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Aanleiding 
 
Het Aanspreekpunt Privaat Beheer (APB) en de koepel van bosgroepen vragen aan het 
ANB om beleidsmatig in te zetten op het gebruik van elsbes en Noorse esdoorn door beide 
soorten op te nemen in de lijst van gesubsidieerde boomsoorten. 

Hun motivering luidt: beide soorten met een groot potentieel op vlak van 
klimaatrobuustheid en biodiversiteit voor Vlaanderen, kunnen de huidige lijst van 
inheemse boomsoorten aanvullen en bieden aan private boseigenaars op die manier een 
breder palet aan soorten voor gebruik bij (her)bebossing. 

ANB overweegt de opname van beide soorten en baseert zich hierbij op de vraag van APB 
en de koepel van de bosgroepen die werd gesteld tijdens het overleg ANB-Bos op 15 juni 
2022 en de kennis die o.a. ter beschikking wordt gesteld via EUFORGEN1, via stichting 
Probos, SBB, WUR en BG Midden-Nederland2 en via de JRC Atlas of Forest Trees3. 

ANB wenst hierover echter eerst advies in te winnen bij het INBO om in te schatten wat 
de mogelijke risico’s zijn die kunnen verbonden zijn aan de aanplant van deze soorten. 
 

 

Vraag 
 
Wat zijn de mogelijke risico's verbonden aan het gebruik van elsbes en Noorse esdoorn 
bij (her)bebossing? 
 

Toelichting 

1 Inleiding  
 
Bij bebossing en herbebossing kunnen boseigenaren beroep doen op een subsidie van de 
Vlaamse overheid, wanneer zij gebruik maken van inheemse boomsoorten (zij lijst in 
bijlage 1), die bovendien zijn opgenomen op de lijst van aanbevolen herkomsten (LAH). 
 
Verder wordt de boomsoortenkeuze bij bebossingen en herbebossingen ook door de 
afdeling AVES van ANB beoordeeld om na te gaan in hoeverre de boomsoortenkeuze 
geschikt is (goede kans tot succesvolle groei), en voldoet aan de wettelijke voorschriften. 
Hierbij wordt het stand-still principe gehanteerd (o.a. inheemse soorten mogen niet door 
uitheemse vervangen worden). Daarbij wordt de officiële lijst van inheemse boom- en 
struiksoorten in Vlaanderen gehanteerd (zie bijlage 1). 
 
Elsbes en Noorse esdoorn staan niet op deze lijst, komen dus niet in aanmerking voor 
subsidie, en kunnen strikt juridisch gezien niet worden ingezet bij compensatie of 
herbebossing na kapping van inheems bos.  

                                                
1 Acer platanoides - EUFORGEN European forest genetic resources programme 

Sorbus torminalis - EUFORGEN European forest genetic resources programme en Sorbus_torminalis.pdf (europa.eu) 

2 factsheet-sorbus-torminalis-def.47c7c8.PDF (vbne.nl) 
3 JRC Atlas of Forest Trees 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euforgen.org%2Fspecies%2Facer-platanoides%2F&data=05%7C01%7Cjoris.janssens%40vlaanderen.be%7C03bcb5577fc249564e9308da5b491670%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637922666710534725%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JWun63bmLlUY7QsitHQvtxCNX467eUxpIMptQUqxhZg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.euforgen.org%2Fspecies%2Fsorbus-torminalis%2F&data=05%7C01%7Cjoris.janssens%40vlaanderen.be%7C03bcb5577fc249564e9308da5b491670%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637922666710534725%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0oL4FhkVvUw%2BNdstNjgyS9ZZoKepd88%2FKQxx9h8dlWw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vbne.nl%2Fklimaatslimbosennatuurbeheer%2Fuploads%2Ffactsheet-sorbus-torminalis-def.47c7c8.PDF&data=05%7C01%7Cjoris.janssens%40vlaanderen.be%7C03bcb5577fc249564e9308da5b491670%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637922666710691021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hgfCHsvSFEeWvkbroiBQAZrzErGltyp6IRB5j2vymHg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforest.jrc.ec.europa.eu%2Fmedia%2Fatlas%2FSorbus_torminalis.pdf&data=05%7C01%7Cjoris.janssens%40vlaanderen.be%7C03bcb5577fc249564e9308da5b491670%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637922666710691021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zbXXZNIdM98zBALwh%2FEGS%2FqkRb5po29%2B3HtQzsT2oDk%3D&reserved=0
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Er wordt aangenomen dat beide soorten weliswaar in België inheems zijn maar in 
Vlaanderen niet van nature voorkomen. Dit geldt trouwens ook voor soorten als donzige 
eik (Quercus pubescens), die in België een vergelijkbaar verspreidingsgebied heeft als 
elsbes zuidgerichte droge hellingen in de Famenne), of andere soorten als meelbes 
(Sorbus aria), wollige sneeuwbal (Viburnum lantana) of Zweedse lijsterbes (Sorbus 
intermedia). 
 
