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Ingeburgerde soorten

Tamme kastanje (Castanea sativa)
• Oorsprong: Caucasus 

• Grieken gebruiken kastanje in hun uitgebreide rijk.

• Zo ook later de Romeinen (Kastanje is dus ‘exoot’ aan de 
middellandse zee)

• Romeinen verspreide kastanje tot in Nederland

Mispel (Mespilus germanica) 
• Oorsprong: Caucasus 

• Assyriers verspreiden naar Turkeije

• Grieken/Romeinen verspreiden over middellandse zeegebied. 

• Middeleeuwen bij ons aangeplant. 

• Nu Rode Lijst soort.

Konijn
• Oorsprong: Zuidwest-Spanje
• Moeizame introductie einde middeleeuwen voor plezierjacht (d.m.v. waranden) 
• Oudste vermeldingen van het konijn in de Lage Landen is afkomstig uit Zeeland, uit 1300
• Nu onmisbaar in de grijze duinen



Soms ondergeschikt: mispel, tamme kastanje

Soms dominant: beuk

• 9000-4000 jr geleden, bos: eik, iep, linde, es, hazelaar, …. 

• 4000 jr. geleden: vestiging beuk (geholpen door mens). 

• Beuk breidt uit en wordt dominante boomsoort.

Ecosystemen vangen nieuwkomers op



Ecosystemen vangen nieuwkomers op



Nieuwkomers in Europa

Krumm, F. and L. Vítková (2016). Introduced tree species in European forests: 
opportunities and challenges, European Forest Institute.



Invasieve boomsoort Am. vogelkers, ingeburgerd ?

1963 2017

inheems = exoot + tijd



Invasief door pioniereigenschappen
➢Zaadzetting op jonge leeftijd
➢Efficiente verspreiding van grote hoeveelheden zaad
➢Grote lichtbehoefte 
➢Zeer lichtdoorlatend met ouder worden
➢Kort levend 

Effecten:
➢Snel herstel bosklimaat na verstoring
➢Stimuleren bosssuccessie
➢Populatieomvang neemt af in successie

Invasieve boomsoorten

In voorbereiding: Nyssen, B.; Muys, B. et al. Established invasive trees 

and forest resilience – adopting a dual resilience approach to 

dominance by exotic species and climate change



Invasieve
boomsoorten

=
pioniers

Niinemets, Ü. and F. Valladares 

(2006). "Tolerance to shade, 

drought, and waterlogging of 

temperate Northern 

Hemisphere trees and shrubs." 

Ecological Monographs 76(4): 
521-547.

Boomsoort Wetenschappelijke naam Oorsprong Schaduw tolerantie schaal

1. Dennengroep 50 - 25 % daglicht

Japanse lariks Larix kaempferi Azië 1,38

Europese lariks Larix decidua Europa 1,46

Grove den Pinus sylvestris Europa 1,67

Robinia Robinia pseudoaccacia Amerika 1,72

Ruwe berk Betula pendula Europa 2,03

Zwarte den Pinus nigra Europa 2,10

2. Eikengroep 25-10% daglicht

Ratelpopulier Populus tremula Europa 2,22

Hemelboom Ailanthus altissima Azië 2,44

Zomereik Quercus robur Europa 2,45

Am. vogelkers Prunus serotina Amerika 2,46

Es Fraxinus excelsior Europa 2,66

Wintereik Quercus petraea Europa 2,73

Am. eik Quercus rubra Amerika 2,75

Douglas Pseudotsuga menziesii Amerika 2,78

3. Esdoorngroep 10 -5 % daglicht

Kastanje Castanea sativa Europa 3,15

Veldesdoorn Acer campestre Europa 3,18

Eur. vogelkers Prunus padus Europa 3,26

Boskers Prunus avium Europa 3,33

Hazelaar Corylus avellana Europa 3,53

Fladderiep Ulmus laevis Europa 3,67

Esdoorn Acer pseudoplatanus Europa 3,73

4. Lindengroep 5–2 % daglicht

Haagbeuk Carpinus betulus Europa 3,97

Zomerlinde Tilia platyphyllos Europa 4,00

Winterlinde Tilia cordata Europa 4,18

Noorse esdoorn Acer platanoides Europa 4,20

Fijnspar Picea abies Europa 4,45

Beuk Fagus sylvatica Europa 4,56

Zilverspar Abies alba Europa 4,60

Lichtbehoefte zaailingen en 
juvenielen





Ontwikkeling  
concept 

ecosysteemaanpak

Zonnebaars
(Lepomis gibbosus)
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Am. vogelkers
(Prunus serotina)

