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lNTRODUCTlE VAN NIEUWE BOOMSOORTEN

Sinds enke|e jaren wordt er gediscussieerd over het introduceren van 'nieuwe' boom‑
soorten in het Nederlandse bos, zoals de valse acacia (Robinia), tamme kastanje of
de mammoetboom (Sequoiadendron). Uit milieuoverwegingen zou de aanplant van
deze soorten gestimuleerd moeten worden: Ze groeien snel en leveren hout dat niet
verduurzaamd hoeft te worden. Het hout kan dienen als vervanging van tropisch
hardhout. Maar niet iedereen is enthousiast.

Over de (grootschalige) teelt van deze boomsoorten in de Nederlandse situatie is
maar weinig bekend. Hun faam is vooral gebaseerd op gegevens uit het buitenland.
Succes in Nederland in nog niet verzekerd.

De afzetmogelijkheden worden nogal eens overschat. Om met de grote stroom aan
importhout te kunnen concurreren moet een groot en regelmatig aanbod
gegarandeerd zijn. Per houtsoort is daarvoor algauw 10.000 hectare nodig.

Dat een boomsoort niet uit Nederland komt is op zich geen probleem. De douglas
komt oorspronkelijk ook niet uit Nederland, maar doet het hier prima. Tenminste als
gekeken wordt naar de houtproduktieve kwaliteiten. want de introductie van douglas
heeft niet geleid tot verrijking van de natuurwaarde en de vitaliteit blijft duidelijk
achter bij de meeste inheemse boomsoorten. Wel is de hoge belevingswaarde van
landgoederen vaak te danken aan de aanwezigheid van 'exotische' boomsoorten,
zoals de douglas.
De introductie van exoten ver|00pt meestal niet zo succesvol als bij de douglas. Het
bekendste voorbeeld is de Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina). Deze soort
werd in Nederland vanaf 1920 op grote schaal aangeplant om decennia later als
‘bospest' bestreden te worden. Er zijn vele andere voorbeelden van ‘mislukte' boom‑
soorten. En zelfs de douglas wordt nu op grote schaal ‘omgevormd'.

Professor Houtzagers beschrijft Prunus serotina in Houtteelt
der gematigde luchtstreek uit 1954 nog als een waardevolle
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De Amerikaanse vogelkers heelt een groot uitstoelingsvermogen AfdelingBas
en kan ook vrij veel schaduw verdragen. R'"°“ h " 5°°°°

Daardoor is hij niet alleen zeer waardevol als menghoutsoort “ W 7 ? ” 97°
bij de aanleg van gemengde beplantingen, doch ook als onder‑
bouw. In bossen, waar het niet al te droog is, plant hij zich zeer
gemakkelijk natuurlijk voorL Hĳ is een uitstekende bodem‑
verbeteraar, die, wijl hij veel en spoedig bessen geen, ook een
waardevolle soort is voor devogelstand.
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Enkele decennia la ter wordt de vogelkers als ‘bospcst’ bestreden:
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Prunus serotina:

e

van uitroeiing naar beheersing
P.A. van den Tweel, Staatsbosbeheer. afd. Bosontwikkeling. Utrecht

Prunus serotina en de bosgesthiedenis

Prunus xerotina (Amer ikaanse vogel‑
kers) is WaiIMhljnIijk in de l7c eeuw
vanuit het o m t e n van de USA v i a Frank‑
rijk l l ’ l Eurnpa ingevoerd. Tot omstreeks
wou werd pr imus alleen gebruikl ter
verfraaiing van tuinen enparken.
Omstreeks die lĳd begon in Duitslandde
toepassing van Prunus serotina in de
hmhnuw. Vooral ten aanzien van de
htiutltwaliteit.ook oparme gronden. had
men hoge verwachtingen.
Al kort na deze periode kwam men in
Duilsland tot andere inzichten. De
boomvorm was ongunstig. de produklic
viel tegen en de groei op zeer arme
gronden was ronduit slecht.
in de Nedertandsc bosbouw begon men

Albedding I . Lan‘kao: waarin Prunus“retina ontbreekt.

rond [920 Prunus serotina op grote
schaal aan te planten. In cen te instantie
werd prunus gebruikt in hrand- enwind.
singels als aanvulling np berk engrauwe
els. Later werd prunus vooral gebruikl
als bodemverhcteraar ( v u l b t w m a o n
hĳ naaldhoom) en als onkruidbestrĳch
door middel van bodembedekking (on‑
derdrukker van heide hĳ heidehchos‑
singen).

in de periode van 1920-1930 heeft in
Nederland op grote schaal aanplant en
bezaaiing plaatsgevonden. Dit hield ver‑
band met de grote activiteit in deontgin‑
ningen en herbebossíngen.
Het zou tot l950‐I9SS duren v00rdat
men de negatieve kanten van Prunus
serotina ging zien. die hem de bijnaam

Er zijn dus zowel argumenten vóór als tegen de introductie van nieuwe soorten.
Hoewel voorzichtigheid geboden is. is er ook weer geen reden om er helemaal vanaf
te zien. De keuze is aan de eigenaar/beheerder. Deze draagt uiteindelijk ook de
risico's. Is de doelstelling het verhogen van de belevingswaarde. dan is de aanplant
van nieuwe soorten op kleine schaal geen probleem. Maar als economische peiler
voor het bosbedrijf zijn nieuwe boomsoorten riskant. Daarvoor moet de aanplant in
ieder geval landelijk en op grote schaal worden aangepakt.


