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Ooitgehoorddat wilgen woekeren in onze natuur? Bij Amerikaanse vogelkers 
Cbospest"). waterpest en zelfs de Amerikaanse eik wordt deze term of soonge
lijke terminologie vaakweigebruikt. Dezesoortenzijn veelalongewenst. want 
het zijn 'vreemde indringers' . Maarstrooien we kalk bi] onze gekoesterde stin
zenplanten, dan denken we dankbaar aan de kruisridders en handelsreizigers 
die deze gewassen voorons uit verre oordennaar hier hebben gebracht. En ook 
de mispel is een graag geziene gast, als indicator vanoud bos. Terwijl de plant 
niet inheems is. De wetenschap dat soorten exoten zijn, blijktpositieve ofnega
tieve reacties op plantenvaak te versterken. 

Wat zijn exoten? 
Planten die van origine niet in West
Europa voorkomen, scbaren we samen 
onder de noemer 'exoten', Daarbij zijn 
veel subcategorieen en nieuwe bena
mingen bedacbt: adventieven, verwil
derde planten, sub-spontane flora, ber
kolonisatoren, arcbeofyten, xenofyten, 
neofyten , epbemerofyten, geintrodu
ceerde soorten etcetera. Grofweg komt 
bet er op neer dat een soort exoot is als 
de plant (of dier) zich in bet nieuwe 
gebied kan handhaven en ook voort
plant. Dat De Amerikaanse eik, de 
Japanse duizendknoop en de Canadese 
fijnstraal exoten zijn, blijkt al uit bun 
naam . Maar ook de paardekastanje en 
de mispel zijn exoten. Ze zijn afkom
stig uit de Balkan en de Kaukasus. 
Gemakkelijker lijkt bet te zeggen wat 
inheems is: die soorten die na de ----.... 
laatste ijstijd op eigen boutje bet 
nagenoeg kale Europa weer bezet heb
ben. Een aantal keren werd bet noor
delijk deel geteisterd door ijstijden . 
Telkens was dat voor Europa een flin
ke klap voor baar rijkdom aan soorten. 

Onherbergzaam Europa 
Sneeuwstormen met stuifzand en per
manent bevroren grond maakten van 
de noordelijke belft van Europa - tot 
aan de Alpen en de Pyreneeen - een 
onberbergzame toendra. Veel plant- en 

diersoorten bielden bel in die bittere 
koude niet uit. Een deel daarvan Yond 
een toevlucbt in bet relatief warme zui
den van Europa. In Spanje, Italie en op 
de Balkan overleefden zij de ijstijd . 

Op eigen kracht terug 
Vanuit bun 'overwinterplaatsen' in de
ze relatief warme refugia zijn bijvoor
beeld de zomer- en wintereik weer te
ruggekeerd naar bet noorden. Met 
Vlaamse gaaien en stromende rivieren 
lukte dat vrij sne!. De paardekastanje 
had pech: zijn zware bolsters waren 
niet geliefd bij dieren om te verstoppen 

als wintervoer en ze daama te verge
ten. Ook de rivieren op de Balkan ga
yen geen aansluiting op westelijk Eu
ropa. Dus bleef de paardekastanje op 
de Balkan, tot in de l6e eeuw de kei
zerlijke afgezant aan bet hof in Con
stantinopel zaden per post door Europa 
zond aan Clusius en andere botanici 
die de boom wei in bun hortus wilden 
bebben. Door deze hulp van de mens 
zien we de paardekastanje nu als 
exoot . 
De hazelaar wordt niet als exoot ge
zien, terwijl daar ook de mens heeft 
gebolpen bij de verspreiding. Dat is 
gebeurd in de prebistorie: de zaden 
waren lekker en van de takken vlecbtte 
men wanden voor huizen. Vandaar dat 
deze struik een bandje gebolpen is in 
zijn verspreiding. Maar, zeggen 
deskundigen, ook zonder hulp van de 
mens had de bazelaar zich wei uit 
zicbzelf over Europa verspreid. 
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Daannee is de SOOrl toch inheems en 
zeker geen exoot, zo menen zij. 

