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Exotenrubriek
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), na meer dan
tweehonderd jaar weer iets meer geaccepteerd?
Henk Jansen
De Amerikaanse vogelkers stond vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw decennialang hoog op
de lijst van te bestrijden soorten bij veel bos- en heidebeheerders. De laatste tijd begint het beeld
echter wat te kantelen. Er zijn nu soms ook positieve geluiden over deze soort te horen. We proberen
het hieronder helder op een rij te zetten. Er is een enorme hoeveelheid literatuur voorhanden over
deze soort (dit in tegenstelling tot sommige andere hier behandelde soorten). Voor dit artikel is
voornamelijk uit de KNNV-studie over de Amerikaanse vogelkers geput (Nyssen, den Ouden &
Verheyen 2013), waarin veel recent onderzoek wordt gebundeld. Ook de door dezelfde auteurs
samengestelde beslisboom is benut voor het verhaal. Met beheerders uit het Noorden is contact
geweest over hun ervaringen met en visie op de soort.

Figuur 1. Amerikaanse vogelkers in de bosrand bij Schapedobbe 4 september 2021 (foto Henk Jansen).

Familie en morfologie

De Amerikaanse vogelkers behoort tot de Rozenfamilie,
een familie die veelvormig is en zowel kruidachtige
planten omvat als bomen en struiken. De Amerikaanse
vogelkers wordt in Nederland meestal als struik
gevonden (figuur 1), maar kan in Amerika uitgroeien tot
een boom van zo’n 32 meter. Op zandgronden worden
ze zo’n tachtig jaar oud, waar ze op leemgronden de
130 jaar kunnen bereiken. Bij ons worden ze meestal
niet hoger dan zo’n 20 meter. Typerend in het veld zijn
de glanzend groene, enigszins leerachtige bladeren,
die aan de achterkant op de onderste helft van de
middennerf sterk behaard zijn (figuur 2). Ook een
duidelijk veldkenmerk is de scherpe geur van de twijgen,
wanneer je die afbreekt: enigszins amandelachtig. Het
blad is overigens giftig.

Twirre

Bloembiologie en verspreiding

De bloemen van deze soort staan samen in
rechtopstaande, een beetje gedrongen trossen (figuur
3). De kroonbladeren zijn veel kleiner dan die van de
inheemse Vogelkers. De rijpe (steen-) vruchten zijn
net als die van de Vogelkers zwart, maar hebben een
verschillende “steen” (pit). Die van de Amerikaanse
soort is glad en die van de Gewone vogelkers is
gegroefd. De vruchten worden veel gegeten. Zo
werden in uitwerpselen van Vossen tientallen vruchten
aangetroffen. Ook vogels (met name Spreeuwen)
eten de vruchten. En vlinders kunnen foerageren op
de rijpe vogelkersen, zoals we tijdens de FFF-excursie
op 4 september 2021 in het veld bij de Schapedobbe
zagen bij de Atalanta. De verspreiding van de vruchten
vindt meestal plaats in een beperkte cirkel rondom de
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Figuur 2. Bladen van Amerikaanse vogelkers, Gasteren 7
mei 2017 (Foto Willem Braam).

Figuur 3. Bloeiwijze Amerikaanse vogelkers, Balloërveld 21
mei 2009 (foto Willem Braam).

zaadboom. Door dieren en vogels kunnen de zaden
echter wijder verspreid worden. Daarbij kunnen Vossen
de plant kilometers ver verspreiden. De overleving van
de zaadbank is niet zo lang. Er wordt uitgegaan van drie
tot vijf jaar maximaal, waarna het overgrote deel van
het zaad haar kiemkracht verliest (Nyssen et al. 2013).

Amerikaanse vogelkers eerst veelbelovend, maar later
bleek zij slechts kleine hoeveelheden hout te leveren.
Daarom heeft deze boom het niet echt geschopt tot
een prioritaire boomsoort in de aanplant van nieuwe
bossen, waar de Douglasspar en Amerikaanse eik dat
wel lukte.

