
PRAKTIJKADVIES 

Wat zijn kleinbladige berberis soorten?
Er zijn ongeveer 450 tot 500 soorten die behoren tot het 
genus Berberis. Het merendeel van de soorten komt uit 
Zuid-Amerika, Afrika of Azië, enkele soorten komen uit 
Europa of Noord-Amerika. Zuurbes (Berberis vulgaris) is 
de enige soort die in Nederland inheems is. Binnen het 
genus Berberis kan onderscheid gemaakt worden tussen 
soorten met grotere, samengestelde bladeren (grootbla-
dig), zoals mahonie, en soorten met kleine, enkelvoudige 
bladeren (kleinbladig), zoals Japanse berberis Berberis 
thunbergii. In dit praktijkadvies worden de kleinbladige 
soorten behandeld.
Japanse berberis komt sinds het einde van de 20e eeuw 
in de Nederlandse natuur voor. Andere soorten worden 
pas heel recent in het wild waargenomen. 

Wat is het effect van deze invasieve exoot?
In Nederland komen Berberissoorten vooral voor in open 
bossen, duinen, struwelen en graslanden. Ze groeien 
meestal op droge grond. De exotische Berberissoorten 
hebben allemaal een voorkeur voor zuurdere grond. 

Berberis soorten zijn in staat grote hoeveelheden kiem-
krachtig zaad te produceren, die door vogels over grote 

afstanden verspreid kunnen worden. Ze hebben een vrij 
uitgebreid, oppervlakkig wortelstelsel waaruit hergroei 
plaats kan vinden. Van Japanse berberis is bekend dat 
deze zich ook vegetatief kan vermeerderen, voor andere 
exotische berberissoorten is dit niet duidelijk. De planten 
zijn enigszins giftig en hebben stekels, waardoor grazers 
ze met rust laten. 

Invasieve Berberis soorten kunnen dichte begroeiingen 
vormen in bossen, struwelen, graslanden en duinen. Ze 
zijn relatief schaduwtolerant en kunnen daardoor ook in 
bossen groeien. Japanse berberis is sterk concurrentie-
krachtig, en kan inheemse soorten verdringen. Er is nog 
weinig bekend over de concurrentiekracht van andere 
exotische berberissoorten. 

Er zijn voor Japanse berberis vanuit de VS aanwijzingen 
dat de plant de microbiële activiteit in de bodem ver-
hoogt, waardoor er meer nitraat beschikbaar komt, en de 
strooisellaag dunner wordt. Ook zou de plant de pH van 
de bodem kunnen verhogen. De veranderingen die in de 
bodem plaats vinden zouden ook als de plant verwijderd 
wordt nog langdurig effect kunnen hebben. 
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Hoe kunnen de kleinbladige berberissoorten 
bestreden worden?
De bestrijding van invasieve exoten in het algemeen 
bestaat uit vier stappen: 
1.  Voorkomen 
2.  Vroegtijdig ontdekken en bestrijden eerste vestigingen 
3.  Bestrijden van lokale populaties 
4.  Beheersen. Deze stappen zijn in het onderstaande 

schema uitgewerkt en worden daarna achtereenvol-
gens beschreven.

1. Voorkomen

Exotische berberissoorten worden regelmatig aangeplant 
in tuinen en gemeenteplantsoen. De bessen kunnen van-
af daar door vogels verspreid worden, en zo in natuurlijk-
gebieden terecht komen. Zolang er exotische berberissen 
aangeplant zijn in de buurt van een natuurgebied, is het 
haast onmogelijk om introductie te voorkomen. Preven-
tieve maatregelen bestaan dus vooral uit het overtuigen 
van naburige grondeigenaren om geen exotische berberis 
aan te planten of deze te verwijderen als zij ze al hebben 
staan.

2.  Vroegtijdig ontdekken en bestrijden van eerste 
vestigingen

Het is mogelijk om introductie van een exotische berbe-
ris al vroeg te detecteren. Japanse berberis loopt vroeg 
in het groeiseizoen uit, vaak voordat de meeste andere 
planten dat doen. Daarnaast hebben veel van de bladver-
liezende soorten in de herfst een opvallende roze of rode 
bladkleur. Een mogelijk probleem bij de vroege detectie 
is om onderscheid te maken tussen de inheemse zuurbes 
en de exotische soorten. In de bijlage van dit praktijkad-
vies vindt u een tabel met daarin de onderscheidende 
kenmerken tussen de verschillende soorten. 

Soort al aanwezig in het 
gebied?

Grote struiken of zaailin-
gen /kleine struiken?

Grote populatie?

Zijn er waardevolle 
soorten en/of wordt het 

gebied gebruikt voor 
drinkwater?

Beheesen: Regelmatig 
maaien of schaduwrijke-

re vegetatie maken

Preventie:  
Buren/gemeenten over-
tuigen soort te verwijde-
ren/niet aan te planten

Bestrijden, uittrekken of 
snoeien + stobbenbe-

handeling

Bestrijding: Maaien 
+ nabehandeling met 
glyfosaat (stobben of 
hergroei bespuiten)

Bestrijden: met wortel 
en al uittrekken

Ja

Ja

Ja

Nee

Klein / ZaailingGroot

Nee

Nee
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3. Bestrijden van lokale populaties

Wanneer een beginnende populatie aangetroffen wordt, 
is het aan te raden deze met wortel en al te verwijderen 
voordat deze zich verder kan verspreiden. Bij het verwij-
deren van planten is het belangrijk om rekening te hou-
den met de bessen. Als er bessen aanwezig zijn, moeten 
deze verzameld en afgevoerd worden.