Levende geschiedenis 
De literatuur overziend, blijkt clat 
vooral soorten die allang geleden zijn 
geintroduceerd, nauwelijks nog als 
exoot worden gezien. Bovendien ko
men zij vanuit aangrenzende gebieden, 
wat zeker ook een rol speelt in de ac
ceptatie. 
De korenbloem is claar een bijzonder 
voorbeeld van. Aan het eind van de 
laatste ijstijd was het noorden van Eu
ropa een steppe-toendra: een boomloze 
vegetatie op bumusarme grond met 
nog weinig bodemontwikkeling. De 
korenbloem bad daarin een vaste 
plaats. Naarmate zicb bos vestigde, 
raakte deze plant op de acbtergrond en 
vermoedelijk is zij tientallen eeuwen 
afwezig geweest. Mogelijk beeft zij 
zich slechts op enkele plekken kunnen 
handbaven. Totclatde Iandbouw ge
liefd werd en de korenbloem- onbe

doeld - met granen werd ingevoerd 
vanuit het Midden-Oosten. Op de ak
kers yond zij baar vaste plaats. Nog 
steeds bescbouwen we een korenveld 
met korenbloemen als idyllisch voor
beeld van bet samengaan van land
bouw met natuur. 

Bewuste introductie 
Wouw is een SOOrl die bewust is gem
troduceerd. Wouw groeide na de ijstijd 
al in Europa rond net Middellandse 
Zeegebied . Al in de prehistorie werd 
de plant over Europa verspreid omclat 
het een geliefde verfplant is die een 
duurzame gele verfstof Ievert, Door de 
Romeinen is deze plant nog verder 
verspreid. 
Van recentere exoten (vanaf ongeveer 
midden 18de eeuw) is vaak precies be
kend wanneer en boe ze zijn inge
voerd. Botanici introduceerden vanuit 
verzameldrift en wetenschappelijke be
langstelling. Met toenemende scheep
vaart waren alle werelddelen in relatief 
korte tijd bereikbaar, en konden er 
stekjes en zaden meegenomen worden 
voor thuis. Er is zelfs bewust jacht ge
maakt op exoten vanuit economisch 
belang. De Douglasspar is daar een 
voorbeeld van. Deze boom is door de 
Engelsman David Douglas in 1827 
ingevoerd uit Noord-Amerika . De 
boom levert mooi tirnmerhout op en 
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doer net uitstekend in Europa. De pro
fessionele plantenjager Douglas was 
verbaasd over zijn eigen successen. Hij 
schreef aan bet thuisfront: "U zult weI 
denken, dat ik nieuwe dennen fabriceer 
voor mijn genoegen." 

Korenbloem 

Treinreizigers 
Ook onbewust komen er nieuwe soor
ten in onze contreien terecbt. Een 
exoot die wel zeer modem reisde is het 
bezemkruiskruid. Deze Zuid-Afri
kaanse composiet werd met wol vanuit 
Transvaal naar Nederland gebracht. De 
plant is in 1939 voor bet eerst gevon
den in de textielstad Tilburg. De eerste 
verspreiding Yond plaats vanuit 
Verviers in Belgie naar Nederland via 
de Maas. Midden jaren 70 'nam' deze 
plant de trein. Zeer voorspoedig ver
spreidde het bezemkruiskruid zich via 
net spoorwegnet over Nederland. Zo 
verschenen de eerste planten in 

Haarlem op het rangeerterrein van de 
treinen die uit Limburg kwamen. De 
meest noordelijke uithoeken van 
Nederland bereikte de plant met lokale 
spoorlijntjes in Noord-Groningen. 

Succesformules 
Interessant is te zien welke factoren 
van belang zijn voor het succes van 
exoten. Agressief gedrag is een strate
gie die 'exotische' dieren gebruiken om 
van zich af te bijten in hun nieuwe ge
bied. Ook nieuwe plantensoorten kun
nen zich ronduit agressief gedragen. 
Een berucht voorbeeld is de Japanse 
duizendknoop . Deze SOOrl plant zich 
voomamelijk voort met stevige wor
telstokken. Die vormen een dicbte
 
mat waartussen geen andere krui

den kunnen groeien. Hooguit een
 
brandnetel lukt het weI eens. Daarom
 
wordt gewaarschuwd tegen het achte

Ioos weggooien van deze plant die ook
 
in tuinen groeit.
 
