je door naar niets doen. 

http://www.alterias.be/


 

www.invexo.eu Eindrapport Amerikaanse vogelkers 101 

 

 Invloed van zaadbomen: volgens grafiek Etienne al na 30tal meter zeer duidelijke reductie. Etienne zelf 

geeft 50m aan als bufferzone. In Duitsland een project waar met een buffer van 200m zal gewerkt worden. 
Bart denkt aan 20 à 30m. Aanvulling van Jan: dit zijn erg lage waarden. Door hoge vruchtdracht is zaadval 
verder weg nog hoog, en geeft jarenlang zaaddruk in een zich verjongend bos. De Duitse aanpak lijkt hier 
meer toepasselijk.  

 Gebruik van woord “Omvormen” is misschien te strikt en het woord „eindbeeld‟ dekt ook niet echt de lading. 
Beter werken met begrip beheerdoel.  

 Vraag of Avo veel voorkomt mee opnemen of niet ? Zeker bestrijden waar er (haast) geen Avo voorkomt. 
Dus graag mee opnemen. 

Conclusie: de beslissingsvragen opgenomen in de PPT lijken te volstaan om tot een onderbouwde beslissingsboom te 

komen. Wel zal er nog gediscussieerd worden over volgorde, verwijzingen, terugkoppelingen en juiste formulering 

van de vragen. 

3. Planning  
 Praktijkproef: pruikenboommethode testen. Vooral om kostprijs en tijdsbesteding te achterhalen. Proeven 

starten dit najaar op. 
 Afstemming met andere projecten loopt verder. 
 Voor Invexo-nieuwsbrief in dec. had men graag cijfers: redelijk algemeen houden. Wim heeft een aantal 

richtcijfers: voor hoofd- en nabehandeling EUR 1.500 per ha. 
 Kaartjes van verspreiding kan je vinden op websites. Bart geeft de bronnen voor Nederland door. Voor 

Vlaanderen via uurhokken bv. of te krijgen via INBO (hebben een trendindex per soort). 
 Eigenlijk dienen kaartjes alleen om te laten zien dat de bestrijding tot nu toe de verspreiding van Avo niet 

gestopt heeft, integendeel. 
 Bart brengt in 2012 een beheerhandleiding uit, liefst niet als boek bestempelen. 
 Wim stelt voor om eens Ravels en Pijnven te bezoeken. Kan in de workshops opgenomen worden, maar dan 

ten vroegste eind april. Ook bezoek aan proefprojecten Sus en het eigen proefperceel in Oud-Heverlee 
mogelijk. Ronald bekijkt de mogelijkheden. 

 In voorjaar 2011 start Wim wellicht aan actualisatie brochure. Zijn ontwerpteksten kunnen rondgestuurd 
worden aan de klankbordgroepleden die feedback kunnen geven. 

 Voor inhoudelijke rapportage (tegen half jan.) zeker presentaties meegeven, liefst geen rapport. 
 Persbericht in Spoorzoeker (ANB): ontwerp wordt naar de leden van de klankbordgroep doorgestuurd. 
 Volgende klankbordgroep wellicht op dinsdag 26 april, woensdag 27 april of donderdag 28 april 2011. Wordt 

nog aan alle leden bevraagd via een doodle. 

Afsprakentabel 

wat wie wanneer 

Beslissingsboom Japanse 

duizendknoop 

Joost ? 

Inspiratiebronnen op website 

Invexo plaatsen 

Ronald Als alle leden toegang gekregen 

hebben tot Invexo-website 

Aangepaste versie beoordeling 

Avo binnen EPPO 

Etienne Asap 

Verzamelen kengetallen en 

kaartmateriaal NL  

Bart geeft door aan Ronald Eind nov 2010 

Verzamelen kengetallen en 

kaartmateriaal Vlaanderen 

Ronald via Wim en INBO Eind nov 2010 

Opstart proefproject Oud-

Heverlee 

Ronald November 2010 

Voorbereiding terreinexcursie(s) 

2011 

Ronald in overleg met Wim en 

Sus 

Voorjaar 2011 

Feedback vragen casus beleid Ronald 15 november 

Aanpassing brochure ANB rond 

Avo 

Wim met terugkoppeling naar 

klankbordgroep 

Voorjaar 2011 
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10.4 Bijlage 4: klankbordgroep dd 27/04/2011 

Vergadering Klankbordgroep casus Amerikaanse vogelkers 

Aan Jeroen Franssens, Bart Nyssen, Wim Buysse, Walter Op de Beeck, Hans De Schryver, 

Sus Willems, Hugo Nackaerts (namiddag), Ronald Grobben 

Auteur Walter Op de Beeck en Ronald Grobben 

Locatie Leuven 

Datum 27 april 2011 

Bijlage(n) Powerpointpresentatie zoals die gebruikt werd op de vergadering 

 

 Naam Partner 

Aanwezig Jeroen Franssens Bosgroep Dijle-Geteland 

 Hans De Schryver ANB 

 Sus Willems Agentschap Natuur en Bos 

 Joost Van der Burg Plant Research International 

 Wim Buysse Agentschap Natuur en bos, afdeling 

beheer 

 Ronald Grobben IGO Leuven 

 Bart Nyssen vanaf 14u Bosgroep Zuid Nederland 

 Leen Heemers vanaf 14u Alterias 

 Walter Op de Beeck tot 14u IGO Leuven 

Verontschuldigd Elke Van den Broeke LNE 

 Joep Fourneau  Solabio 

 Jan den Ouden Wageningen universiteit 

Omgevingswetenschappen 

 Margot Vanhellemont Universiteit Gent 

 Kris Verheyen Universiteit Gent, vakgroep Bos- en 

waterbeheer 

 

VERSLAG 

Vooraf: dit verslag heeft niet de ambitie een woordelijke weergave te zijn van de debatten. Wel werd getracht de 

essentie weer te geven van de discussie. De powerpoint die op de vergadering gebruikt werd, wordt ook ter 

beschikking gesteld op de Invexo-website. 

Voormiddag (10u-12u30) 
1. Verontschuldigingen (*)+ opmerkingen vorig verslag  

Opmerkingen op ontwerp van vorig verslag zijn ingebracht in de definitieve versie die daarna naar iedereen 
gestuurd is. Geen verder opmerkingen. 
(*):Joep Fourneau – de hefboomcoördinator SoortenAanDeRand van Solabio laat zich verontschuldigen maar 
blijft wel het project verder opvolgen zodat we info en resultaten kunnen uitwisselen. De focus bij Solabio ligt 
eerder op vogelkersbeheer in bosranden en houtkanten (net zoals het Leaderproject van LISRO), bij Invexo 
meer op bossen.  

 

Nieuwe versie EPPO voor Avo (Etienne Branquart) 
Na discussie in deze klankbordgroep werd de impact van Avo op het leefmilieu (environment) en op bosbouw 

(forestry) verminderd van 2x “hoog” naar 2x “medium tot hoog”.  
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2. Beslissingboom aanpassen aan commentaren van leden klankbordgroep – inclusief korte toelichting 

door Wim Buysse (samenvatting bevindingen literatuurstudie en raadpleging experten) 
Doel van de vergadering blijft om een instrument uit te werken dat een hulpmiddel is voor boseigenaars om te 

beslissen of men al dan niet moet bestrijden of beheren. 

Een belangrijk topic dat uit voorgaande discussies naar voor kwam is de dominantie van Avo op lange termijn. 

Margot Vanhellemont heeft heel wat onderzoek gedaan rond dominantie van Avo op lange termijn. Helaas kon 

ze niet aanwezig zijn op deze vergadering. Wel heeft ze haar visie overgemaakt en proberen we Margot ook 

zeker te betrekken bij de verdere discussies rond de opbouw van de beslissingsboom. 

Toelichting door Wim Buysse a.h.v. een PPT. Deze PPT wordt ook op de Invexo-website geplaatst. 

Enkele aandachtspunten: 

 In Vlaanderen is Avo systematisch en massaal aangeplant vanaf 1950, vooral in Limburg onder impuls van 
woudmeester Bodeux. In Nederland gebeurde dit al vroeger. 

 Kosten (gemaakt door ANB): er zitten ook nog andere kosten bv. voor heideherstel in. Grote projecten zijn 
in het algemeen duurder en minder efficiënt. Ook inzet van groenjobs voor Avo bestrijding is duur. Niet 
chemische bestrijding is 7x duurder dan chemische. 

 Berekening van gemiddelde kost van 32,1 euro per ha per jaar geldt bv. voor een geval als Pijnven. Dit is 
een gemiddeld cijfer voor Vlaanderen indien wordt aangenomen dat er 30 jaar nazorg nodig is. Naargelang 
de bedekking kan er voor concrete bossen meer gedetailleerde cijfers berekend worden, bijvoorbeeld 100 % 
boomlaag, 25 % struiklaag, 5 % zaailingen = 23,2 €/ha.j gedurende 30 jaar indien chemisch-mechanisch. 

 Autoecologie: Avo is een “allo-tetraploid”, dus een soort met grote genetische variabiliteit. Die eigenschap 
wordt soms gelinkt met versnelde evolutie. 

 Zaden verliezen kiemkracht bij te natte omstandigheden. Dus op zeer natte terreinen komt Avo haast niet 
voor.  

 Vanaf een leeftijd van 4 jaar is er een overlevingskans van 90%. Daarvoor is het heel afhankelijk van de 
lokale omstandigheden (genoeg licht? genoeg vocht?). 

 Oskarstrategie (cf. Oskar in film “De Blikken Trommel”, die pas wou opgroeien als de wereld zou 
verbeteren): boompjes gaan pas opgroeien als omstandigheden geschikt zijn. 

 Kwaliteitsbomen bij Avo op locaties met voldoende licht (min. 60% van vol daglicht) en op rijkere bodems. 
Maar hier kan ook ingezet worden op inheems kwaliteitshout. 

 ANB vraagt advies bij een toxicoloog om na te gaan of glyfosaat gezondheidsrisico‟s meebrengt voor 
bosarbeiders. 

 Op arme bodems met hoge wilddruk kan Avo zich makkelijker ontwikkelen: inheemse soorten maken 
sowieso minder kans omwille van de slechtere bodem. Begrazing gaat de zaailingen van inheemse die toch 
opschieten benadelen omdat reewild zich sneller zal richten op deze soorten en pas in laatste instantie Avo 
zal begrazen.  

 Volledige bestrijding en uitroeiing is een utopie, zeker gelet op het feit dat heel wat gronden met Avo 
(tuinen en bossen) in privé bezit vaak niet kunnen aangepakt worden omdat de eigenaar in kwestie hier de 
nood/het nut niet van inziet. Op die manier blijven zaadbomen aanwezig. 

 Op Vlaams beleidsniveau wil men de bestrijding zeker verder zetten in Speciale beschermingszones van de 
instandhoudingsdoelstellingen (IHD‟s).  

