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Wat gaan we doen

1. Inleiding bij Amerikaanse vogelkers: Bart

2. Aanpak Prunusbestrijding: Gerard

– in open terrein 

– in licht bos

3. Bossen weerbaar maken: Bart
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Vragen tijdens de presentatie
Discussie achteraf

Sommige dia’s worden kort besproken                   discussie.



EU Exotenbeleid

Europese Verordening n° 1143/2014

3-traps aanpak:

1. Preventie vestiging

2. Eliminatie in vroeg stadium

3. Beheer gericht op tegengaan verdere verspreiding

Dit geldt voor de 44 soorten op de Unielijst, zoals:

• Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides)

• Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera)

• Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)

• …

https://www.ecopedia.be/planten/grote-waternavel


Amerikaanse vogelkers elimineren?



Verspreiding inperken? 

1965: Av in 235 kilometerhokken 2018: Av in 1389 kilometerhokken
Bron: NDFF







Van 3- naar 4-traps aanpak

• 3 trappen in EU Verordening focussen op de EU lijst (nu 44 soorten)

• Av is een wijd verbreide ingeburgerde exoot (1900 – 1924 ingeburgerd; Floron) 

• Ook voor deze wijd verbreidde exoten hebben we een aanpak nodig

4-traps aanpak:

1. Preventie vestiging

2. Eliminatie in vroeg stadium

3. Beheer gericht op tegengaan verdere verspreiding

4. Integratie in beheer ecosysteem



Prunus serotina is een belangrijke 
voedselplant voor veel insecten 
(blad, bloemen),  zoogdieren en 
vogels (bessen).

In Europa :

228 insecten gevonden op Prunus
waarvan
178 soorten Prunus als waardplant

Nyssen et al. 2013



Schilthuizen M, et al. (2016) Incorporation of an invasive plant into a native insect herbivore food web. 

Lokale insectenfauna vindt steeds meer de weg naar P. serotina

Vergelijking tussen vraat aan herbarium-specimens Prunus serotina en P. padus
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Schilthuizen M, et al. (2016) 
Incorporation of an invasive 
plant into a native insect 
herbivore food web. 
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Alle struiksoorten

Prunus serotina

Effect op flora-diversiteit
van bedekking 0-100% 
van inheemse struiklaag
(lijsterbes, vuilboom, 
berk, eik) vs. alleen
Amerikaanse vogelkers.

Opnames in arme
grovedennenbossen.

Simmelink, M. (2011) Het effect van 
struiklagen van Prunus serotina op de 
ondergroei vergeleken met inheemse 
loofboomsoorten: dichtheids- of 
soorteffect? BSc thesis, Wageningen 
University



Amerikaanse vogelkers 
is een pionier

Common morel, Gewone morielje 
(Morchella esculenta). 

‘If you want to find common morel, 
look for pioneer forest with black 

cherry’ 

Citaat morel hunters

Zowel in Amerika als bij ons

• Daar hebben we bij de 
herbebossing dankbaar gebruik 
van gemaakt …

• …. en daarna veel last van gehad.

• Maar een pionier is gedoemd het 
veld (bos) te ruimen voor 
opvolgers.





STS (Schaduw Tolerantie Schaal) 

 (naar Niinemets & Valladares 2006).  

 

 >50% licht STS 0 tot 1   

50 tot 25 % licht STS 1 tot 2  

Japanse lariks Larix Kaempferi 1,38 

grove den Pinus sylvestris 1,67 

25 tot 10 % licht STS 2 tot 3  

ruwe berk Betula pendula 2,03 

zwarte den Pinus nigra 2,10 

boswilg Salix caprea 2,16 

vlier Sambucus nigra 2,29 

zomereik Quercus robur 2,45 

Amerikaanse vogelkers Prunus serotina 2,46 

Av meer schaduwtolerant dan den



Av minder schaduwtolerant dan …
Amerikaanse vogelkers Prunus serotina 2,46 

vuilboom Rhamnus frangula 2,66 

es Fraxinus excelsior 2,66 

trosvlier Sambucus racemosa 2,66 

lijsterbes Sorbus aucuparia 2,73 

wintereik Quercus petrea 2,73 

Amerikaanse eik Quercus rubra 2,75 

douglas Pseudotsuga menzisii 2,78 

10 tot 5 % licht STS 3 tot 4  

tamme kastanje Castanea sativa 3,15 

veldesdoorn Acer campestre 3,18 

vogelkers Prunus padus 3,26 

boskers Prunus avium 3,33 

hazelaar Corylus avellana 3,53 

steeliep Ulmus laevis 3,67 

gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 3,73 

hulst Ilex aquifolium 3,86 

haagbeuk Carpinus betulus 3,97 

5 tot 2 % licht STS 4 tot 5  

zomerlinde Tilia platyphyllos 4,00 

winterlinde Tilia cordata 4,18 

Noorse esdoorn Acer platanoïdes 4,20 

beuk Fagus sylvatica 4,56 

< 2 % licht STS > 5  

 