Een andere SOOrL die als agressief te
 
boek staat is de Arnerikaanse vogel

kers, Op somrnige plaatsen in Neder

land komt deze SOOrL massaal voor. 
Vooral op plaatsen waar vanaf de eer
ste helft van deze eeuw de boom te pas 
en te onpas is aangeplant. Men wilde 
met deze nieuwkomer de bodem van 
productiebossen verbeteren, omclathet 
blad snel vergaat. Al snel werd de 
nieuwe aanplant een plaag, zowel van
uit oogpunt van natuurbeheerders als 
vanuit bosbouwkundig oogpunt. 
Vandaar de bijnaarn bospest. De 
bomen verstikten de bossen. 
Toch lijkt deze exoot eerder geprofi
teerd te hebben van een gunstige in
troductie. Het blijkt clatin bospercelen 
waar de 'bospest' een overbeersende 
plaats inneemt, de soort is aangeplant 
(of door spreeuwen massaal is uitge
zaaid). In bossen waar de boom niet is 
aangeplant , vindt men slechts afzon
derlijke struiken... 
Een derde strategie is een gunstige 
groeipIaats te vinden waar nauwelijks 
inheemse soorten groeien. Kalmoes 
volgt deze weg. Deze van oorsprong 
Aziatische plant kan in Europa geen 
zaden maken om zicb voort te planten. 
Aileen uit wortelstukjes komen nieuwe 
planten. De soort vindt in steile oever
randen een vestigingsplek, waar anders 
nauwelijks planten kunnen groeien. 
Een oud voorbeeld om onbezette 
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plaatsen in te nemen is de muurleeu
wenbek. Deze kwam oorsprankelijk 
voor in noord- en midden-Italie en 
westelijkJoegoslavie. Daar is het een 
rotsplantje, Door de verstedelijking 
yond de soort 'kunstrotsen' in onze 
muren. 
Al in 1644 schrijft Dodoens in zijn 
Cruydtboeckdat de plant in ons land 
voorkomt: "De neertsigheydtvan de 
Cruydt-beminners heeft dit cruydt hier 
te lande seer vermeninghvuldigt ende 
naementlijck te Delft in Hollandt is 't 
door den hooghgeleerden D. WiIlem 
van der Meer soo ghemeynghernaeckt, 
datter nauws bruggheoft eenigh stadts
ghebouw oft oude moeragieen is, ten 
is daer mede cierlijck bekleedt. Dies 
het metter tijdt voor inlandtsch gewas 
sal moghen ghehoudenworden." 

Uit inventarisaties van exoten blijkt dat 
de laatste eeuw vooral die soorten een 
plaats weten te vinden in de steenstep
pes van de steden en warme groei
plaatsen die het gevolg zijn van indu

striele activiteiten. Enkele voorbeel

. den: vlinderstruik, boksdoom, Weich

selboom, vederesdoom, zwart tand
zaad, valse wingerd,Canadese gulden
roede, aardpeer, reuzenbalsemien, 
klein springzaad. 

Aaien of afmaken? 
Wat vinden we nu van al deze exoten? 
Een moeilijke vraag met een complex 
antwoord.Opvallend is dat exoten 
(vooral dieren) sterkere reacties oprae
pen op hun voorkomen dan de ver
trouwde inheemsesoorten. Een voor
beeld van tegengestelde reacties is de 
reuzenberenklauw die als sierplant in 
de 19de eeuw binnengehaaId is uit 
Zuidwest-Azie. Destijds was ze een 
geliefd statussymbool bij chique land
huizen en buitens. In de jaren '60 en 
'70 van deze eeuw was bet een 'hippe' 
plant bij de altematieve scene: bet 
symbool voor de wilde plantentuin, die 
in opmars kwam. 
De imposante plant verwildertsteeds 
meer, en kan bastarderenmet de in
heemse berenklauw, die van beschei
dener afmetingen is. Een zeldzame 
vorm van floravervalsing. 
De reuzenberenkIauw is gevaarlijker 
dan de inheemse soortgenoot: bij aan
raking met de huid kan deze exoot 
lelijke 'brandwonden' veroorzaken. 
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Een paar jaren terug kwam de plant om 
deze reden zeer negatief in het nieuws 
en werd er een kortstondige heksen
jacht geopend. 