Bij andere soorten op deze lijst (gele kornoelje, taxus, wilde peer,...) die in België ook 
vrijwel exclusief in Wallonië voorkomen, wordt dit onderscheid dan weer niet gemaakt. 
Deze worden wel als ‘inheems in Vlaanderen’ gecatalogeerd.  
 
In die context lijkt het logisch en consequent om elsbes en Noorse esdoorn aan de lijst 
toe te voegen. Bovendien worden aan deze beide soorten heel wat ecologische en 
bosbouwkundige troeven gekoppeld: het zijn beide rijkstrooiselsoorten4 die een rijke 
geassocieerde biodiversiteit kunnen herbergen en die ook hoogkwalitatief en waardevol 
hout kunnen produceren. 
 
Vooraleer de soorten aan de lijst toe te voegen is het nuttig grondig te overwegen in 
hoeverre deze aanvulling geen onvoorziene negatieve consequenties kan hebben. Eens 
opgenomen op de lijst betekent immers intrinsiek dat de overheid het gebruik van deze 
soorten ook aanmoedigt. 
 
Voor elk van beide soorten wordt hieronder de analyse gemaakt. Daarbij wordt telkens 
hetzelfde stramien gevolgd. 

- Een korte beschrijving van de ecologische kenmerken van de soort: 
verspreidingsgebied, standplaatseisen, klimaatrobuustheid en ecologische 
kwaliteiten 

- Mogelijke ecologische risico’s bij het gebruik van deze soort: hier komen 
verschillende aspecten aan bod :  

- invasiviteit en dominantie 
- vegetatiekundige verstoring (en inpasbaarheid in natuurstreefbeelden en 

Natura2000-habitats) 
- genetische aspecten (herkomst/kwaliteit) van de geïntroduceerde planten 

en risico op uitkruisen met inheemse verwante soorten (genetische 
pollutie) 

- Andere mogelijke risico’s : in deze paragraaf komen summier ook aspecten als 
volksgezondheid en economische risico’s aan bod (slaagkansen van aanplant, 
groeikracht, ziekten en plagen). 

 
 

  

                                                
4 Rijkstrooiselsoorten zijn boom-of struiksoorten waarvan de afgevallen bladeren rijk zijn aan nutriënten, in het 
bijzonder basische kationen (calcium, kalium,…). Deze bladeren worden snel en gemakkelijk verteerd waardoor de 
voedingsstoffen snel terug beschikbaar komen voor het bosecosysteem. 
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2 Elsbes (Sorbus torminalis) 

2.1 Ecologische kenmerken 
 
Natuurlijk verspreidingsgebied  
 
De kern van het verspreidingsgebied situeert zich in Centraal- en Zuid-Europa en de 
Balkan, maar de soort komt oostelijk voor tot in de Kaukasus en Noord-Iran, en zuidelijk 
tot Noord-Afrika. Naar het noorden vinden we de soort tot in Engeland en Denemarken 
(figuur 1) (Welk et al., 2016). Het ‘gat’ in het natuurlijk verspreidingsgebied ter hoogte 
van Vlaanderen en Nederland is dus enigszins merkwaardig.  
 