Schaduwtolerantie





 

EIK BERK 

Amerikaanse 

vogelkers 

Prunus-strooisel leidt tot een sterk verbeterde humusvorming

Humusprofielen van zelfde bodem, verschillende boomsoorten. Heesch, 2016







Concurrentie op kapvlakte



Bossuccessie ongewenst

concurentieverhouding



Bossuccessie ongewenst

Selectie T-bomen



1
Kunt u uw 

beheerdoelen realiseren
In aanwezigheid  van

Vogelkers ?
Zie 8.4

2
Wenst u een weerbaar bos ?

Zie 8.5

3
Voldoet uw bos aan:

• Voldoende oppervlakte ?
• Bestrijding betaalbaar ?
• Beheer continuïteit?

Zie 8.3

niets doen

8.10.Weerbaar bos 
ontwikkelen

8.9 Vogelkers 
accepteren

8.8 Vogelkers 
bestrijden

Heroverweeg het 

gewenste bostype

Splits uw bos op

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Deels

Deels

Deels

Dan maar overal accepteren?



www.bosgroepen.nl

Aanpak Prunusbestrijding 
in open terrein en licht bos

• Aanpak en ervaring 

– Ervaringen op de Veluwe  1995 en verder 

– Aanpak PWN 2009 en verder 

– Aanpak Natuurmonumenten Kennemerland

– Aanpak Natuurmonumenten Veluwe



www.bosgroepen.nl

Historie 

• Prunus trekken. 

• 2-4-5 T ester bladbehandeling en stobbe.

• Afzetten en insmeren AMS.

• Glyfosaat stobbe behandeling 5%.

• Glyfostaat bladbehandeling 2 % max 100 cm

• (Druk) begrazing met schapen, geiten en 
koeien.

• Trekken met de kraan.



www.bosgroepen.nl

Faalfactoren

• Geen samenwerking met buren 

• Geen vast beleid 

• Subsidie afhankelijkheid / Financiën

• Aandacht verschuiving / prioriteiten

• Discussie m.b.t. gebruik chemische middelen 

• Enorme hoeveelheid zaailingen na 
bestrijding. 



www.bosgroepen.nl

Ervaringen na 20 jaar Prunus 
bestrijding 

• Het zaad neemt na ongeveer 5 jaar af in 
kiemkracht 

• Verjonging gaat het best in half schaduw

• Materiaal > 7 cm is zeer goed te bestrijden 
met Glyfosaat 

• Materiaal < 7 cm is (vrijwel) niet te bestrijden 
met Glyfosaat 

• Struikvormige uitlopers vrijwel niet Chemisch 
te bestrijden

• Begrazing kan ondersteunend werken.

• Bladbehandeling is geen optie 



www.bosgroepen.nl

Voorbeeld werkwijze met 
Glyfostaat

• Recente Bestekken

• Intensieve inventarisatie

• Jaar 1 Alle Prunus dikker dan 5 cm en
zaadvormers

• Jaar 2 en verder, alle Prunus dikker dan 5 cm 
en zaadvormers

• Doel: zaadbomen 100% verwijderen

• Vanaf jaar 4 zaailingen gaan steken en
trekken van open naar dichte gebieden.



www.bosgroepen.nl

Ervaringen laatste 10 jaar 

• 98% uitval bij de Prunus > 5 cm 

– Groot zaagvlak

– Goede opname

– Uitvoering augustus – oktober 

• < 50% uitval bij Prunus < 5 cm en > 2 cm

– Klein zaagvlak

– Krachtige groei 

– Uitlopers op slapende ogen op wortelhals

– Nabehandeling noodzakelijk 



www.bosgroepen.nl

Ervaringen laatste 10 jaar 2 

• Begrazing kan effectief werken mits :