~. 

Waarderingsonderzoek 
Er is onderzoekgedaan naar de 
waardering van boom-exoten bij bet 
publiek. Niet zo verrassend, maar wei 
belangrijk is, dat de gemiddelde leek 
bomen totaaI anders waardeertdan een 
gemiddelde beheerderof bioloog. 
Ongeveer 1/3 van de geenqueteerde 
wandelaars yond bet onzin exoten te 
kappen in bossen omdat ze oorspron
kelijk hier niet thuishoren. "Ze groeien 
hier toch goed" was een vaak gehoord 
argument voor behoud. Vooral de be
levingswaarde speelt bij leken een gra
te rol. NaaIdbomen - nagenoegalle
maal exoot - zorgen voor prettige af
wisseling tussen inheems loofhout, De 
Amerikaanse eik is een zombie voor 
onze fauna: er nestelen nauwelijks vo
gels in, insectenkomen er ook niet op 
af en de eikels zijn oneetbaar voor die
ren. Maar de boom is geliefd om zijn 
bonte herfstblad. 
Gelukkig wordt er steeds beter reke
ning gehoudenmet net feit dat bossen 
meer functies tegelijkertijd kunnen 
hebben: recreatie, productieen naruur
waarden. Zo werd een aantaljaren ge

.~ 
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leden de tamme kastanje als exoot 
flink uitgedund in bossen. De bomen 
planten zich goed voort en kunnen in 
een bos agressief zijn: ze verdringen 

Muurleeuwenbekjes 

andere soorten. Bovendien is de tam
me kastanje niet zo interessant voor 
veer bosbewoners: weinig insecten, 
vogelsof andere dieren prafiteren van 
de tamme kastanje. Omwille van de 
waarderingdoor bet publiek blijven 
bomen nu aan de randen van paden en 
wegen bewaard. Geliefd zijn bij hen de 
dikke eetbare zaden, wat ook een reden 
zou kunnen zijn waarom de boom door 
Romeinen is ingevoerd. 

Extra natuurwaarde 
Het is niet altijd de belevingswaarde 
die een tegenwichtvormt voor de ge
ringe natuurwaarde. Exoten kunnen 
ook extra natuurwaarden toevoegen 
aan onze natuur. Een bekend voor
beeld is de vlinderstruik. Het is een 
bekendeverschijning in veel tuinen. 
De struik kornt uit China en is in 1869 
door de Franse pater Armand David 
naar Europa verzonden. De plant 
groeit graag op spoortaludsen droge 
plekken. De Tweede Wereldoorlog 
bracht haar geluk: de plant groeide we
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lig op het puin van verwoeste steden. over een kam te scheren. Wei geeft het 
De plant is bij veel mensen geliefd om 'exotische verleden een extra dimensie 
haar bloemen die veel vlinders aan aan de nieuwkomers. 0 
trekken. Het is een nectarleverancier 
voor dag- en nachtvlinders zoals dag
pauwoog en atalanta. Ook hommels, 
honingbijen en zweefvliegen bezoeken 
de plant. En bet is een voedselplant 
voor rupsen en larven van o.a. kuif
vlinder, snuitkevers en de mineervlieg. 
Een lekkere plant dus voor veel insec
ten. Toch zijn er ook puristen te vinden 
die de bloemen te opzich
tig vinden voor de 
Nederlandse natuur, en 
de planten het liefst achter een 
tuinhek zien. 

Nog meer voorbeelden: dankzij de 
'exotische' naaldbomen vliegen er 
goudhaantjes, kuifmezen, kruisbekken 
en sijsjes rond, bloeit de den
nenorchis en de kleine ke
verorchis en zijn er 
ongeveer 450 soorten 
paddestoelen bijge
komen . 

Alles overziend, blijken 
exoten voor de mens net zulke 
aantrekkelijke of nare eigenschap 
pen te kunnen heb
ben als inheemse 
soorten. Ook exoten 
zijn zeldzaam of over
vloedig aanwezig, ze 
zijn onopvallend 
of opzichtig, 
verdringen andere 
soorten of 

Reuzenberenklauw 
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