Geschiedenis en herkomstgebied

Nieuwe fase

De eerste eeuwen van aanwezigheid in Europa werd
de boom populair. In 1623 werd zij voor het eerst in
Parijs aangeplant. In 1740 werd een exemplaar bij de
Leidse Hortus aangeplant. Men zag de soort als een
mooie aanvulling op collecties, die in die tijd in arboreta
en parken werden aangelegd. Later begon men ook
het hout te waarderen. “’t hout der oude stammen is
uiterst schoon, de kleur is ligtrood met bruine vlekken
en het is zeer fijn geaderd, daarom zeer geschikt voor
oplagen van fraaije meubelen”, aldus Tholen (1855).
In de negentiende eeuw was er een grote behoefte aan
hout ontstaan en in dat kader werden allerlei exotische
boomsoorten aangeplant. Van deze experimenten is erg
weinig gedocumenteerd. In Duitsland is wel in Jülich nog
een bos aanwezig waar in 1890 Amerikaanse vogelkers
werd aangeplant. Deze bomen zijn nu dus zo’n 130
jaar oud. In het kader van de houtproductie leek de

Figuur 4. Rijpe vruchten van de Amerikaanse vogelkers,
Hooghalen 19 augustus 2008 (foto Willem Braam).

Al in de zeventiende eeuw werd de Amerikaanse
vogelkers uit het oosten van Noord-Amerika
geïmporteerd. In Amerika heet ze Black cherry (oftewel
zwarte kers). Zij komt in Amerika voor van Guatemala
tot in Zuidoost-Canada. In het land van herkomst vormt
de boom geen probleem. Zij is één van de soorten in een
gemengd bos. Er is daar geen sprake van ongebreidelde
uitbreiding. Men schrijft dit toe aan de aanwezigheid in
de bodems van Pythium schimmels, die samen met de
boom geëvolueerd zijn en de aantallen beperken. Het
hout van de Black cherry wordt zeer gewaardeerd en de
boom wordt op veel plekken gestimuleerd. Overigens
komt de boom in Nederland, Noord-Duitsland en België
meer voor dan in het herkomstgebied (Nyssen, lezing
2021). De reden hiervoor is dat de soort bij ons in
jonge bossen tot ontwikkeling kwam, waar zij tot veel
hogere aantallen kon voorkomen dan in het land van
herkomst waar zij slechts één van de soorten in een
ouder gemengd bos is.

Toen de grote herbebossingen plaatsvonden in het
begin van de twintigste eeuw kwam de vogelkers wel
weer in beeld (periode 1920-1970). In Nederland
werden grote oppervlakten aan arme “woeste” (zand-)
gronden bebost met Grove dennen en vaak gemengd
met Amerikaanse vogelkers. Een van de eerste plaatsen
waar dit gebeurde was het Mastbos bij Breda, waar
Van Schermbeek in 1898 vogelkers aanplantte. Vanaf
de jaren twintig gebeurde dit pas op grotere schaal.
Een tijd was de vogelkers zelfs de meest aangeplante
loofboomsoort! In een verslag over de Emmerdennen
(Van Laar 2010) wordt beschreven hoe er in de jaren
dertig maar liefst 8.000 tweejarige Amerikaanse
vogelkersen in de kwekerij aanwezig waren om de
bossen mee te beplanten. Overigens werd daar ook
Gewone lijsterbes aangeplant. Mijn grootvader, die
zijn hele leven als houtvester voor Staatsbosbeheer
in Drenthe werkte, was vooral te spreken over het
vermeende gunstige effect van het blad op de bodem.
Net als Hazelaar en Linde heeft de soort basisch strooisel
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geprobeerd de opmars van de soort te beteugelen: met
glyfosaat, mechanische bestrijding, met behulp van
veel vrijwilligers en door de takken te breken. In de
praktijk bleek het allemaal echter niet te leiden tot echt
terugdringen van de soort. Integendeel.
Duidelijk is te zien dat de soort de kleistreken van ons
land grotendeels mijdt (figuur 6). Voor de rest komt zij
zowel op de droge zandgronden als op de veengronden
voor. In Fryslân lijkt zij ook veel veengebieden wel
te vermijden (figuur 7). Opvallend is dat de soort de
laatste 45 jaar niet meer echt lijkt toe te nemen (figuur
8).

Biodiversiteit
Figuur 5. Verspreiding Amerikaanse vogelkers in Nederland
in 1965 en 2018 (bron: NDFF).
wat de strooiselvertering stimuleert, dit in tegenstelling
tot het veel zuurdere eikenblad. Zo komt er onder
vogelkers een veel dunnere strooisellaag voor dan in
een eikenbos, omdat veel meer materiaal verteerd
wordt. Overigens is hier in die tijd weinig diepgravend
onderzoek aan verricht. Pas de laatste jaren wordt er
meer naar de bodemlevensgemeenschap gekeken en de
invloed die de Amerikaanse vogelkers daarop uitoefent.