Uitgraven/uittrekken
Zaailingen en kleine struiken kunnen met wortel en al 
uit de grond getrokken worden. Voor grote struiken is 
dit vaak lastiger, maar het kan mogelijk zijn met behulp 
van speciaal gereedschap. In de Verenigde Staten wordt 
gebruik gemaakt van een soort tang die de stam op 
grondniveau stevig vastgrijpt, met daaraan een lange 
hefboom (Weed wrench, Pullerbear, Extractigator). Deze 
zijn in Nederland voor zover bekend niet te koop, maar 
misschien wel te maken. 
Het is belangrijk dat het wortelstelsel zo goed mogelijk 
verwijderd wordt, want hieruit kan hergroei plaatsvinden. 
De planten hebben een vrij fijn, oppervlakkig wortelstel-
sel met een dieper gaande penwortel. Omdat het wor-
telstelsel oppervlakkig is, kunnen de planten vrij goed 
uitgegraven worden.

Snoeien en chemisch nabehandelen
Struiken kunnen gesnoeid of gemaaid worden. Dit helpt 
in het tegengaan van de verspreiding van de planten, 
maar omdat er hergroei vanuit de wortels plaatsvindt, 
is dit waarschijnlijk niet voldoende om de plant kwijt 
te raken. Daarvoor is nabehandeling met herbiciden 
nodig. Zowel stobbenbehandeling met glyfosaat als het 
bespuiten van de hergroei zijn effectieve methodes. 
Stoppenbehandeling op de gesnoeide takken is minder 
effectief, omdat de doorsnede van de takken vrij klein 
is. Effectiever is het om de struik onder de kroon door te 
zagen (zie afbeelding), en de wortelstomp met glyfosaat 
te behandelen.

4. Beheersen

Begrazing
Begrazing is geen effectieve beheersmethode, omdat de 
planten niet gegeten worden.

Biologische bestrijding
Er zijn geen effectieve biologische bestrijdingsmethodes 
bekend.

Snoeien/maaien
Struiken kunnen gesnoeid of gemaaid worden. Dit helpt 
in het tegengaan van de verspreiding van de planten, 
maar omdat er hergroei vanuit de wortels plaatsvindt, 
is dit waarschijnlijk niet voldoende om de plant kwijt 
te raken. Ook niet bij herhaaldelijk (frequent) snoeien/
maaien?

Crown

Roots

Aanpassen ecosysteem
Berberis soorten zijn enigszins schaduwtolerant, dus een 
dichtere bomendekking is niet voldoende om ze kwijt 
te raken. Wel is van Japanse berberis bekend dat deze 
minder hard groeit en minder zaad aanmaakt onder meer 
beschaduwde condities, dus de verwachting is wel dat de 
soort zich minder snel uitbreidt en verspreid in dichtere 
bossen.
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  Voor vragen over dit praktijkadvies kunt u contact  
  opnemen met Anne Reichgelt, a.reichgelt@vbne.nl
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Tabel soortonderscheiding

Zuurbes (B. vulgaris) Japanse berberis (B. thunbergii) Roze berberis (B. aggregata)

Afbeelding

Inheems Ja Nee Nee

Bladeren getand Ja Nee Ja

Bloeiwijze Hangende trossen Enkelvoudig of in schermen van 2-5 
bloemen

Rechtopstaande pluimen

Bladvorm Enkelvoudig, Ovaal/spatelvormig, 2-5 
cm lang, 1-2 cm breed, van onderen 
lichtgroen

Enkelvoudig, Ovaal/spatelvormig, 1-3 
cm lang, 0,3-1,5 cm breed

Enkelvoudig, Ovaal/spatelvormig, tot 
2,5 cm lang, van onderen blauwgroen

Bessen Rood, langwerpig Rood, langwerpig Roze/Rood, rond tot iets langwerpig

B. julianae B. gagnepainii Mahonie (B. aquifolium)

Afbeelding

Inheems Nee Nee Nee

Getand Ja Ja Stekelig getand

Bloeiwijze Schermen van 10 tot15 bloemen Schermen van 2 tot 5 bloemen Tot pluimen verenigde trossen

Bladvorm Enkelvoudig, langwerpig (soms 
ovaal), vaak <6 cm lang, meer dan 1 
cm breed

Enkelvoudig, langwerpig/lancetvor-
mig (soms ovaal), vaak langer dan 6 
cm, <1 cm breed

Samengesteld, oneven geveerd, tot 
30 cm lang

Bessen Blauw tot Donkerpaars, langwerpig Blauw tot Donkerpaars, langwerpig Blauw, rond tot iets langwerpig

Opgesteld door Roel Janssen, onder begeleiding 
van Henk Siebel
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