 
Figuur 1: Verspreidingsgebied van elsbes (bron: EUFORGEN, en opgenomen in Thomas, 2017). 

 
 

In België is de soort vrijwel beperkt tot basenrijke, zuidgerichte hellingen, met het 
zwaartepunt in de Fagne-Famenne en verder nog enkele vindplaatsen in de Condroz en 
de Gaume (figuur 2). 
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Figuur 2: Voorlopige verspreidingskaart van elsbes in Wallonië5 

 
 
Standplaats: de soort wordt vooral gevonden op kalkrijke, ondiepe en zonbeschenen 
droge standplaatsen. Deze vrij extreme standplaats heeft echter meer te maken met zijn 
beperkte competitievermogen tegenover andere soorten, waardoor hij vaak tot deze 
extreme standplaatsen werd teruggedrongen. Het bereik aan standplaatsen van deze 
soort is volgens de literatuur echter veel ruimer. Afhankelijk van de bron worden de 
standplaatseisen strenger geformuleerd: vaak wordt aangegeven dat de soort bij 
voorkeur groeit op ‘vrij vochtige’ lemige voedselrijke (basenrijke) standplaatsen.  
 
De Fichier écologique geeft aan dat de soort ook op armere en drogere standplaatsen kan 
groeien, maar niet op de droogste en armste bodems (dus niet op zandbodems en 
bodems met drainageklasse a). Het fysiologisch ecogram gepubliceerd door ETH (2002) 
geeft een gelijkaardig beeld (figuur 3). 
 
 

 
Figuur 3: Fysiologische ecogrammen voor elsbes (overgenomen uit: Fichier écologique en ETH, 
2002). Rood = ongeschikt; oranje = matig; lichtgroen = geschikt en donkergroen is optimaal 

 
 
De Nederlandse literatuur gaat hierin nog verder en stelt dat de soort vooral op droge 
bodems groeit en ook op arme standplaatsen kan groeien (Kremers et al., 2021).  
 
                                                
5 Bron: http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/especes/flore/atlas 

http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/especes/flore/atlas
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Dat lijkt in tegenspraak met voorgaande bronnen en ook met Gonin et al. (2013) die de 
soort qua mineraaleisen eerder bij de meereisende soorten catalogeert. Zij stellen 
eveneens dat de soort op zeer droge standplaatsen (drainageklasse ‘a’) kan overleven 
maar geven zandbodems als ‘ongeschikt’ aan. Zeker wanneer ook bosbouwkundige 
productiedoelen en kwaliteit wordt nagestreefd is de soort toch meereisend, zoals 
aangegeven in onderstaande figuur. 
  

 
Figuur 4: Vereisten naar mineralenbeschikbaarheid (links) en bodemvocht en -vruchtbaarheid 

(rechts) voor elsbes (bron: Gonin et al., 2013). Soorten binnen het rode gebied zijn weinig eisend, 
het zwart kader geeft de minimale vereisten voor de veeleisende soorten. Elsbes (blauwe lijn) zit 
daar meestal tussenin. Rechts geeft de gele zone de amplitude aan waar de soort kan overleven; 

groen geeft de zone aan die geschikt is voor houtproductie. 
 

 
Ook Kölling & Müller-Kroehling (2011) stellen heel expliciet dat een goede 
basenverzadiging van de bodem binnen de wortelzone een basisvereiste is om 
kwaliteitsvolle stammen en voldoende groei te realiseren voor bosbouwkundige 
productie. 
 
De soort verdraagt hoe dan ook geen stagnerend water, en is dus niet geschikt voor 
permanent of tijdelijk natte standplaatsen. 
 