Ontwikkeling  
concept 

ecosysteemaanpak

http://www.researchgate.net/publication/335220179_Amerikaanse_vogelkers_van_bospest_tot_bosboom


Doel van de ecosysteem
Ecosystem resilience approach (ERA)

LIFE RESILIAS: 

Making Ecosystems RESILient to Invasive Alien Species: 

Verhogen van de veerkracht (weerbaarheid) van ecosystemen

tegen dominantie door invasieve soorten

Zodat ecologische schade en beheerkosten beperkt blijven. 



Weerbaarheid & veerkracht
Weerbaarheid: 
• Invasieven kunnen ecosysteem moeilijk binnendringen
• Herstel nodig na verstoring weerbaarheid
• Monitoren weerbaarheid

Veerkracht: 
• Ecosysteem voorkomt dominantie invasieven
• Verstoringen worden opgevangen
• Ecosysteem houdt veerkrachtig in stand





De ecostysteemaanpak
in LIFE Resilias

Crassula helmsii

Fallopia spp.

Lepomis gibbosus

Prunus serotina

Habitats veerkrachtig maken tegen 
dominantie door invasieve soort:
Beekdal (duizendknopen)
Graslanden (duizendknopen)
Vennen (zonnebaars) 
Natte locaties (watercrassula) 
Bos (vogelkers)



Ecosysteemaanpak van Am. vogelkers in bos

Doel: goed functionerende 
duurzaam veerkrachtige 
bosecosystemen

De kern: versterken van de 
concurrentie
Voorafgaand: aanpassen van het 
beheer
Achteraf: nazorg

www.resilias.eu/nieuws/uitleg-ecosysteemaanpak-
amerikaanse-vogelkers-in-uitzending-rtv-drenthe/

http://www.resilias.eu/nieuws/uitleg-ecosysteemaanpak-amerikaanse-vogelkers-in-uitzending-rtv-drenthe/


Aanpassen beheer

Monocultuur → gemengd ongelijkjarig bos

Weinig → veel boom- en struiksoorten:
• pioniers
• opvolgersoorten

Vlaktegewijs → boomgericht bosbeheer
(Laagwaardig → hoogwaardig hout) 

www.eco2eco.info/wp-content/uploads/2020/10/Ecologie-in-Boomgericht-bosbeheer.pdf
www.eco2eco.info/wp-content/uploads/2020/10/Boomgericht-bosbeheer-in-de-
praktijk.pdf

http://www.eco2eco.info/wp-content/uploads/2020/10/Ecologie-in-Boomgericht-bosbeheer.pdf
http://www.eco2eco.info/wp-content/uploads/2020/10/Boomgericht-bosbeheer-in-de-praktijk.pdf


Aanpassen beheer: vogelkers niet verwijderen
Niet nodig

En niet 
wenselijk



Versterken concurrentie
Opvolgersoorten
• winterlinde,
• haagbeuk
• Eur. vogelkers
• esdoorn
• hazelaar
• tamme kastanje
• beuk 
• …

Pioniers
• Ratelpopulier
• Berk
• Zoete kers
• …



Versterken concurrentie



Nazorg

Idealiter: vaststellen
dat het goed gaat. 