 Soms ontstaan nieuwe „vensters‟ voor AVO in de tijd. Bij een storm zou je binnen de 5 jaar op de open 
plaatsen andere soorten moeten bevoordelen, want anders komt daar Avo massaal terug. Bijvoorbeeld met 
inbreng van ratelpopulier in de bossen zou je dit misschien kunnen tegengaan op natuurlijke wijze omdat 
ratelpopulier nog sneller in het stormgat kan duiken. Wellicht zou het inbrengen van voldoende andere 
soorten in onze bossen een mogelijke oplossing kunnen bieden. 

 Voor kleine percelen (bijvoorbeeld binnen Bosgroepen) moet je met haalbare scenario‟s werken om 
ontgoocheling te vermijden. Dus denken in termen van uitroeiing is daar zeker niet haalbaar. Wel in termen 
van inspanningen om Avo druk te beheren en andere maatregelen te nemen door bv. inbreng van andere 
soorten die je een aantal jaren bevoordeelt tot Avo ze niet meer kan bedreigen. Dus vooral eigenaars zelf 
erg betrekken bij het beheer. Want huidige terugval van projectsubsidies bij Bosgroepen leidt immers ook 
tot terugval van Avo-bestrijding bij de private boseigenaars. 
 

3. Voorbereiding namiddagprogramma 
Naast bekijken van de proefpercelen en de discussie daarover, zijn er ook filmopnames voor het Alteriasproject.  

Verschillende leden van de klankbordgroep zullen aan het woord komen: intro (Ronald), openbare bossen 

(Wim), private eigenaars via bosgroepen (Jeroen en Bart). 

4. Korte toelichting persmoment Invexo juni of juli (meer uitleg zie hieronder) 
 Is juni een geschikt moment om dit persmoment te houden, gezien momenteel de verschillende zienswijzen 

op Avo beheer ? Bovendien is er pas een item in de nationale pers gekomen over de bestrijding van Avo in 
Limburg (i.f.v. verchippen voor energieopwekking). Daarom nu even wachten met organiseren van 
permoment. Casus kan moment (en concrete invulling) immers zelf kiezen, wel overleg voeren met Paul. 



 

104 Eindrapport Amerikaanse vogelkers www.invexo.eu 

 

 Keuze van locatie laten afhangen van de boodschap die we met persmoment willen brengen. Momenteel is 

er nog geen duidelijk boodschap die we kunnen brengen. De resultaten van het project worden naar voor 
gebracht op afsluitende studiedag in september 2012 in provinciehuis van Noord-Brabant. Misschien is het 
daarom beter nu niet naar pers te gaan en meer energie te steken in overleg met en sensibilisatie van 
bosbeheerders. Alle aanwezigen gaan akkoord. 

 

Namiddag (13u00-17u00) 
Terreinbezoek Oud-Heverlee. Hugo Nackaerts vervoegt ons voor het terreinbezoek aan de proefvlakken voor de 
pruikenboommethode. Leen Heemers vervoegt ons voor het filmmoment in het kader van Alterias. Ronald, Wim, 
Jeroen en Bart geven de uitleg. Met Eric (cameraman) wordt de afspraak gemaakt dat we de gemonteerde versie 
mogen bekijken voordat ze definitief ingeblikt wordt. 
 

Afspraken volgende overlegmomenten: 

 Beperkt werkgroepje opmaak beslissingsboom ter voorbereiding van overleg klankbordgroep: september 
2011. 

 Volgende klankbordvergadering: oktober 2011. 
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10.5 Bijlage 5: klankbordgroep dd 11/10/2011 

Vergadering Klankbordgroep casus Amerikaanse vogelkers 

Aan  

Auteur Nadine Rogiers en Ronald Grobben 

Locatie Leuven 

Datum 11 oktober 2011 

Bijlage(n) Powerpointpresentatie zoals die gebruikt werd op de vergadering 

 

 Naam Partner 

Aanwezig Elke Van den Broeke (enkel vm) LNE 

 Jeroen Franssens (tot 15u) Bosgroep Dijle-Geteland 

 Joost Van der Burg Plant Research International 

 Wim Buysse (tot 15u) Agentschap Natuur en bos, afdeling 

beheer 

 Ronald Grobben IGO 

 Bart Nyssen  Bosgroep Zuid Nederland 

Verontschuldigd Hans De Schryver ANB 

 Sus Willems Agentschap Natuur en Bos 

 Jan den Ouden Wageningen universiteit 

Omgevingswetenschappen 

 Margot Vanhellemont Universiteit Gent 

 Kris Verheyen Universiteit Gent, vakgroep Bos- en 

waterbeheer 

 Walter Op de Beeck IGO 

 Bert Lotz Plant Research International 

 Hans De Schryver ANB 

 Katrien Laveren Bosgroep Noord-Hageland 

 
AGENDA 

Voormiddag (10u-12u30) 

5. Verontschuldigingen + opmerkingen vorig verslag  
6. Beslissingboom aanpassen aan commentaren van leden klankbordgroep 
7. Opvolging experiment Oud-Heverlee. 
8. Geplande stappen: 

4.1 casus rapportering volgens aangereikte format 
4.2 post invexo 8 beleidsvragen (korte toelichting, uitgebreider late namiddag) 
4.3 toetsing beslissingsboom bij beheerders 

 

Broodjeslunch (12u30-13u00) 

Vroege namiddag (13u00-14u30) 
Presentatie door Bart Nyssen naar aanleiding van zijn bezoek aan het Noordoosten van de Verenigde staten met o.a. 
aandacht voor: 

 Ontwikkeling (spontaan en gestuurd) van Amerikaanse vogelkers op arme gronden. 
 Gebruik van Amerikaanse vogelkers in houtindustrie. 
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 Wat kan het Amerikaanse verhaal betekenen voor Nederland en Vlaanderen? 

Late namiddag (14u30-16u00): zeker voor Joost van der Burg, Wim Buysse, Bart Nyssen, Ronald Grobben. 

Andere geïnteresseerden mogen uiteraard ook deze discussie mee volgen. 

 Antwoord formuleren op de 8 beleidsvragen met oog op post-Invexo-activiteiten 
 

VERSLAG 

Voormiddag 

1. Vorig verslag: geen opmerkingen  
 

2. Beslissingsboom (bb) met  
a. Toelichting  
b. Opmerkingen : specifiek en algemeen  
c. Blijft bb haalbare kaart?  

RG stelt de bb voor. 

2a. Het eerste blok is de zoektocht naar een homogeen perceel. Dit is belangrijk in het begin omdat er anders verder 

moeilijk eenduidige antwoorden kunnen gegeven worden op de vragen in de bb. 

  

1ste vraag: is de aanpak (van het homogeen gebied) prioritair of niet? Vb. 1: Het naastliggend perceel is waardevol 

vb. heide. Prioritair? Ja. Vb. 2: een bos met weinig AVO. Prioritair? Ja.  

Opm BN: Prioritair of niet te bepalen door de beheerder? Particulier wil/kan geen kosten maken; overheid wil soms 

kosten maken. 

Opm WB: schaalniveaus zitten door elkaar 

Bb: 

Centraal staan de vragen; rechts de maatregelen ter omvorming en links de bestrijdingsmaatregelen. De financiële 

haalbaarheid komt pas op het einde.  

Centraal: 

1. externe zaaddruk? eerst lange- en kortetermijn beheerdoel ; over lange termijn is nog meer discussie ; 
beperken/aanpakken externe zaaddruk  

2. interne zaaddruk? en vraag over AVO voor productie; beperken/aanpakken interne zaaddruk  
3. omvorming?  

a. Onvoldoende inheemse zaailingen: aanplanten  
b. Licht en bodemgesteldheid?  
c. Wilddruk? Maatregelen voor wildbeheer, afrastering  

Na 1, 2 en 3 budget bekijken. Indien niet beschikbaar op lange termijn: niets doen.  

Op de kostprijsberekening wordt niet verder ingegaan. Dit is goed gekend zie literatuur. 

2b Opmerkingen: specifiek – zie ook PPP 

 Sus Willems: Is de externe zaaddruk in geval van omvorming nog van belang? Als de omvorming goed lukt 
zal de externe zaaddruk beperkt worden na 3-5 jaar. Bij groepenkap: veel licht. Omvorming met selectieve 
vrijstelling nodig.  

 Breedte van de bosrand? Wat is de bufferingsmogelijkheid van de bosrand. Duits voorbeeld: 200m . Opm. 

zo breed omdat er subsidies voor waren. Dennenbestand: 25m. Openstukken: 100m. Voor kleine percelen 
is een bosrand eigenlijk een omvorming. Opm WB: in Vlaanderen veel kleine percelen, dit lukt niet. Opm 
BN: optie met open bosrand moet AVO- vrij zijn. Vb. ernaast heide. De druk daarop moet laag zijn. Dus dit 
moet beheerd worden vb. hakhoutbeheer om de 5 jaar.  

 BN: Wilddrukmaatregelen te duur. Zaadbomen inbrengen vb. linde. JF: „Stachelbomen‟ – „Arbofer‟ 
vermijden vegen. Ipv rasters . 85 cent/stuk  

 WB: niveau? Perceel? Landschap? In dekzandgebied is AVO invasief. In andere streken in Vlaanderen: niet 
invasief.  

 Terugkoppeling mogelijk: minimale aanpak  
 Productie AVO = opkweken zaadbomen? In omgevormd bos is dit geen probleem meer.  
 Glyfosaatbehandeling. In NL: zaailingen altijd uittrekken; in VL: stobbenbehandeling tot „dikke pen‟  
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 Brochure:PROBOS. Vermelden nog bladbehandeling en hak en spuit-methode. Gebruiken beperkte bronnen 

en niet de kennisontwikkeling sinds de jaren 90. Tekst over hoe het kan, als er bestreden wordt.  
 

2c Opmerkingen: algemeen 

 Bb te complex om op het terrein bruikbaar te zijn: vertalen in tekst  
 BN: Bos met AVO op zand moet dit soort bos worden in 50 jaar. 3 modelstrategieën.  

o Typisch dennenbos met AVO naar gemengd loofbos: via bestrijding en volhouden  
o Idem naar idem + beetje AVO: tijdelijk bestrijden  
o Idem + accepteren AVO: door omvorming is AVO later geen probleem meer  

 JVDB: enkel met ja/neen vragen werken  
 BN: voor beheerders en eigenaars is de primaire vraag: hoe geef ik bosbeheer vorm. Vb. gemeente … met 5 

werkblokken. Per blok om de 5j bestrijding AVO en na 5 j opnieuw. Dit is onderdeel van het beheersmodel. 
Hoe je iets doet in je beheer heeft impact op het beheer van AVO.  

 WB: Voor openbaar bos stelt de beheersvisie dat 80% inheems moet zijn. Voor privé-bos: stand still 
principe. Op grote oppervlakten is terugdringen mogelijk na 20-30 jaar. Voor kleine opp. op een andere 
manier werken: concurrenten bevoordelen.  

 BN: NL: rijke subsidieperiode van 50-70 eur/ha is gedaan en gezakt naar 5-7 eur/ha. Hoe nu 
haalbaar/kostendekkend maken? Door te integreren in bosbeheer.  

 WB: Vl - eerste subsidie AVO bestrijding pas in 2004. Grootschalige aanpak voor 30-40 eur/ha voor een 
periode van 20 jaar. Met goed gevolg: geen verjonging.  