Periode van bestrijding

Toen men in de jaren vijftig grote percelen Grove den
ging kappen, bleek de soort in staat zich enorm te
manifesteren. Door de massale opslag verhinderde de
soort de ontwikkeling van een soortenrijker bostype.
In deze tijd kwam de naam “bospest” in zwang en
werd (als eerste door Staatsbosbeheer) besloten tot
grootschalige bestrijding.
Wanneer we kijken naar de verspreiding in 1965
en die van 2018 (figuur 5) valt echter direct op dat
deze bestrijding niet gelukt is. Er is op allerlei wijzen

In 1947 werden nog waarnemingen gedaan aan
insecten die de vogelkers bezochten (Korringa 1947).
Toen de soort echter als bospest werd beschouwd,
kwam er ook een einde aan het onderzoek naar de
biodiversiteit. Pas na 2000 werden daar weer veel
meer veldwaarnemingen aan gedaan. Wanneer men
streeft naar het stimuleren van typische bosplanten
zoals Dalkruid en Gewone salomonszegel dan blijkt
Amerikaanse vogelkers deze wel degelijk te stimuleren.
Door de productie van relatief goed verterend strooisel
worden deze soorten bevoordeeld. Wanneer we naar de
totale (bovengrondse) biodiversiteit kijken (alle soorten
die op en rond de plant kunnen worden vastgesteld)
dan blijkt uit een groot onderzoek van Naturalis dat er
meer soorten op de Amerikaanse dan op de “Europese”
vogelkers voorkomen (Schilthuizen et al. 2016). Er
werden 176 soorten entomofauna op Amerikaanse
vogelkers vastgesteld. Dit onderzoek had betrekking
op de bovengrondse fauna. Bij een onderzoek naar
het voorkomen van in de bodem levende microarthropoden door Henk Siepel bleek echter dat bij
vergelijking van opstanden met Amerikaanse vogelkers
en Beuk er een veel kleiner aantal micro-arthropoden
onder de vogelkers voorkwam. Dit wordt veroorzaakt
door een aantal giftige stoffen (met name bezoëzuur)
die in het wortelmilieu door de Amerikaanse vogelkers
worden afgescheiden. Deze remmen de schimmeletende micro-arthropoden. Ondergronds heeft de
soort dus een negatieve invloed op de biodiversiteit
(in ieder geval op de onderzochte groep van de microarthopoden). Daarom is Henk Siepel na dertig jaar de
plant weer gaan verwijderen (Siepel 2020).

Beheer op basis van begroeiingstypen

Op basis van jarenlang onderzoek en praktijkervaringen
hebben een aantal bosecologen uit België en Nederland
een heldere beslisboom ontwikkeld, waarmee
beheerders kunnen kiezen wat te doen met de soort in
hun terrein.

Figuur 6. Verspreiding Amerikaanse vogelkers in Nederland
(bron: NDFF).
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Maatregelen. Er zijn vier mogelijkheden: de boom blijven
bestrijden, de boom uitfaseren, de boom integreren in
het bos (met mogelijk een houtproducerende functie op
termijn) en de weerbaarheid van het bos te vergroten.
Begroeiingstypen. Er worden vier verschillende situaties
onderscheiden: Open landschap, Licht bos,
Gelaagd gemengd licht bos en Donker bos.
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Figuur 7. Meest recente verspreidingsbeeld van Amerikaanse
vogelkers in Fryslân.
In open landschap zullen zich hier op termijn allerlei
boomsoorten gaan vestigen. De Amerikaanse
vogelkers is niet per definitie de meest op de voorgrond
tredende soort, omdat de directe verspreiding vanaf
de zaadbomen relatief beperkt is. Toch zal zij hier
ook door de activiteit van vogels en zoogdieren wel
op gaan treden. Licht bos is een habitat waarin zich
vaak al eerder vogelkers heeft gevestigd. Hier is de
uitbreiding door deze soort veel eerder een probleem.
In gelaagd gemengd licht bos heeft zich een tweede
boomlaag ontwikkeld. Afhankelijk van de boomsoorten
die er voorkomen kan vogelkers hier een dominante
rol spelen. Zijn dit snelgroeiende soorten zoals Lork
en berk dan wel Gewone esdoorn dan zal dit niet aan
de orde zijn. Bij langzamer groeiende soorten zoals
Zomereik en Grove den wel. In donker bos tenslotte is
de Amerikaanse vogelkers in de praktijk meestal geen
probleem.

Beheerkeuzes

Ook hier zijn vier opties te onderscheiden: bestrijden
met nazorg, vogelkers uitfaseren, vogelkers integreren
en het bos weerbaar maken.
Bestrijden zal in de toekomst niet meer met glyfosaat
gebeuren en bestaat uit mechanische bestrijding.