– Volhouden 

– Aangepast op situatie 

•Gescheperde kudde

•Netten 

•Gezondheid dieren 

• Inzet Vrijwilligers

– Goede aansturing 

– Motivatie 

• Meeste zaailingen in halfschaduw 



www.bosgroepen.nl

Ervaringen laatste 10 jaar 3 

• Inventarisatie is alles :

– Zaadbomen vastleggen  

– Zaadhaarden vestleggen

– Uitvoering door vakman  

• Strategie bepalen 

– Werk van open naar dicht 

– Maak plan voor randen met prunusrijke 
buren

– Zet vrijwilligers nuttig in 



www.bosgroepen.nl

Lange adem

• Prunus bestrijding kost tijd en vergt lange 
termijn denken en goede financiële planning.

• Na 5 jaar is de kiemkracht enorm afgenomen 

• Nazorg nog minstens 7 – 10 jaar 

– Afzetten 

– Begrazen 

– Trekken 

• Inventarisatie met GPS

– Terreinkennis is essentieel 



www.bosgroepen.nl



www.bosgroepen.nl

Ervaringen laatste 10 jaar 4 

• Dus :

• Inventarisatie 

• Strategie bepalen 

– Wel Glyfosaat 

– Geen Glyfosaat ( Bosgroepen stoppen 
ermee)

• Werkplan voor lange periode opzetten < 10 
jaar 

• Financiën / personeel 



www.bosgroepen.nl



www.bosgroepen.nl

Invenstarisatie techniek 



www.bosgroepen.nl



www.bosgroepen.nl

Faalfactoren met Glyfosaat

– Materiaal vergeten 

– Slordig inspuiten 

– Te dun materiaal

– Te hoog afgezet 

– Onjuiste mengverhouding > 5 %

– Verwerking Glyfosaat in regen



www.bosgroepen.nl

Aanbevelingen 

– Verkoop Biomassa kan rendabel zijn.

•Wel veel mitsen en maren

– Nu nog vrijwel altijd bruto negatief 

– Omvormingen 

– Verjongingen 

– Maak heldere afspraken 

•Aftop diameter sortimentshout

•Bepaling gewicht en inhoud



www.bosgroepen.nl

Bedrijfsbezoek fa. Van den Broek

• Korte inleiding door Evert van den Broek.



www.bosgroepen.nl



www.bosgroepen.nl

Vervolg project zonder Glyfosaat

– Werkblokken maken.

– Blijven vastleggen. 

– Gebied zaadloos houden !!!!

– Inzet paard of minikraantje.

– Drukbegrazing met schapen of geiten in 
“spinazievelden”.

– Inzet vrijwilligers optimaal en gemotiveerd 
benutten.

– Inzet specialisten in probleem gebieden



www.bosgroepen.nl

Werking met kraantje 



www.bosgroepen.nl
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www.bosgroepen.nl



www.bosgroepen.nl



Vogelkers kan niet meer dominant worden.

Andere boomsoorten kunnen de concurrentie aan.

• Onder scherm (schaduwtolerantie)

• In open fase (groeiritme in vol licht)

Vogelkers wordt een boom onder de bomen



Bos weerbaar maken: 

Inbrengen opvolgersoorten
• winterlinde,
• haagbeuk
• Eur. vogelkers
• esdoorn
• hazelaar
• tamme kastanje
• beuk
• …
Concurerende pioniers
• Ratelplopulier
• Berk
• Lariks
• …



Bossuccessie gewenst
Bos weerbaar maken: inbrengen opvolgersoorten

Winterlinde,

Esdoorn

Hazelaar

Haagbeuk

Eur. Vogelkers

Tamme kastanje

Beuk

…



Aanplant onder scherm





Aanplant en begeleiding na kap



Knippen en breken







Aanpak bij dichte Av struiklaag

• Struiklaag laten doorgroeien tot stakenfase

• Aanplant opvolgersoorten

• Ook onder dubbel scherm (gd/eik en Av)



Wanneer onderplanten?



Topscheut groei van winterlinde (Tilia cordata) onder Amerikaanse vogelkers gerelateerd
aan de borsthoogte diameter  van de dominante vogelkersen.



Vogelkers als tijdelijke fase

KU Leuven / Vlaamse Bosgroepen



SBB / WUR









Dank voor uw 
aandacht !

Vragen ?

Discussie !

www.vogelkers.nl