 BN: verschillende routes/modellen met verschillende voor- en nadelen (kosten en noodzaak continuïteit). 
Welke routes? Zie hierboven. Bos weerbaar maken door inbrengen van verschillende soorten. Wat is het 
gewenste bosbeeld? Doel: soortenrijk, structuurrijk.  

 BN: Specifieke plekken: aanvullend beheer nodig vb. waar bos zich niet mag ontwikkelen – vb. gladde slang 
corridors. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk en moet de gemeente de kosten dragen. Hoofdvraag 
is: hoe kom ik bij het beheersdoel? Hoe kom ik van A naar B? Bosbeheer: „de weg is het doel‟. Het doel 
verandert ook omdat er beheerd wordt.  

 BN: Gestelde beheersdoelen : gemengd loofbos op zand (dus invasief) of niet / gemengd loofbos met veel 
open stukken op zand of niet. Opm WB: hoe groot?  

 BN: AVO is geen biodiversiteitsprobleem wel een beheersprobleem.  
 JF: mensen zijn vooringenomen wat betreft AVO – bb moet vooringenomenheid wegnemen  
 BN: Vragen 1A en 1B: beheerders zullen AVO een probleem vinden. Er is meer achtergrond nodig. De 

wetenschapsontwikkeling wat betreft ecologische inzicht van de laatste 20 jaar is niet doorgekomen. De 
invasiviteit is minder groot. Er zijn nog 2 inhoudelijke discussies: impact op de biodiversiteit en de lange 
termijn ontwikkeling. Maar dit zijn verschillen in interpretatie. WB vertrekt van beleidsafweging, BN van 
beheersinsteek.  

 WB: De soort is er. Hoe de soort zich gedraagt is gekend. Het is een pionier en evolueert naar een beperkt 

aandeel in ontwikkelde bosecosystemen. In Vlaanderen klopt dit laatste op de betere bodems. Op de 
armere bodems blijft dit de vraag.  

 BN: voorbeeld: Om de 5-7m rijen aanplanten met esdoorn, linde, beuk en kastanje in een groepenkap.; Om 
de 5 jaar 10% van de oppervlakte. In de groepenkap oude bomen handhaven: 20 st/ha. Bb: 
bosecosysteem inhoudelijk uitklaren (1 A en 1 B) en externe verantwoordelijkheden opsommen: onder 
welke omstandigheden/situaties is bestrijding nodig. BN: stelt handleiding op tegen begin dec.  

 JF: zie mail RG: probleem met huidig schema: alle mogelijke gevallen in 1 schema. Voorstel: een aantal 
gevallen kiezen en hiervoor klein schema opstellen.  

 BN: Het schema moet de hoofdlijnen helder weergeven, maatwerk voor iedere eigenaar.  
 EVDB: Ja/neen schema is niet evident. Maar Invexo vraagt schema. Maar als het schema niet bruikbaar is, 

dan geen schema?!  
 WB: Stelt nota op met 3 grote delen: ecologie, strategie, glyfosaat  
  Welke vraag moet de bb beantwoorden?  

o RG: Wat ga ik doen als beheerder die AVO tegenkomt?  
o BN: Hoe kan ik dit bos beheren, zodanig dat de eigenaar de AVO niet als een probleem ervaart?  
o WB: Hoe kunnen we de beheersdoelstelling bereiken, waar vogelkers voorkomt?  

 WB: in dekzandgebieden verschillende schalen:  
o Large: meer dan 200 ha + aaneengesloten en langdurige impact: zaadbomen verwijderen: invasie 

stopt  
o Medium: 10-tallen ha  
o Small: vanaf 0.5 ha  

 BN: met als mogelijke beheerdoelstelling: gemengd, structuurrijk, veel inheems loofhout of idem + open 
plekken + open landschappen vb. militaire domeinen.  

 BN: ook voor grote domeinen: tenderen niet meer naar bestrijding, keuze voor omvorming. Opm. WB: door 
IHD doelstellingen in VL: gatenkazen, dus bestrijding  

 Tekst van WB en handleiding van BN (begin dec eerste concept)  
 

Samenvattend: 
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 De voorgestelde beslissingsboom is te complex om op die manier bruikbaar te zijn voor de beheerder op het 

terrein.  
 De nodige achtergrondinfo ontbreekt om de eerste vraag (Amerikaanse vogelkers een conflict met 

beheerdoel) zonder vooroordelen naar Amerikaanse vogelkers te kunnen beantwoorden. 
 Er moet een terugkoppelingsmogelijkheid voorzien worden. 
 Een beslissing zou moeten vertrekken vanuit het bosbeheerdoel en vervolgens Amerikaanse vogelkers 

meenemen en niet vanuit de vraag „wat doen we met Amerikaanse vogelkers‟. 
 

Afspraken: 

Wanneer Wie Wat 

Oktober/November 

2011 

Wim en Bart Ze vatten elk afzonderlijk hun 

eigen visie samen op papier 

rekening houdend met de 

discussie op de klankbordgroep. 

December 2011 Bart, Wim en Ronald Eén duidelijke lijn proberen te 

krijgen in bovenvermelde visies 

die als basis kan dienen voor de 

eindrapportering van INVEXO 

Januari-maart 2012 Ronald Eindrapportering INVEXO versie 

1 uitschrijven 

April 2012 Klankbordgroep Samen versie 1 van eindrapport 

bespreken. 

 

3. Experiment Oud-Heverlee 

Niet op ingegaan omwille van feit dat we prioriteit gegeven hebben aan agendapunt 2. 

4. Geplande stappen 
EVDB:  

o in mei: eerste versie van eindrapport. Dit zal sterk geïnspireerd zijn op teksten van WB en BN. Er 
moet ook een technische samenvatting gemaakt worden.  

o Aug: insteekmoment 14/8.  
o Sep: eindrapport af.  
o 27/9/2012: studiedag ‟s Hertogenbosch  
o April 2012: volgende klankbordgroep  
o Verlenging van project met 3 of 6 maand  
o Declaraties: IGO Leuven nog duidelijk vermelden!  

 

Namiddag 

1. Presentatie BN : Black Cherry on Sandy Soils. Excursieverslag USA (NO) 

 Bart geeft een duidelijk beeld van het voorkomen van de vogelkers op zandige gronden in het 
noordoosten van de US. Hij schetst het bosbeheer en de verwerking van vogelkers als productiehout. 
Nogmaals dank hiervoor Bart! 

 
2. Beleidsvragen Joost Van der Burg 

 Voorbereidingen van Wim, Bart en Ronald worden overlopen 
 Ronald bezorgt digitale versie aan Joost 
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10.6 Bijlage 6: klankbordgroep dd 23/04/2012 

Vergadering Klankbordgroep casus Amerikaanse vogelkers 

Aan  

Auteur Ronald Grobben 

Locatie Leuven 

Datum 23 april 2012 

Bijlage(n) - Powerpointpresentatie zoals die gebruikt werd op de vergadering 

- Excel tabel met oplijsting uitnodiging voor eindsymposium 

 

 Naam Partner 

Aanwezig Elke Van den Broeke LNE 

 Sus Willems Agentschap Natuur en Bos 

 Wim Buysse  Agentschap Natuur en bos, afdeling 

beheer 

 Ronald Grobben IGO 

 Bart Nyssen  Bosgroep Zuid Nederland 

Verontschuldigd Hans De Schryver ANB 

 Jan den Ouden Wageningen universiteit 

Omgevingswetenschappen 

 Margot Vanhellemont Universiteit Gent 

 Kris Verheyen Universiteit Gent, vakgroep Bos- en 

waterbeheer 

 Walter Op de Beeck IGO 

 Bert Lotz Plant Research International 

 Hans De Schryver ANB 

 Jeroen Heyman Bosgroep Noord-Hageland 

 Jeroen Franssens  Bosgroep Dijle-Geteland 

 Joost Van der Burg Plant Research International 

 
 

VERSLAG 

Overlopen ontwerp eindrapport Invexo 

Het rapport werd hoofdstuk per hoofdstuk overlopen aan de hand van een powerpoint waarin reeds een 

samenvatting van de opmerkingen van Bart en Margot werd opgenomen. Andere opmerkingen werden tijdens de 

vergadering zelf nog doorgegeven en besproken. Hieronder een beknopt verslag van de belangrijkste punten die aan 

bod kwamen. 

Voorwoord 

Er wordt voor geopteerd om de titel te beperken tot : Wat nu?  

Hoofdstuk 1: Inleiding 
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 De begrippen leeswijzer en wegwijzer worden kort uitgelegd. De begripsverwarring omtrent leeswijzer voor 

dit eindrapport en leeswijzer voor de rapporten van Wim en Bart wordt uitgeklaard. 
 Er zal consequent over Amerikaanse vogelkers gesproken worden. 
 De openingsvraag wordt als volgt geherformuleerd: Vandaag de dag zijn er … bosbouwers die door hun bos 

lopen waarin Amerikaanse vogelkers staat en zich afvragen: wat nu?  
Hoofdstuk 2: Literatuurstudie 

2.1 Soortbeschrijving 

 Dbh tot 1,2m: dit wordt geschrapt, betreft waarschijnlijk echt een uitzonderlijke waarneming. Tot 90cm wel 
vaker waargenomen. Bart zoekt tabel met verdeling dbh op. 

 Verspreiding versus verbreiding: we hanteren in het rapport de definitie van Margot hieromtrent. 
 Pythium:  

o We moeten hier opletten met extrapollaties uit beperkte waarnemingen. Bart geeft aan dat hier 
binnenkort nog verder onderzoek naar zal opgezet worden, o.a. door Wim van der Putten. 

o Ook in zijn oorsprongsgebied geen plagen, zelfs niet echt veel aantastingen die tot verzwakking 
leiden. In Vlaanderen wel aantasting geconstateerd door Hagelschot (schimmelaantasting bij de 
Prunusachtigen) met echte verzwakking tot gevolg. Sus zoekt beeldmateriaal. 

2.3 Impact 

 Impact van Amerikaanse vogelkers op soortendiversiteit in de kruidlaag: 
o effect van Amerikaanse vogelkers of densiteitseffect? Max Simmelink heeft hier een studie rond 

opgezet. Samengevat: „P. serotina heeft dus wellicht alleen een negatief effect op de ondergroei 
wanneer de soort in dennenbossen op arme zandgrond een bedekking van meer dan 75% bereikt. 
Bestrijding van P. serotina zou men op zulke plaatsen kunnen concentreren indien men de 
ondergroei beschermingswaardig acht.‟ 

o Opletten met het trekken van algemene conclusies uit een aantal niet significante studies – ook al 
weten we dat de sterke natuurlijke variatie aan de grondslag ligt van het niet significante resultaat. 

 Impact van Amerikaanse vogelkers op voorkomende insecten: aritkels (o.a. onderzoek uit Polen) 
doorgestuurd door Bart. Bart werkt dit verder uit in hoofdstuk 4 van zijn rapport.  