Nazorg is essentieel. Deze kan bestaan uit verschillende
ingrepen zoals het verwijderen van zaadbronnen, het
voorkomen dat jonge bomen in bloei komen of het
begrazen met geiten en schapen om nieuwe vestiging
te voorkomen. Bij uitfaseren is het belangrijk geen
verjongingsingrepen te doen waarbij vogelkers sterk
gefaciliteerd wordt. Door kleinschalig te kappen kan men
op die plekken gericht sturen op welke soorten deel gaan
uitmaken van het toekomstige bos. Daarbij wordt vaak
knippen en breken toegepast. Bij integreren worden
jonge vogelkersen geselecteerd als toekomstboom en
wordt verder weinig bestrijding toegepast. Wanneer
het bos zich sluit zal vogelkers immers vanzelf gaan
afnemen. Een aantal toekomstbomen kunnen dan op
termijn een bron voor hout vormen. Bij het weerbaar
maken van het bos probeert men een zodanige
bosstructuur te ontwikkelen dat vogelkers er geen rol
van betekenis meer in kan spelen. Hierbij worden soms
schaduwtolerante boomsoorten aangeplant. Te denken
valt aan snelgroeiende soorten als Lork en Douglasspar.
Ook berk en esdoorn kunnen hiervoor worden gebruikt.
In het schema van figuur 9 worden deze keuzes samengevat.

Ervaringen in het noorden met Amerikaanse
vogelkers

Bij navraag bij een aantal noordelijke beheerders kwam
het beeld naar voren dat er geen heel grote problemen
met deze soort bestaan. Er wordt in principe niet meer
met giftige stoffen gewerkt. Op de eilanden werden
met de begrazing door landgeiten goede resultaten
behaald (Joeri Lamers op Omrop Fryslân 2021). Ook
in de duinen van Noord-Holland wordt met Drentse
heideschapen geprobeerd de soort te beteugelen
(Ehrenburg et al. 2008). Natuurmonumenten bestrijdt
de soort in het Lycklamabos (Gaasterland) met een
groep vrijwilligers door de jonge planten uit te trekken
of uit te graven. Grote exemplaren worden omgezaagd,
waarna de stobbe met een speciekuip wordt overdekt
om uitlopen te voorkomen. De indruk is dat het aantal
op deze manier goed te beperken valt, al is het een zaak
van lange adem en voortdurende nazorg (mededeling
Klaas Ybema). Eerder schreef Henk Jager in Twirre
al een genuanceerd artikel over de Bospest (Jager
2004). Hierin neemt hij vele aspecten onder de loep
en concludeert dat met de soort wel te leven valt. Ook
beschrijft hij een bosje bij Nijeholtpade waar de soort
uit kon groeien tot grote hoogte en een bijzonder rijke
ondergroei aanwezig is met vele oude bosplanten.

Conclusie

Figuur 8. Trend van het voorkomen van Amerikaanse vogelkers in Nederland vanaf 1975 (bron: NDFF). De verticale
as is de index waarbij 1990 = 100.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de Amerikaanse
vogelkers op bepaalde plaatsen kan uitgroeien tot
bomen van formaat en daarbij een structuurrijk bos
kan vormen met veel soorten, zodat zij niet meer als
probleemsoort hoeft te worden beschouwd. Op andere
plaatsen (met name duinen) blijft de soort toch wel
een probleem. De negatieve invloed op de bodem zou
nog beter begrepen moeten worden om hier de juiste
beslissingen te blijven nemen. In Fryslân lijkt de soort
niet heel problematisch in het beheer te zijn. Er geldt in
Fryslân geen speciaal beheer gericht op bestrijding van
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Figuur 9. Beslisboom Vogelkers (Nyssen et al. 2019).
de soort. Er is wel de mogelijkheid om exoten aan te
wijzen als problematisch naast soorten op de Unielijst.
Maar de kans dat de Amerikaanse vogelkers daarvoor in
aanmerking komt, lijkt niet zo groot te zijn (mededeling
van Albert-Erik de Winter, Provinsje Fryslân). Alleen
op de eilanden is actief begrazingsbeheer van kracht.
Het laatste woord over deze ruim tweehonderd jaar in
Nederland aanwezige soort lijkt echter zeker nog niet te
zijn gesproken.

Met dank aan Jacob Hanenburg en Ronald Sinke van
Staatsbosbeheer en Sietske Rintjema en Henk Jager
van It Fryske Gea die toelichting gaven op het beheer
van Amerikaanse vogelkers in hun terreinen. AlbertErik de Winter (Provinsje Fryslân) lichtte het standpunt
van de Provincie Fyslân toe. Ook Willem Braam
(foto’s) wordt weer bedankt evenals Hinko Talsma
(verspreidingskaart).
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