
b o s b e h e e r

H
et G

roene W
aasland  novem

ber 2021  nr 224

20

Hoe de dominantie van 

Amerikaanse vogelkers 

aanpakken?

Beging augustus 2021 werd Natuurpunt
kern Zuid-Lokeren beheerder van de Ketel-
bossen, een bossencomplex van 16 ha in
de onmiddellijke omgeving van de Roosen-
bergabdij te Waasmunster. Een groot deel
van deze bossen bestaat uit aanplantingen
van Grove den. 

De onderbegroeiing  van  Amerikaanse vo-
gelkers (Av) heeft er jarenlang z’n gang
kunnen gaan en z’n reputatie als invasieve
soort waar gemaakt. 

Hoe moeten we de dominantie van deze
soort aanpakken?

Het is een vraag waar menig beheerder, eigenaar
en natuurvrijwilliger mee worstelt. De dominantie
van invasieve soorten gaat vaak ten koste van in-
heemse soorten. Dat kan een forse impact hebben
op het totale bosecosysteem en de biodiversiteit.
Voor veel bosbeheerders is dit een ongewenste
ontwikkeling. Av kreeg al vlug de naam ”bospest” .
Men koos jarenlang voor het intensief bestrijden
van de soort. Van uittrekken of omknakken tot be-
handelen met glyfosaat, en machinaal verwijderen;
van alles is geprobeerd.  Bestrijden bleek echter
niet alleen enorm tijdrovend en kostbaar, maar ook
nauwelijks effectief.

We nodigden daarom de Nederlandse bosecoloog
Bart Nyssen uit.  Hij is de medeauteur van het boek
“Amerikaanse vogelkers; van bospest naar bos-
boom” en van de “Beslisboom Amerikaanse vogel-
kers”.  Hij promoot vooral een vernieuwende
aanpak die gericht is op het doorbreken
en voorkomen van dominantie van inva-
sieve soorten.  

“Inmiddels beseffen we dat het niet haal-
baar is om de Av volledig uit de bossen te
verwijderen”, wist Bart ons te vertellen.
“Het is overigens de vraag of dat ook nood-
zakelijk is, gezien zijn vermogen om de

arme en verzuurde bosbodem te verbeteren. Het
is wel belangrijk, en ook heel goed mogelijk, om toe
te werken naar een balans waarbij het ecosysteem
met inheemse soorten krachtig genoeg is om do-
minantie van de Av te voorkomen. Dat noemen we
de ecosysteemaanpak. Je zet daarbij dus niet in op
bestrijden van een ongewenste soort, maar gaat
op natuurlijke wijze aan de slag met een beheer ge-
richt op het versterken van de veerkracht van het
ecosysteem”. 

Door op zoek te gaan naar de zwakke plekken van
de exoot, kan je hierop inspelen en het ecosysteem
zodanig versterken, dat deze er zelf voor zorgt dat
de exoot niet kan domineren. Zo kunnen er in-
heemse soorten ingebracht worden die de con-
currentie met de exoot aan kunnen gaan, omdat
ze iets wegnemen wat de exoot nodig heeft om
succesvol te zijn. Bijvoorbeeld voldoende licht om
snel te kunnen groeien en verspreiden. De exoot
krijgt daarmee als het ware een plek in het eco-
systeem, maar zonder dat hij forse schade toe-
brengt aan het systeem en de biodiversiteit.

“Om te komen tot de juiste aanpak van Av is het
van belang om te beseffen dat dominantie van deze
boomsoort mogelijk is doordat onze bosecosyste-
men sterk verarmd zijn”, vertelt Bart Nyssen ver-
der. “We hebben vaak te maken met ongemengde
bossen zonder leeftijdsvariatie, met boomsoorten
waarvan de kronen veel licht doorlaten. Pionier-
soorten zoals de Av maken gretig gebruik van de
grote hoeveelheid licht en breiden zich in snel
tempo uit. Voor je het weet gedraagt hij zich inva-
sief. Het is dus belangrijk om in onze bossen toe te
werken naar meer volwassen en veerkrachtige bo-
secosystemen, die bestaan uit vele boomsoorten.
Anders zal de Av zichzelf opvolgen tijdens een vol-
gende bosverjonging.

Figuur 1 De ecosysteemaanpak gaat op
natuurlijke wijze aan de slag met een be-
heer gericht op het versterken van de
veerkracht van het ecosysteem.
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Een focus op meer variatie dus, met naast de pio-
niers ook de schaduwtolerante opvolgsoorten zoals
de Winterlinde, Haagbeuk, beuk, Fladderiep, es-
doorn, Hulst, Taxus,Tamme kastanje en Hazelaar. 

Ook de snelgroeiende bomen zoals Ratelpopulier
,Ruwe berk ,Boswilg  en Boskers  krijgen groeikan-
sen op plaatsen met meer lichtinval.  Samen vor-
men ze de volgende generatie bos.

In deze bossen zullen bomen en struiken van ver-
schillende leeftijden voorkomen, waardoor een ge-
laagde bosstructuur ontstaat en er beduidend
minder licht op de bosbodem valt. De Av krijgt dan
veel minder kans om zich invasief te gaan gedra-
gen en bevordert zelf ook de vestiging van in-
heemse schaduwtolerante boomsoorten, door de
toegenomen schaduw en verbeterde strooiselom-
zetting. Voorwaarde is wel dat er ‘zaadbomen’ in
het bos aanwezig zijn. Dat is in onze monotone
naaldbossen, vaak niet het geval.

In deze omstandigheden kunnen er schaduwtoler-
ante opvolgsoorten ingebracht worden. Naast
nieuwe aanplantingen of inzaaien,  bestaat dit  klein-

schalig bosbeheer uit het vermijden van groot-
schalige kap, selectie en vrijstellen van toekomst-
bomen.

Het spreekt vanzelf dat de ecosysteemaanpak niet
van vandaag op morgen resultaat geeft. Resulta-
ten zullen slechts op de lange termijn zichtbaar zijn.
De natuurlijke omvorming van monotoon bos naar
een gemengd loofbos heeft zeker een paar decen-
nia nodig.  Av is, net als de ruwe berk, een pio-
nierssoort die 70 tot 100 jaar oud kan worden.
Dat is voor een boom niet lang, maar voor ons een
mensenleven.

Niet veel vogelkersbomen hebben in Nederland en
Vlaanderen de kans gekregen om die leeftijd te
halen. Maar in de Ketelbossen zijn er mooie, oude
exemplaren te zien van + 20 meter.  Zelfs voor de
expert Bart Nyssen een uitzonderlijke waarneming,
een vogelkersreservaat… 

Zie ook : https://bosgroepen.nl/bart-nyssen-vertelt-bij-
rtv-drenthe-over-de-amerikaanse-vogelkers-een-zegen-of-
een-plaag/

Bron : Bart Nyssen. “Beslisboom Amerikaanse vogel-
kers” en “ Amerikaanse vogelkers van bospest naar bos-
boom”. 

Dirk Hylebos
Natuurpunt kern Zuid – kern Lokeren
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Figuur 2: Volgroeide Amerikaanse volgelkers-
bomen in de Ketelbossen. Hun kruinen laten
genoeg licht door voor inheemse, schaduwto-
lerante soorten, maar belemmeren het op-
groeien van eigen zaailingen. 