 

Hoofdstuk 3: Wetgeving 

 Instandhoudingsdoelstellingen: 
o Beukenbossen: lijkt eigenaardig, want beukenbossen op zich weerbare bossen. Natuurlijk kan er 

wel op open plekken een probleem met Amerikaanse vogelkers optreden. 
o In de tekst duidelijk maken dat het hier echt gaat over zeer specifieke habitattypes die niet veel 

voorkomen – echt een nicheprobleem. 
 Opsomming onder punt 3.1.1 (met o.a. soortenbesluit) verder uitschrijven zonder in herhaling te vallen tov 

het algemene beleidsdocument van Invexo. Verbodsbepaling op glyfosaat: te sterk uitgedrukt, immers 
zoveel uitzonderingen mogelijk. 

 Titel van 3.1.2 aanpassen naar „doelstellingen beleid en beheer‟ 
 Bosbeheer in Nederland inderdaad veel minder gereglementeerd maar wel voor een stuk in bepaalde 

richtingen geduwd door subsidiekanalen. In Nederland is er eigenlijk geen sprake van beheerplannen zoals 
we die hier in Vlaanderen kennen.  

 Alterias: nu blijkt uit de tekst precies dat Alterias zelf de gedragscode ontwikkeld heeft, waar dat eigenlijk 
de federale overheid is. Referenties terug te vinden in beleidstekst van Invexo. 

 Definitie van de maatschappelijke functie van een bos moet eenduidig zijn. In Nederland: 3 ledig, namelijk 
natuurbeleving, biodiversiteit en houtproductie. 

 

Hoofdstuk 6: Aanpak 

 Te verwachten experiment: 
o ANB wil een experiment opzetten waarbij Amerikaanse vogelkers op heuphoogte afgezet wordt en 

er 1 tot 2 maal nabehandeld wordt (scheuten verwijderen).  
o Bosgroep Zuid Nederland gaat zeer binnenkort de methode van omvorming naar weerbare bossen 

toepassen en opvolgen over verschillende honderden ha. 
 Pruikenboommethode: 

o Effectiviteit in kader van Invexo niet onderzocht, enkel arbeidsinvestering 
o Sus bevestigt de eerder beperkte toepasbaarheid van de methode. De knip en breek methode kan 

bijvoorbeeld op veel grotere schaal toegepast worden. 
 Idee van 4 beheerstrategieën gekoppeld aan 4 vragen voor de bosbeheerder wordt positief onthaald binnen 

de klankbordgroep.  
o Het zijn de juiste vragen en door hun eenvoud toepasbaar op het terrein. Dit in tegenstelling tot de 

eerdere pogingen om een ingewikkelde beslisboom te creëren die uiteindelijk nog moeilijk 
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bruikbaar zou zijn. Uiteraard zijn andere invalshoeken mogelijk waarbij ook de juiste vragen 

kunnen gesteld worden, zoals geïllustreerd in het rapport van Wim (zaaddruk en invasievenster). 
o Wel opletten met terminologie: 

 „Niets doen‟ vervangen door acceptatie Amerikaanse vogelkers (tenzij op die plaatsen 
waar we echt „niets doen‟ bedoelen natuurlijk). 

 Omvorming vervangen door „weerbaar bos maken‟. Omvorming op zich kan immers veel 
breder geïnterpreteerd worden. 

o Bij vraag 3: „mogelijk‟ zou eigenlijk kunnen geschrapt worden: in 99% van de gevallen is het 
sowieso wel mogelijk. Om die 1% op te vangen kan je er dan toch weer voor pleiten om het te 
laten staan. 

o Definities van weerbaar maken, beheerstrategie, … mee opnemen in de tekst zelf ipv achteraan in 
de verklarende woordenlijst. Anders risico te groot dat de voorgestelde aanpak mis geïnterpreteerd 
wordt. 

o Opletten voor valkuil: ineens overal streven naar weerbare bossen die we dan allen op dezelfde 
manier gaan invullen met heel veel schaduwboomsoorten kan problemen opleveren voor 
bijvoorbeeld afwezigheid van of weinig ontwikkelde kruidlaag (cfr. beukenbossen). Opletten om nu 
ineens te fanatiek door te slaan in de andere richting!! Dit gevaar is niet denkbeeldig: ook in het 
verleden is men al te vaak te bruusk van het een in het ander uiterste gevallen. 

o Vraag 4: LT = ± 30 jaar. Kosten voor weerbaar bos te maken dan in principe achter de rug. 
o Hoge wilddruk kan altijd ingeperkt worden, eventueel via afrastering, maar dus niet altijd op een 

goedkope manier. 
o Voorwaarde betreffende voldoend licht en voedingsstoffen: kan komen te vervallen, aangezien er 

steeds voldoende licht aanwezig zal zijn wanneer Amerikaanse vogelkers aanwezig is. 
 Benaming van de twee pistes „feitelijk‟ en „conceptueel‟ vervangen door een neutrale benaming: piste A en 

piste B. 
 Gebruik van glyfosaat: vanuit Invexo gaan we uit van het voorzorgsbeginsel: zolang geen uitsluitsel, 

opletten met gebruik van glyfosaat.  
o ANB heeft een studie besteld bij VITO met een heel duidelijk afgelijnde onderzoeksvraag: Effect 

van het gebruik van glyfosaat op mens en milieu onder zeer specifiek omschreven 
omstandigheden. 

o Op dit moment laat ANB in welbepaalde omstandigheden bladbehandeling nog steeds toe. Bij de 
bosgroep Zuid Nederland wordt dit uitdrukkelijk verboden. 

 

Hoofdstuk 8 

 Opsplitsing Vlaanderen – Nederland overbodig. Komt nog uit de oorspronkelijke vragenlijst van Joost. 
 Standstill beginsel: bij de aanwezigen niemand die echt kan inschatten of dit effectief een probleem is. 

 

Hoofdstuk 9 

 Extra communicatiemogelijkheden: 
o BosRevue 
o Vakblad Natuur Bos Landschap 

 Communicatie met Natuurpunt aanscherpen. Uitnodigen voor eindsymposium. 
 Uitnodigingen voor eindsymposium naar leden klankbordgroep doorsturen voor evt aanvullingen. 
 Gemeentebossen staan niet „onder toezicht‟ van ANB: andere term voor gebruiken. 
 Bosreservaten met Amerikaanse vogelkers bestaan zowel in Nederland als in Vlaanderen. In Vlaanderen wel 

een uitzondering, want 1ste regel bij bosreservaat: weg met de exoten. In Nederland zit die automatische 
bestrijding van exoten voor bosreservaten er niet in. 

 

Eindsymposium: 

 Voorstelling casus Amerikaanse vogelkers ± 40 minuten 
o Voorstel om 1 à 2 minuten film te presenteren 
o Voor sprekers: casus kan zelf vrij kiezen wie en hoeveel sprekers. Twee mogelijkheden worden 

gesuggereerd: 
 1 spreker, te weten Ronald 
 3 sprekers, te weten Ronald, Wim en Bart. 

 

Begrippen 

 Definitie ijl bos: ook licht tot in onderlaag 
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Referenties 

 Afspraak dat in eindrapport Invexo de referenties waar Wim en Bart naar verwijzen niet nog eens in een 
lijst bij het Invexo-rapport gevoegd worden.  

 

Toevoeging: 

 Luik toevoegen betreffende economisch voordeel van de „nieuwe aanpak‟. De kosten zijn alleszins duidelijk 
opgelijst – voor Vlaanderen helemaal uitgewerkt door Wim. Besparing door nieuwe aanpak is logisch, zeker 
op langere termijn. Hoeveel bespaard zal worden hangt onder meer af van de toepassingsgraad van de 
nieuwe aanpak. 

 

Publicatie eindrapport 

Papieren versie lijkt zeker geen overbodige luxe. Vanuit casus Amerikaanse vogelkers alvast vragende partij. Ook 

vragende partij om eventueel de wegwijzer voor Amerikaanse vogelkers (1 A4) in een bepaalde oplage te mogen 

laten drukken en verspreiden naar bosbeheerders. 

Timing voor afwerking eindrapport 

• 2/5: versie 1 naar klankbordgroep 
– Aanpassingen uit overleg 23/4 
– Niet technische samenvatting 
– Voor 16/5: reacties naar Ronald 

• 1/6: versie 2 naar klankbordgroep, werkgroep communicatie en stuurgroep 
– Voor 15/6: reacties naar Paul die samen met Ronald verwerkt 

• 13/7: versie 3 naar werkgroep communicatie 
– Voor 20/8: reacties naar Paul 

 

Afspraken: 

Wie Wat Wanneer 

Bart Opzoeken verdeling dbh van 

Amerikaanse vogelkers 

 

Sus Foto Hagelschot aantasting bij 

Amerikaanse vogelkers. 

 

Bart Artikel met overzicht welke 

insecten voorkomen op Prunus 

serotina. 

 

Ronald Navragen bij Eric of film 

beschikbaar (samenwerking 

Alterias)  

Mail gestuurd 25/04/2012. 

Ronald Polsen bij Wim en Bart of 

bereidheid tot spreken op 

eindsymposium 27 september. 

Via mail gepolst dd 25/04/2012. 

Ronald Contacteren Natuurpunt – 

uitnodigen voor eindsymposium 

(o.a. Noah Janssen) 

Mail gestuurd naar Noah Janssen 

op 25/04/2012. 

Ronald Samen met verslag van overleg 

klankbordgroep de Excel tabel 

doorsturen met uitnodigingen 

voor eindsymposium. 

Verstuurd op 25/04/2012. 
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10.7 Bijlage 7: voorbereidende vergadering klankbordgroep dd 
5/10/2010 

Vergadering Voorbereidend overleg Klankbordgroep casus Amerikaanse vogelkers 

Aan Niet verstuurd 

Auteur Ronald Grobben 

Locatie Leuven 

Datum 5 oktober 2010 

Bijlage(n)  

 

 Naam Partner 

Aanwezig Bart Nyssen Bosgroep Zuid Nederland 

 Wim Buysse ANB 

 Ronald Grobben IGO Leuven 

Verontschuldigd   

 
 

VERSLAG 

Voorbeeldproject Pijnven en omgeving (± 2000ha). 

Historisch 

- Doel: omvorming naar inheems loofhout. Uitgangsgpunt: AVO staat dit in de weg. 
- aangepakt door ANB. Project ‟94-‟96. 1.7 miljoen EUR maar niet zuiver naar vogelkersbestrijding. 
- Bestrijding zeer goed gelukt. Wel permanente nazorg nodig. 

 

Hypotetische aanpak nu door ANB 

- nog altijd bestrijding maar met efficiënte methodes 
- maar nadruk op bosomvorming 

 

Hypotetische aanpak nu door Bosgroep Zuid-Nederland  

- indien geen houtproductie doeleinden: niets doen. AVO zal op termijn nooit dominant zijn, maximaal 5% 
innemen. Situatie VS: 1 à 5% - vogelkers is te beschouwen als een late pionier. Bart probeert een 
proefproject op te starten rond „niets doen‟ in een bos volledig omgeven door landbouwgrond maw geen 
risico voor zaadverspreiding naar buiten. Dit bos zou zelfs mogelijks erkend worden als bosreservaat. 