Zo niet: Inboeten en vrijstellen aanplant





Beperkingen van de ecosysteemaanpak

1. Sociaal-psychologisch:

• Bij bestrijden blijft uitroeien het (onbereikbare) doel 

• Acceptatie van blijvende aanwezigheid is moeilijke stap

2. Ecologisch: werkt niet voor alle soorten

• Voorbeeld: wasbeer, heeft net zo min vijanden / predatoren als de vos

3. Beheerstechnisch: werkt niet overal, bijvoorbeeld

• Zonnebaars in beken of poelen in overstromingsgebied

• Am. vogelkers op de heide, net als berk en den
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http://www.resilias.eu/wp-content/uploads/2021/02/Nyssen-et-al-2019-Beslisboom_Amerikaanse_vogelkers.pdf


Beslisboom Amerikaanse vogelkers



Handelingsperspectieven Am. vogelkers

1. Bestrijden

• Doel: plaatselijk uitroeien 

• Langdurig en duur

• Resultaat niet permanent

2. Veerkracht  bos versterken

• Doel: dominantie vermijden

• Eenmalig (kosten vergelijkbaar met eenmalige bestrijding)

• Resultaat permanent

3. Uitfaseren of integreren

• Doel: hoeveelheid Av regelen in boomgericht bosbeheer

• Onderdeel van regulier beheer

• Resultaat stuurbaar



Bossen veerkrachtig maken
1. Bossen zonder houtproductie

• Per locatie eenmalig veerkracht verhogen: 
• concurrenten inbrengen waar voldoende licht 

• Av onderplanten in stakenfase

• Spontaan proces van 30 a 50 jaren

• Extensief beheer met lage inspanning

2. Bos met houtproductie

• Per locatie eenmalig veerkracht verhogen: 
• concurrenten inbrengen waar voldoende licht 

• Av onderplanten in stakenfase

• Gestuurd proces, als onderdeel van:

• boomgericht bosbeheer zonder extra exoten-inspanning





➢Noord-Oost Amerikaanse soort

➢Aangeplant voor houtproductie

Robinia Robinia pseudoacacia

Nicolescu, V.-N., et al. (2020). "Ecology, growth and management of black locust 
(Robinia pseudoacacia L.), a non-native species integrated into European forests." 
Journal of Forestry Research 31(4): 1081-1101.



➢Noord-Oost Amerikaanse soort

➢Aangeplant voor houtproductie

Amerikaanse eik Qercus rubra

Nicolescu, V.-N., et al. (2020). "Ecology and management 
of northern red oak (Quercus rubra L. syn. Q. borealis F. 
Michx.) in Europe: a review." Forestry: An International 
Journal of Forest Research 93(4): 481-494.



➢Afkomstig uit china.
➢Vooralsnog vnl in Zuid Europa, schuift op met opwarming.
➢Aangeplant als sierboom en voor productie zijde.

Hemelboom Ailanthus altissima

Wunder, J., et al. (2018). "Götterbaum und Paulownie: die «neuen Wilden» 
im Schweizer Wald?" Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen 169(2): 69-76.



➢700 tal soorten uit australië
➢In Europa vnl Eucalyptus globulus en E. nitens
➢Aangeplant voor houtproductie: vnl papier, extreem hoge bijgroei.

Eucalyptus Eucalyptus spp.

Brancalion, P. H., et al. (2020). "Exotic eucalypts: From demonized trees to allies of 
tropical forest restoration?" Journal of Applied Ecology 57(1): 55-66.



➢ Afkomstig van California.

➢ Zeer klein oorspronkelijk gebied. 

➢ Aangeplant voor houtproductie: Nieuw Zeeland, Australie, Chili, Zuid-Afrika en Zuid-West Europa.

Montereyden Pinus radiata

Forbes, A. and D. Norton (2021). Transitioning Exotic Plantations to Native Forest: A Report 
on the State of Knowledge N. Z. Ministry for Primary Industries. Wellington.





➢Invasieve ingeburgerde soorten 
✓ zijn hier om te blijven.

➢Leren leven met invasieve soorten
✓net als met brandnetels, muggen, wespen, onkruid 
✓of berk en grove den op de heide. 

➢Daarom: 
✓ integreren waar mogelijk, 
✓ bestrijden waar nodig.

➢Veerkrachtig ecosysteem
✓ bevordert integratie,
✓maakt bestrijden gemakkelijk en
✓ voorkomt overlast door nieuwe invasieve soorten

Wat onthouden?



Vragen?               Discussie!
b.nyssen@bosgroepen.nl

Bedankt voor uw aandacht

In voorbereiding: Nyssen, B.; Muys, B. et al. Established 
invasive trees and forest resilience – adopting a dual resilience 
approach to dominance by exotic species and climate change