- Indien wel houtproductie doeleinden: 
o Vogelkers pleksgewijze bestrijden of kappen (brandhout *), hier dan verjongsgroepen van inheems 

loofhout bevoordelen of aanplanten (typische schaduwbomen als beuk, linde, …) zodat op termijn 
een echte omvorming kan gebeuren naar een gevarieerd inheems loofbos waarin vogelkers 
aanwezig zal zijn maar niet dominant. 

o *: Vogelkers kan en mag een kans krijgen als houtproducent en bij groepsgewijs kappen 
brandhout opleveren. 

Kost bestrijding 

NL: 750 EUR/ha voor hoofdbehandeling, 375 EUR voor eerste nabehandeling – geen blijvende nabehandeling. 

Vl: 2000 EUR/ha (wellicht overschatting dixit Wim) voor hoofdbehandeling en eerste nabehandeling – permanente 

nazorg van 9 à 18 EUR/ha.jaar. 

Eerste globaal cijfer Wim: 5 miljoen EUR exclusief eigen ploegen. 
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Subsidies voor vogelkersbestrijding 

NL: gestopt begin jaren negentig. BV. in bosgroepen betalen gewoon de leden van de bosgroep zelf voor de 

bestrijding. 

Vl: gestart in 1999 (groenjobs, bosgroep, …) In praktijk vooral gebruikt sinds 2004. 

Glyfosaat 

Vooral probleem in aquatisch systeem, minder in terrestrisch. 

ANB wil op termijn misschien een toxicologisch onderzoek laten doen naar de effecten.  

Sinds 2010 eigenlijk niet meer toegelaten om sproeistoffen te gebruiken, maar tot 2015 uitstel gekregen voor o.a. 

bepaalde boswerkzaamheden. 

Groot probleem in Vl: particulieren die het blijven gebruiken. 

Linde-effect 

Goede humusvorming zonder uitspoeling van voedingsstoffen te veroorzaken bij soorten als Beuk, Linde en bv. ook 

AVO. AVO heeft het voordeel dat hij op zeer arme grond kan beginnen, armer dan de andere soorten met een goede 

humusvorming. 

Berk en eik: hebben bepaalde humuszuren waardoor voedingsstoffen uitspoelen, dus minder gunstig effect voor 

humus. 

Publicaties 

Bart: Prunus in bosbeheer – een beheershandleiding. Wordt uitgebracht tegen 2012. Uitgeverij in NL. Vraag van Bart 

of we dit ook niet in Vlaanderen een stuk kunnen verspreiden. Wil hier wel geen compromissen in maken 

(inhoudelijke). 

Wim: de brochure van ‟96 zal herwerkt worden. Omvorming zal benadrukt worden. 

Beslissingsboom 

ANB ‟96: Enkel AVO beheersing mogelijk indien: 

- aanpak in ruimere omgeving (grootschalig) 
- planmatig 
- nazorg mogelijk 

 

Nu Bart en Duitsland: enkel indien bosomvorming verzekerd kan worden. 

Niets doen kan een optie zijn indien niet gericht op houtproductie. 

Uitgangspunt bestrijding = verlaging biodiversiteit. 

Is dit wel zo?Volgens Bart ook afhankelijk van de def van biodiversiteit: 

- benadering vegetatiedeskundigen: aantal planten, bepaald eindbeeld vooropgesteld dat moet gehaald 
worden. 

- Functionele benadering: eindbeeld kan aangepast worden. 
 

Actuele aanpak van AVO momenteel heel sterk afhankelijk van waar de vogelkers staat. 

AVO in klein vaak particulier bosje  

NL: geen initiatief meer vanuit de bosgroepen, zij richt zich enkel op blokken van ±100ha. 

Vl: via bosgroepen maar vaak zonder aanpak in omgeving. 

AVO in grotere blokken 

NL: via bosgroepen, meestal op klassieke manier 

Vl: via ANB, meestal op klassieke manier 
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10.8 Bijlage 8: voorbereidende vergadering klankbordgroep dd 
18/04/2011 

Vergadering Voorbereiding klankbordgroep casus Amerikaanse vogelkers 

Aan Wim Buysse, Sus Willems, Jeroen Franssens, Bart Nyssen, Ronald Grobben, Katrien 

Laveren, Paul Bogaert 

Auteur Ronald Grobben 

Locatie Leuven en Oud-Heverlee 

Datum 18 april 2011 

Bijlage(n) Powerpointpresentatie zoals die gebruikt werd op de vergadering 

 

 Naam Partner 

Aanwezig Wim Buysse ANB 

 Sus Willems ANB 

 Jeroen Franssens Bosgroep Dijle-Geteland 

 Bart Nyssen Bosgroep Zuid-Nederland 

   

   

   

   

Verontschuldigd Katrien Laveren Bosgroep Noord-Hageland 

 
BEKNOPT VERSLAG 

Overlopen verhaallijn filmreportage Alterias 

Ronald geeft een toelichting over de mogelijke verhaallijn: 

- een inleiding „van beheer naar bestrijding‟ 
- focus op openbare bossen 
- focus op privé-bossen 

 

Opmerking: opletten dat we het Nederlands verhaal niet laten overkomen als „het grote voorbeeld voor Vlaanderen‟. 

Geen calimero verhaal!!! 

Aandachtspunten 

1/ Indien we niets doen aan Avo in een bos – wordt hij dan dominant of niet? 

1. Uitgangssituatie: vnl. dennenbestanden op droge zandgronden, weinig zaadbomen van inheemse 

schaduwtolerante soorten aanwezig, veel zaadbronnen Amerikaanse vogelkers aanwezig (“propagule pressure”), 

wilddruk 1/ha => model (Vanhellemont et al., 2011) => volledige dominantie van Amerikaanse vogelkers in boom-, 

struik- en kruidlaag na 500 jaar. 

Deze uitgangssituatie is relevant voor een groot deel van de Kempen. De wilddruk is er weliswaar veel lager, maar in 

praktijk zien we dat een reedruk die aan of boven de bovengrens van de afschotcriteria ligt in combinatie met 

bosoppervlakte en type grazige vegetatie hetzelfde effect heeft. Ik vermoed dat het sporadisch wegvallen van de 

konijnenpopulatie (myxomatose rond 1954 en VHD nu) ook een rol speelt maar kan niet goed inschatten welke rol 

dit is. Ze vreten zowel kiemplantjes van Amerikaanse vogelkers als verjonging van inheems loofhout. 

Conclusie: bij nulbeheer blijft Amerikaanse vogelkers vele eeuwen dominant in een groot deel van de Kempen. 
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2. In de Nederlandse literatuur uit de jaren 1980 en begin jaren 1990, de periode waarin Calimero door de TROS 

werd uitgezonden, heerst het idee dat Amerikaanse vogelkers op lange termijn een ondergeschikte rol vervult. Dit 

blijkt gebaseerd op: een extrapolatie van wat op bestandsniveau is waar te nemen nl. aftakelende oude exemplaren 

in vnl. één bosje (Molenduinen te Norg) gesteund door een mondelinge mededeling dat de kiemingsfrequentie op 20 

jaar tijd is afgenomen. En referenties naar Amerikaanse literatuur uit de jaren 1960. In die literatuur vinden we 

echter geen beschrijving van wat werd waargenomen, maar een projectie dat op het eind van de tweede generatie 

Amerikaanse vogelkers zal terugvallen tot minder dan 20 % van het STAMTAL. 

Die verwachte terugval heeft er echter nooit plaatsgevonden. Deels vanwege de grootschalige kappingen met als 

doel de commercieel waardevolle black cherry te bevoordelen, deels vanwege de hoge wilddruk van witstaartherten. 

Vanuit de milieubeweging is men niet tevreden met de uitgestrekte monoculturen van Amerikaanse vogelkers in 

Allegheny. Uit Nebraska komen er meldingen dat de soort er invasief wordt op zandgronden. Ik ben navraag aan het 

doen of er ervaringen zijn met spontane ontwikkeling van black cherry op termijn van 2 of 3 generaties maar heb 

nog geen antwoord gekregen. 

Conclusie: we moeten voorzichtig zijn om de ontwikkeling die we zien op schaal van individuele bomen en 

bestandjes, zelfs op rijkere bodems, te extrapoleren naar een landschapsschaal. Op landschapsschaal is de soort zich 

bij ons ook op rijkere bodems aan het uitbreiden, vooral in de richting van betere natuur, en via bosranden ook 

doorheen zones met vooral schaduwboomsoorten. Dit zijn net de plaatsen waar hij nooit werd aangeplant. 

Er wordt aangenomen dat hij in theorie niet dominant zal worden maar tot max 20% in de kroonlaag aanwezig zal 

zijn. Modellen geven in welbepaalde uitgangsituaties (grote wilddruk en ontbreken van spontane verjonging) aan dat 

hij toch gedurende vele honderden jaren dominant zou kunnen blijven. Maar de inschatting is dat deze situatie zich 

zelden of nooit op langere termijn zal voordoen. 

Aanname voor beslissingsboom: de Amerikaanse vogelkers zal ook indien hij niet bestreden wordt op lange termijn 

(>100j) geen dominante positie innemen. 

2/ Resultaat van aanpak tot nog toe? 

Nederland: goed op voorwaarde dat goede nabehandeling op lange termijn mogelijk. Door wegvallen subsidie knelt 

hier vaak het schoentje. 

Vlaanderen: resultaat OK, mits toepassen van O-O-O: oppervlakte, opvolgen, omvorming. 

Mijn indruk bij het bekijken van oude kaarten van het Pijnven is dat het ongeveer 40 jaar duurde vooraleer het 

Pijnven volgelopen was met Avo vanuit de bestanden waar hij was aangeplant (minder dan 1/3de van de opp.). De 

“propagule pressure” is nu weggevallen. Reedruk is op het randje. Stel hypothetisch dat de nazorg nu wegvalt, dan 

zal het in elk geval veel langer dan 40 jaar duren vooraleer hij zich opnieuw zo heeft uitgebreid, maar ondertussen 

zitten we met een bos met een heel andere soortensamenstelling en structuur. 

3/ Kostprijs 

Wim geeft toelichting bij de eerdere mail die hij verstuurde. De mail wordt hier integraal weergegeven, daaronder 

enkele bijkomende gegevens vanuit de vergadering en een aansluitend telefonisch onderhoud met Wim: 

4,6 miljoen € tussen begin 1994 en eind 2010 voor 7,253 ha (eigen domeinen, domeinen in beheer zoals militaire 

domeinen, erkende natuurreservaten, bosgroepen, ... m.a.w. alles wat via ANB betaald is) 

- voor ong. 90 % van de oppervlakte ging dit om zowel hoofd- als nabehandeling 

- algemeen is het bedrag eerder een overschatting omdat er o.a. stukken bestrijding van rododendron en ontbossing 

ten behoeve van heideherstel tussenzitten die niet apart uit de cijfers konden worden gefilterd 

Het gaat dus om een totaal cijfer over heel diverse terreinen heen en over een periode van 17 jaar. Dit zegt eigenlijk 

weinig. En veel hangt natuurlijk af van het schaalniveau waarop je iets bekijkt. 

Trends die we kunnen vaststellen zijn: 

- inzet van arbeiders via systemen zoals groenjobs is doorgaans dubbel zo duur (maar kijk je op niveau Vlaanderen 

en buiten het beleidsdomein leefmilieu dan is het algemeen goedkoper om iemand tewerk te stellen dan om een 

werkloosheidskering uit te betalen) 

- bestrijding in het kader van natuurinrichting, natuurherstel is doorgaans een stuk duurder 
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- bestrijding via grote projecten (zoals Life DANAH) is duurder dan uitvoering via eigen regie of uitbesteden via goed 

afgelijnde bestekken omwille van wat men in de economie transactiekosten noemt (m.a.w. continu problemen 

oplossen, extra administratieve overlast, controle die niet kan volgen, ...) 

- een goed uitgevoerde bestrijding zonder gebruik van chemische middelen is gemiddeld 7 maal duurder dan een 

goed uitgevoerde mechanisch-chemische bestrijding. In praktijk een stuk hoger indien niet goed uitgevoerd. 

Na de hoofd- en nabehandeling is het nodig een tijd nazorg te voorzien. Ook hier veel verschillen naargelang schaal 

en uitgangssituatie. In een bos als het Pijnven zit men aan minder dan 0,25 VTE per jaar per blok van 1,000 ha.  

Pijnven: 

- bestrijding gebeurde gedurende een pilootproject in de periode 1994 - 1996 

- voordien was het niet praktisch mogelijk de bestanden van overwegend grove den, aangeplant rond 1900, te 

sturen in de richting van gemengde bossen met veel inheems loofhout 

- als we de spontane evolutie van de bomen in het Pijnven zonder bestrijding van Amerikaanse vogelkers simuleren 

met een wetenschappelijk model, dan stellen we vast dat er na een paar eeuwen bijna uitsluitend Amerikaanse 

vogelkers zou hebben gestaan, zowel in boom-, struik- als kruidlaag 

- dit omwille van aanplanrting in de jaren 30-50, hoeveelheid licht onder den, verspreiding door vogels en vossen, 

reeën die liever andere dingen eten, ... 

- na de bestrijding kan het Pijnven wel evolueren richting gemengd bos met veel inheems loofhout en is de 

biodiversiteit toegenomen doordat het nu mogelijk is een netwerk van bos, bosranden en open plekken te maken 

met veel meer soorten planten, vlinders, vogels, ... 

Aanvullingen op vergadering:  

Wim rekent voor de „klassieke aanpak‟ op Vlaams niveau als beleidscijfer met een kost van 56,7 EUR/ha.jaar (hoofd- 

en nabehandeling) en dit gedurende 30 jaar. Via telefoon wordt dit bedrag nog verder genuanceerd en teruggebracht 

tot 32,1 EUR/ha.jaar. Dit laatste cijfer houdt rekening met een verlaagde inzet voor nazorg na verloop van tijd (maw 

geen 0.5 VTE per 1000 ha gedurende 30 jaar). 

Bart bevestigt vanuit de ervaring van BgZN dat de gemiddelde bestrijdingskosten over 30 jaar in de buurt van € 50 

per ha.jaar liggen (bij een vogelkersbedekking van 25 à 50%). Daarna moet rekening gehouden worden met een 

blijvende nazorg van € 20 per ha.jaar.  

Bart geeft aan dat de maximale „beheeraanpak‟, waarbij door aanplant het gehele bos in 50 jaar tijd omgevormd 

wordt, ook in de buurt van 50 EUR/ha.jaar komt. De minimaal „beheeraanpak‟ komt op € 540 in de eerste 

beheercyclus van 6 jaar gevolgd door € 20 in de tweede beheercyclus. Gemiddelde kosten over 30 jaar zijn dus € 20 

per ha per jaar. Na de twee eerste beheercycli is er geen nazorg meer. Op het einde van de 30 jaar staat er een bos 

met een hoge „weerstand‟. 

Presentatie Bart Nyssen 

Bart geeft een boeiende uiteenzetting betreffende zijn kijk op de Amerikaanse vogelkers, met als uitgangspunt een 

onbevooroordeelde objectieve kijk op deze plant ontdaan van historische en soms voorbarige veronderstellingen. 

Bart zal de presentatie ter beschikking stellen. Enkele notities: 

 duidelijk beeld dat omwille van de massale aanplantingen in de jaren 1930 – 1955, de vaak hoge wilddruk 
en een combinatie van andere factoren (aanwezige boomsoorten, beheer dat veel licht in de bossen brengt, 
de ecologie van de soort, rol van vogels en zoogdieren in de verspreiding) de Avo verder uitgebreid is, 
zowel in aantallen als in spreiding. Bestrijding heeft dit niet kunnen tegenhouden en zal dit nooit kunnen 
tegenhouden. Het is zinloos om te denken in termen van uitroeien van de soort op landschapsschaal. 

 Kostprijs aanpak Nederland: ± 2 miljoen EUR/jaar gedurende een vijftigtal jaren maakt 100 miljoen EUR. 

 Het is effectiever om een bestrijding niet eerst te concentreren op de grote haarden. Begin op die plaatsen 

waar de vogelkers nog niet massaal staat. Meenemen in beslissingsboom. 

 

 

Terreinbezoek 
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We brengen een bezoek aan de privaat bos waar Bosgroep Dijle-Geteland in 2008 beheerswerken uitgevoerd heeft. 

Daarna worden de proefpercelen aan de Kluis te Oud-Heverlee bezocht. Na gezamenlijk overleg werd er voor 

geopteerd om het filmgebeuren op 1 locatie te laten doorgaan, te weten De Kluis. Hier kunnen de eerder vermelde 

verhaallijnen op een beperkte oppervlakte geschetst worden. Concrete afspraak: Ronald schrijft de intro uit en geeft 

een aanzet voor de verhaallijn in openbare en privé bossen. De respectievelijke sprekers vullen verder hun deel aan 

en geven opmerkingen/aanvullingen op de andere stukken. Op die manier proberen we voor 27 april tot een 

stramien te komen waar iedereen zich in kan terugvinden.  
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10.9 Bijlage 9: voorbereidende vergadering klankbordgroep dd 
5/12/2011 

Vergadering Uitklaren/oplijsten fundamentele visieverschillen Amerikaanse vogelkers  

Aan Wim Buysse, Bart Nyssen, Ronald Grobben 

Auteur Ronald Grobben 

Locatie Leuven  

Datum 5 december 2011 

Bijlage(n)  

 

 Naam Partner 

Aanwezig Wim Buysse ANB 

 Bart Nyssen Bosgroep Zuid-Nederland 

 Ronald Grobben IGO 

   

   

   

Verontschuldigd Jeroen Franssens Bosgroep Dijle-Geteland 

 
AGENDA 

 
Doelstelling overleg 

 Bekijken of visies van Bart en Wim betreffende de aanpak van Amerikaanse vogelkers verenigbaar zijn of 
niet.  

 Afspraken rond de INVEXO-rapportering 
 

Wim en Bart hebben ter voorbereiding van dit overleg hun visie op papier gezet en via mail doorgegeven. Dankzij 

deze uitgebreide schriftelijke weerslag van hun ideeën is er reeds op voorhand een voorbereidende inhoudelijke 

„digitale‟ discussie gevoerd. 

Beknopt verslag 

Op de vergadering wordt dieper ingegaan op de inhoudelijke overeenkomsten/verschillen tussen de visie van Bart en 

Wim.  

Inhoudelijke conclusie:  

 Uit de analyse van de ecologie van de Amerikaanse vogelkers trekken Bart en Wim gelijklopende 
conclusies over welke beheerstrategieën onder bepaalde omstandigheden zinvol zijn en welke niet.  

 De uitwerking van deze beheerstrategieën naar beheerplannen en lange termijn prognoses is sterk 
gelijklopend voor wat betreft de ijle bossen maar verschilt voor wat betreft de weerbare bossen: 

o Wims uitwerking is gebaseerd op de wetenschappelijk aanvaarde feiten en beperkt zich hier ook 
toe. Verder noemen we dit de feitelijke uitwerking. 

o Barts uitwerking is gebaseerd op dezelfde wetenschappelijke aanvaarde feiten maar gaat hier 
conceptueel op verder bouwen door een aantal logische veronderstellingen mee te nemen 
betreffende: 

 de snelheid van processen mbt bossuccessie en de rol van Amerikaanse vogelkers hierin, 
vooral in het geval van weerbare bossen. 

 de extrapollatiemogelijkheden van bepaalde terreinwaarnemingen in binnen- en 
buitenland 
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De veronderstellingen bij deze conceptuele uitwerking worden door Wim onderschreven als zijnde 

logisch, maar Wim neemt ze zelf niet mee omdat ze slechts één mogelijk scenario zijn binnen een 

brede waaier van mogelijke scenario‟s. Verder noemen we Barts uitwerking de conceptuele 

uitwerking. 

Bij deze conceptuele uitwerking wordt de Amerikaanse vogelkers in bepaalde gevallen als doelsoort 

aanvaard in het beheer. Dit is niet het geval bij de feitelijke uitwerking.  

Afspraken rond rapportering 

 Ronald mag alle info uit de rapporten van Wim en Bart gebruiken in het INVEXO-rapport – mits 
bronvermelding uiteraard. 

 Voor de aanpak van Amerikaanse vogelkers zal het INVEXO-rapport een samenvatting geven van de 
respectievelijke (gelijklopende) beheersstrategieën om vervolgens beknopt uitleg te geven bij de 
respectievelijke feitelijke en conceptuele uitwerking van deze strategieën. Hier wordt een soort „leeswijzer‟ 
bijgevoegd die duidelijk maakt welke veronderstellingen gemaakt worden bij de conceptuele uitwerking. 
Voor de volledig teksten verwijzen we naar de uitgebreide rapporten van respectievelijk ANB en Bosgroep 

Zuid-Nederland. 
 Timing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nood aan 

bijkomend onderzoek 

 Impact van Amerikaanse vogelkers op de bodem 
 Impact van Amerikaanse vogelkers op kruidlaag vergeleken met inheemse soorten: hier wordt een 

uitgebreid onderzoek gepland door Kris Verheyen en Jan den Ouden in Nederland en Vlaanderen. 
 Snelheid van bossuccessie: lange termijn experimenten voor spontane bosontwikkelingsprocessen in 

aanwezigheid Amerikaanse vogelkers en bij aanplant van schaduwboomsoorten. Lange termijn 
experimenten zijn niet altijd makkelijk vol te houden. Bovendien kunnen we waarschijnlijk sneller resultaten 
boeken als we meer te weten komen over de lange termijnevolutie in het oorsprongsgebied. 

 Info-overdracht uit Canada en VS mbt Amerikaanse vogelkers. 
 Glyfosaat en de mogelijke schadelijke effecten voor de mens: ANB bekijkt de mogelijkheden voor bijkomend 

onderzoek door VITO. Wim is bezig met de correcte formulering van de onderzoeksvraag.  
 

Doorstroom onderzoeksresultaten ANB 

 Wim maakt de nodige afspraken met dienst communicatie betreffende verspreiding van het ANB rapport. 
 Wim zal in de toekomst werken binnen een projectgroep KOBE (KennisOndersteuning bij Beheer en 

Economie van natuur-, groen- en bosdomeinen). Een van de projecten waarrond dit team zal werken is 

  Streefdatum 

ANB (Wim) Deel 1 

(beheerdoelstellingen 

realiseren in 

aanwezigheid van 

Amerikaanse vogelkers) 

Eind 2011 

 Deel 2 (methoden) Februari 2012 

 Deel 3 (glyfosaat) Afhankelijk van afspraken 

met VITO 

Bosgroep Zuid-Nederland 

(Bart) 

Onderdeel Beslisboom + 

bosdynamiek in 

aanwezigheid van 

Amerikaanse vogelkers  

Eind 2011 

 Rest van het rapport Februari 2012 

INVEXO Basisversie Februari 2012 

 Terugkoppeling 

basisversie Bart & Wim 

Maart 2012 

 Voorleggen basisversie 

aan klankbordgroep 

April 2012 

 Voorleggen versie 1  2 mei 2012 
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kijken welke de kansen en belemmeringen zijn van de beheer en beleidsvisies binnen het huidige 

regelgevend kader. Daar zullen ook andere exoten aan bod komen buiten Amerikaanse vogelkers. 
 

Filosofische afsluiter: 

Bosbouw is techniek, wetenschap en kunst 
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10.10 Bijlage 10: scenario opnames 27 april 2011 

Altijd en overal bestrijden is geen goed idee 

Spreker: IGO 

Filmlocatie: proefvlak 6 - stobbenbehandeling 

(Onderstaande tekst is gebaseerd op het aritkel in spoorzoeker en de discussie van maandag.) 

De Amerikaanse vogelkers is tussen jaren 1930 en 1965 massaal aangeplant in onze bossen. De beheerders gingen 

ervan uit dat de boom de bodemvruchtbaarheid verbeterde en de kans op insectenplagen en bosbranden deed 

slinken. Die verwachtingen zijn niet helemaal ingelost, maar ondertussen had deze soort zich vooral in 

dennenbossen en heidegebieden massaal verspreid. Het is immers een snelle groeier met een hoge zaadproductie. 

Bovendien reageert de Amerikaanse vogelkers snel op licht en voelt zich op heel wat standplaatsen goed thuis.  

Al snel kreeg de soort het koosnaampje „bospest‟ opgeplakt. Allerhande bestrijdingsmanieren werden onderzocht en 

toegepast. Eén van de populairste was en is ongetwijfelde de stobbenbehandeling waarvan hier een voorbeeld 

(proefvlak 6). De vogelkers wordt tegen de grond afgezet en de stobben worden ingesmeerd met glyfosaat – een 

chemisch product. 

Sommige beheerders hadden de reflex om de Amerikaanse vogelkers altijd en overal te bestrijden. Zomaar 

bestrijden is echter niet zinvol. Een efficiënte aanpak van de vogelkers op lange termijn vereist een brede kijk en een 

doordacht plan. Voor openbare bossen is ANB hier sterk mee bezig. Voor private bossen spelen de Bosgroepen een 

heel belangrijke rol. 

Doordachte aanpak in openbare bossen  

Spreker: ANB 

Locatie: Sparrenweg – van op de weg zicht op stuk waar Amerikaanse vogelkers duidelijk zichtbaar is. 

 Toelichting filosofie ANB: voldoende grote oppervlakte, met een degelijke opvolging en met aandacht voor 
omvorming kan toepassen, de zogenaamde ooo-aanpak.  

Locatie: proefvlak 2 pruikenboommethode (denk dat hier het meeste zaailingen van Avo stonden) 

 Alternatieve bestrijdingsmethoden: selectief vrijstellen, pruikenboommethode, … 
 

Bosgroepen gaan aan de slag met privé boseigenaars 

Spreker: bosgroep Dijle-Geteland 

Locatie: Sparrenweg – van op de weg zicht op stuk waar Amerikaanse vogelkers duidelijk zichtbaar is. 

 Privé = vaak versnipperd => extra nood aan globale aanpak => via bosgroepen! 
Spreker: bosgroep Zuid-Nederland 

Locatie: Sparrenweg – van op de weg zicht op stuk waar Amerikaanse vogelkers duidelijk zichtbaar is. 

 Recente ontwikkelingen in Nederland: integratie vogelkers in bosbeheer. 
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10.11 Bijlage 11: persbericht aanvang Invexo 

 

 

 

Europees geld voor bestrijding van 
Amerikaanse vogelkers in Vlaams-Brabant 

wordt ook in Rillaar aangepakt. 

struik zich In korte tijd enorm uitbreidt en iool<ale soorten 
verdringt. Sindsdien staat de boomsoort beter bekend 
als 'tlospest: Vanaf de jaren zeventig proberen oveme· 
den, natuUJbeschermlngsorganisabes en partiCUlieren 
de soort Ie bestrijden, maar een grensoverschnjdende, 
ecologische en meer gerichte aanpak dnngt zich op. 
De uitvoerende partner van de provincie in dit project os 
!GO Leuven. Zlj ~vlten verschillende bestrij<jingstech· 
nleken In de prakliJk onderzoeken om zo tot een ge
optimaliseerde bestrijding van de soort te komen. De 
verworven kennis wordt gedeeld met alle betrokkenen 
In de bOssector. zodat de Amenkaanse '<'OQelkers door 
zoveel mogelijk bOSeigenaars op een oftlclênte manier 
wordt aangepakt. 

"Europa waakt over het behOud van de biodlversoteiL In 
Vlaams-Brabant zorgt de Amerikaanse wgelkers voor 

In Vlaams·Brabant vormt vooral de Amerikaanse vo· probiernon in onze bossen. Om deze boomsoort op 
99floers een prob4e<!m. Deze boomsoort werd In de een milieuvriendelijke manier ta best!ljóen, subsidoeert 
eerste helfl van de 20sto eeuw gelntroduceerd als Europa 60 000 euro aan de partner In onze ptOVinciO: 
vult-.out bij hertobosslng in Vlaanderen en Zuld·Ne- alelUS Monique $winnen, gedeputeerde voor Europa 
dottand. Enkele decennia later werd dulóehjk dat de (kv) 
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10.12 Bijlage 12: Artikel BOSgROEP, 2010 nr 9 – Bosgroep Dijle-
Geteland 
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10.13 Bijlage 13: artikel Interessant september 2010 - IGO 

Europa pakt Amerika aan?! 

Met Europese steun Amerikaanse vogelkers bestrijden 

Van bospest tot beheersbare bosplant 

Uitheemse soorten die in onze streken de bestaande planten of dieren gaan domineren, noemt men 

invasieve soorten. De Amerikaanse vogelkers is hier een ‘mooi’ voorbeeld van. Het verhaal van de 

Amerikaanse vogelkers in onze contreien start in het gezegende jaar 1623 wanneer hij ingevoerd wordt als 

sierboom in Parijs. Hier kabbelt het verhaal rustig verder tot in begin jaren 1900, wanneer de Amerikaanse 

vogelkers voor houtproductie, en nog later als vuursingel en bodemverbeteraar massaal wordt aangeplant. 

Rond 1950 krijgt hij zijn titel van ‘bospest’ opgeplakt om de decennia die volgen intensief bestreden te 

worden. Boseconomisch en -ecologisch gezien was hij duidelijk niet gewenst en werd hij met alle middelen 

aangepakt. De laatste jaren wordt echter steeds duidelijker dat we de klok niet meer zullen kunnen 

terugdraaien en de Amerikaanse vogelkers integraal onderdeel zal uitmaken van ons bosecosysteem. De 

horde van absolute bestrijding naar een beheersbare bosplant is ondertussen genomen – in theorie toch. 

Extra wetenschappelijke onderbouwing en ervaring op het terrein zullen de komende jaren de theorie in 

praktijk moeten omzetten. 

Een Europees project 

Aangezien de Amerikaanse vogelkers zich niets aantrekt van landsgrenzen, lag het voor de hand om zelf 

ook eens over de grens te kijken en samen met Nederland een gemeenschappelijke aanpak uit te werken. 

Er werd een driejarig Europees Interreg project uitgewerkt – Invexo gedoopt – waarin Nederland en 

Vlaanderen samenwerken rond de aanpak van Amerikaanse vogelkers, maar ook rond andere invasieve 

exoten zoals Grote waternavel en Stierkikker. IGO zal zelf een belangrijke rol opnemen in het verhaal van 

de Amerikaanse vogelkersbestrijding. 

Glyfosaat 

De naam ‘glyfosaat’ doet misschien niet onmiddellijk een belletje rinkelen, maar als we hier de meer 

populaire merknaam ‘roudup’ op plakken zien we nog weinig gefronste wenkbrauwen. Bij heel wat klassieke 

bestrijdingsmethoden van Amerikaanse vogelkers wordt een behandeling met glyfosaat toegepast. Vanuit 

het Interreg project willen we graag een aantal eenvoudige experimenten opstarten waarin alternatieve 

beheersmethoden (lees: zonder glyfosaat) verder bekeken worden. Samen met Nederland gaan we op zoek 

naar natuurvriendelijke manieren om de Amerikaanse vogelkers in de toekomst een geëigende plaats te 

geven in het bosecosysteem. We willen graag een lans breken voor een evenwichtig en duurzaam 

bosecosysteem waarin ook de Amerikaanse vogelkers dankzij een aangepast beheer een eigen plaats krijgt 

en verdient. 
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Figuur 18: Amerikaanse vogelkers – hier in een bosrand – verbreidt zich massaal dankzij kiemkrachtige 

vruchten. Foto: Sus Willems. 

 

Vragentrommel 

Bestrijding van Amerikaanse vogelkers kost handen vol geld. Reden te meer om de middelen efficiënt in te 

zetten. Vanuit het Interreg project willen we mee nadenken over een zogenaamde beslissingsboom: een 

opeenvolging van een aantal cruciale vragen die mogen en moeten gesteld worden vooraleer men overgaat 

tot de aanpak van Amerikaanse vogelkers op een bepaald perceel. Een greep uit de vragentrommel. 

Kunnen zaadbomen in de directe omgeving aangepakt worden? Kan het beheer om langere termijn 

volgehouden worden? Vormt de Amerikaanse vogelkers op dit perceel effectief een probleem? Samengevat: 

een aantal vragen om het spreekwoordelijke ‘dweilen met de kraan open’ te vermijden. 

IGO beheert mee op het terrein 

Gemeenten die de resultaten van het Interreg project mee willen vorm geven op het terrein, kunnen zowel 

voor de theoretische achtergrond als voor de uitvoering (bosploeg, INL ploegen) terecht bij IGO Leuven.  

Meer info: 

walter.opdebeeck@igo-leuven.be tel 016/29.85.47 

ronald.grobben@igo-leuven.be tel 016/29.85.53 

Meer weten over het Interreg project: www.invexo.eu - Toevoegen: logo’s provincie en Interreg 

mailto:walter.opdebeeck@igo-leuven.be
mailto:ronald.grobben@igo-leuven.be
http://www.invexo.eu/
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10.14 Bijlage 14: Spoorzoeker nummer 2/2011 - ANB 

De Amerikaanse vogelkers 

Naam: Amerikaanse vogelkers 

Plaats van herkomst: Noord-Amerika 

Probleem: De Amerikaanse vogelkers maakt het lastig om bossen soortenrijker te maken en koloniseert 

open natuurterreinen.  

Voelt zich thuis: in heel Vlaanderen, maar vooral op arme zandbodems 

Anekdote: Vogels zijn verzot op de bessen van de Amerikaanse vogelkers. Onbedoeld verspreiden ze zo 

het zaad van de boom. 

 

”Altijd en overal bestrijden is geen goed idee” 

De Amerikaanse vogelkers heeft de laatste jaren behoorlijk naam gemaakt in onze streken. 

Niet in positieve zin, want deze exoot staat in Vlaanderen vooral bekend als kolonisator van 

dennenbossen en heide. De Amerikaanse vogelkers altijd en overal bestrijden, is een 

onmogelijke opdracht. De soort overal zijn gang laten gaan, is evenmin een optie. Het is dus 

rijden en omzien in het bosbeheer. 

Van productiebossen naar gevarieerde bossen 

De Amerikaanse vogelkers is een gemakkelijke gast en een snelle groeier. De soort produceert al op erg 

jonge leeftijd veel zaad. Bovendien reageert ze snel op licht en voelt zich op heel wat standplaatsen goed 

thuis. Op de verspreiding van deze exoot staat dan ook geen rem. In Vlaanderen komt de soort vooral 

voor als een struik die dennenbossen en heidegebieden overwoekert. “De opgang van Amerikaanse 

vogelkers in Vlaanderen voor een groot deel te wijten aan de massale aanplantingen tussen 1930 en 

1965”, vertelt Wim Buysse van het ANB. “Beheerders gingen ervan uit dat de boom de 

bodemvruchtbaarheid verbeterde en de kans op insectenplagen en bosbranden deed slinken. 

Dennenbossen werden toen helemaal anders beheerd. Blokken jonge dennenbossen van verschillende 

hectaren werden kaalgekapt. De stammen dienden om de gangen in steenkoolmijnen te stutten.” 

Planmatige bestrijding, met succes 

“Na de sluiting van de steenkoolmijnen en met de doorbraak van een bosbeheer dat ook natuurwaarden 

en recreatie nastreeft, duurde het even voor men goed wist hoe met die dennenbossen om te gaan. De 

laatste decennia hebben we hierover veel bijgeleerd. We streven naar oudere, rijkere bossen met veel 

inheemse loofbomen. In die gevarieerde bossen kan de Amerikaanse vogelkers wel degelijk een probleem 

vormen.” 

In Nederland leefde onder bosbeheerders op een bepaald moment het idee om de Amerikaanse vogelkers 

volledig uit te roeien. Dat bleek een onhaalbare opdracht. “In Vlaanderen kiezen we de laatste vijftien jaar 

voor planmatige bestrijding, althans in grote dennenbossen die worden omgevormd tot rijkere bossen. Die 

weloverwogen aanpak geeft een goed resultaat.” 

“Zomaar bestrijden is niet zinvol” 

“Sommige beheerders hebben de reflex om Amerikaanse vogelkers altijd en overal te bestrijden. Zomaar 

bestrijden is echter niet zinvol. De soort is zo levensvatbaar dat ze altijd terugkeert, zeker op 

zandgronden. Amerikaanse vogelkers bestrijden heeft enkel zin als je kiest voor een aanpak op lange 

termijn. Dat betekent dat je de soort verwijdert, over een voldoende grote oppervlakte. Dat je de evolutie 

20 tot 30 jaar lang op de voet volgt: een nauwgezette en consequente nazorg is altijd nodig, om jonge 

scheuten in de kiem te smoren. En ten slotte heeft bestrijding alleen maar zin als je het bos intussen 

verjongt met veel inheemse loofbomen. De soort kan dan niet langer domineren. We spreken ook van de 

„ooo-aanpak‟ (oppervlakte, opvolgen, omvorming).” 

Opnemen in het bosbeheer 

“Ben je als beheerder niet in de mogelijkheid om deze aanpak vol te houden, dan zijn er twee 

mogelijkheden. Ofwel doe je helemaal niks. Vermoedelijk zal de dominantie van de Amerikaanse vogelkers 

spontaan temperen na 50 à 100 jaar. Ofwel geef je de soort een plaats in je bosbeheer. Je kunt dan nog 

een beetje sturen door met kleine ingrepen andere boomsoorten te bevoordelen en de lichtinval tot de 

bosbodem te beperken. Er wordt hier al mee geëxperimenteerd. Wil je echter veel open plekken in je bos, 

of beheer je heidegebieden en andere natuurrijke open gebieden, dan zit er niets anders op dan actief te 

bestrijden, ook op kleinere oppervlakten”, besluit Wim Buysse. 
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10.15 Bijlage 15: Publicatie in gemeentelijk infoblad najaar 2011– 
gemeente Oud-Heverlee 

Amerikaanse vogelkers 

Altijd en overal bestrijden is geen goed idee 

De Amerikaanse vogelkers is tussen jaren 1930 en 1965 massaal aangeplant in onze bossen. De 

beheerders gingen ervan uit dat de boom de bodemvruchtbaarheid verbeterde en de kans op 

insectenplagen en bosbranden deed slinken. Die verwachtingen zijn niet helemaal ingelost, maar 

ondertussen had deze soort zich vooral in dennenbossen en heidegebieden massaal verspreid. Het is 

immers een snelle groeier met een hoge zaadproductie. Bovendien reageert de Amerikaanse vogelkers 

snel op licht en voelt zich op heel wat standplaatsen goed thuis. Al snel kreeg de soort het koosnaampje 

„bospest‟ opgeplakt. Allerhande bestrijdingsmanieren werden onderzocht en toegepast.  

Sommige beheerders hadden de reflex om de Amerikaanse vogelkers altijd en overal te bestrijden. 

Zomaar bestrijden is echter niet zinvol. Een efficiënte aanpak van de vogelkers op lange termijn vereist 

een brede kijk en een doordacht plan. Voor openbare bossen is ANB hier sterk mee bezig. Voor private 

bossen spelen de Bosgroepen een heel belangrijke rol.  

Pruiken in Oud-Heverlee 

ANB, de Bosgroepen, IGO en andere actoren hebben in het kader van een Europees Interreg-project 

Invexo alvast de koppen bij elkaar gestoken om de toekomstige aanpak van Amerikaanse vogelkers te 

bespreken. Een van de elementen hierbij is ook de zoektocht naar alternatieve milieuvriendelijke 

methoden. Dit resulteerde begin dit jaar in de opstart van een praktijkexperiment rond de zogenaamde 

„pruikenboommethode‟ in gemeentebossen van Oud-Heverlee. Hierbij wordt de Amerikaanse vogelkers op 

heuphoogte afgezet. Als reactie vormen deze afgezette boompjes een soort pruik van nieuwe scheuten. 

Deze pruik zorgt voor schaduw waardoor onderliggende zaailingen van de Amerikaanse vogelkers minder 

kansen krijgen om uit te groeien. Op die manier bestrijdt de Amerikaanse vogelkers eigenlijk zijn eigen 

nakomelingen. 

Wat kunt u doen? 

Hebt u een Amerikaanse-vogelkersboom in uw tuin die zaad (= vruchten) draagt? Overweeg dan om die 

te kappen. Hou wel rekening met de regelgeving omtrent het verwijderen van bomen. Meer info bij 

Marleen Vandenbempt, milieuambtenaar van de gemeente Oud-Heverlee. 

Bent u eigenaar van een bos met daarin Amerikaanse vogelkers? Contacteer dan de plaatselijke bosgroep 

Dijle-Geteland op het nummer 016/84.55.39. 
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10.16 Bijlage 16: publicatie Vlaams-Brabander voorjaar 2012 – 
Provincie Vlaams-Brabant 

Exoten beter beheren 

Invasieve exoten zijn planten en dieren uit andere streken. Door menselijk toedoen kwamen 

ze bij ons terecht. Hier gedijen ze zodanig goed dat ze een bedreiging kunnen vormen voor 

inheemse soorten. In Vlaams-Brabant is de Amerikaanse vogelkers zo‟n exoot. Voor de 

aanpak ervan zette de Provincie Vlaams-Brabant 60.000 euro Interreg-geld in. 

De aanpak van Amerikaanse vogelkers past in het ruimere kader van Invexo. „Dat Europees initiatief 

ondersteunt de aanpak van vier invasieve exoten‟, verduidelijkt Ronald Grobben van IGO, de 

dienstverlenende intergemeentelijke vereniging die het project rond Amerikaanse vogelkers trekt. Er werd 

een klankbordgroep opgericht met experten uit Vlaanderen en Nederland om samen de aanpak van de 

boomsoort te bespreken en uit te werken. 

Leven met de „bospest‟ 

De Amerikaanse vogelkers deed begin 20ste eeuw haar intrede in Vlaanderen en Zuid-Nederland. De soort 

verspreidt zich makkelijk en snel in open bossen, vooral in zandbodems. Daardoor kan ze daar andere 

planten-, struiken- en boomsoorten verdringen en kreeg ze de roepnaam „bospest‟. Decennia lang 

probeerden we in onze regio de Amerikaanse vogelkers terug te dringen, maar intussen is het duidelijk dat 

we de soort niet meer kunnen uitroeien. 

Weerbare lindes 

Volgens Ronald Grobben kunnen we de aanwezigheid van de vogelkers op verschillende manieren 

beheren. „Acceptatie is misschien wel de meest verrassende strategie. In bossen waar de soort de 

vooropgestelde beheerdoelen niet in het gedrang brengt, kan dat zeker nuttig zijn. In andere gevallen kun 

je als bosbeheerder je bos weerbaarder maken. Dat kan bijvoorbeeld door typische inheemse 

schaduwboomsoorten zoals linde aan te planten. Daarnaast blijft de „klassieke‟ bestrijding, al dan niet in 

combinatie met weerbaarder maken, in sommige gevallen een absolute noodzaak.‟ 

„Pruik‟ beperkt verjonging 

In de gemeente Oud-Heverlee werd voorts een experiment opgezet waarbij we Amerikaanse vogelkers 

tegen zichzelf laten strijden. De Amerikaanse vogelkers werd tot op heuphoogte gekapt of gezaagd. Toen 

ze opnieuw begon te groeien, ontstond er een soort pruik van nieuwe scheuten. De schaduw daarvan 

verhinderde de groei van nieuwe Amerikaanse vogelkersen. De methode werkt echter enkel als er 

voldoende Amerikaanse vogelkersen dicht bij elkaar staan. 

[streamer] 

„Schaduwboomsoorten zoals linde kunnen bossen weerbaarder maken.‟ 

[kader]  

Stierkikker, zomergans en grote waternavel 

Binnen Invexo bindt Europa de strijd aan met nog drie andere exoten. De stierkikker die in de jaren 1930 

culinair gegeerd was om zijn omvangrijke billen, is daar een van. Zomergans en grote waternavel worden 

ook aangepakt. 
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