Klimaatrobuustheid Sorbus torminalis groeit het best in gebieden met een gemiddeld 
jaartemperatuur-bereik van 6,5–17 °C, met een optimum van 8,5 °C, en een jaarlijkse 
neerslag tussen 600 en 1.500 mm, met het optimum >800 mm (Thomas, 2017). De 
natuurlijke klimaatrange van de soort wordt geïllustreerd in onderstaande figuur (figuur 
5) uit Kölling (2007) en geeft de zogenaamde ‘klimaatenveloppe’6 weer voor elsbes. 
Doordat de soort op droge plaatsen kan groeien, en droogteperiodes van 1-2 maand vrij 
goed kan doorstaan (Gonin et al., 2013), wordt elsbes door verschillende auteurs 
aanbevolen als klimaatrobuust en droogtetolerant, en daarom goed aangepast aan de te 
verwachten toekomstige klimaatcondities voor onze regio (Kremers et al., 2021; ACRVF 
et al., z.d.; de Avila & Albrecht, 2013). Over vorstbestendigheid lopen de standpunten 
uiteen: volgens sommige bronnen is de soort goed vorstbestendig, ook voor 
voorjaarvorsten in april (Gonin et al., 2013); volgens andere zijn vooral jonge bomen 
gevoelig voor late voorjaarsvorsten (de Avila & Albrecht, 2017). 
 
 

                                                
6 Een klimaatenveloppe geeft een beeld van de range aan klimaatomstandigheden waarbinnen een soort kan 
voorkomen, in dit geval de combinatie van gemiddelde jaartemperatuur en gemiddelde jaarlijkse neerslag; ze 
worden gemaakt op basis van de klimaatgegevens van gekende plaatsen waar de soort van nature voorkomt 
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Figuur 5: De blauwe vlek geeft de klimaat-enveloppe voor elsbes weer. (De andere begrenzingen 

geven het huidig (zwarte lijn) en toekomstig klimaatbeeld (rode lijn) voor Duitsland) - Bron: 
Kölling, 2007). 

 
 

Door zijn adaptatie aan warme, droge standplaatsen en brede amplitude naar 
nutriëntenbeschikbaarheid, en vooral de goede resistentie aan hitte en droogteperiodes 
wordt deze soort vaak aanbevolen als klimaatrobuuste mengsoort in het kader van 
klimaatslim bosbeheer (Kremers et al., 2021; ACRVF et al., z.d.; de Avila & Albrecht, 
2013) 
 
Vegetatie/habitattype : De soort komt vooral voor als begeleidende boomsoort in 
basenrijke eiken-haagbeukenbossen en xerofiele eikenbossen (Quercetalia pubescenti-
petraeae) (ETH, 2002), al vermelden Paganova (2007) en Thomas (2017) voor Oost-
Europa een zwaartepunt van voorkomen in eiken-beukenbossen (Querco-Fagetea) van 
het type Sorbo torminalis–Quercetum. Homogene bossen met elsbes als dominante soort 
komen niet voor.  
 
Elsbes maakt geen deel uit van de kenmerkende soorten die zijn opgesomd in de 
‘Interpretation Manual of European Union Habitats’ bij de habitattypes 9120, 9130, 9150 
of 9160 (de habitattypes die bij ons voorkomen en waar de soort vanuit 
standplaatsvereisten zou kunnen voorkomen). De soort wordt wel expliciet vermeld als 
kenmerkende soort bij de continentale eiken-haagbeukenbossen (9170), Pannonische 
eiken-bostypes (91G0 en 91H0) en Zuidoost-Europese steppebossen (91I0).  
 
De soort is evenmin opgenomen in de beschrijving van de Vlaamse habitattypes (Decleer 
et al., 2007) of de lijst van kenmerkende of sleutelsoorten in de LSVI (Oosterlynck et al., 
2020). Strikt genomen moet de soort dus worden meegeteld bij het ‘aandeel exoten’ of 
minstens als niet-kenmerkende soort in het habitattype. 
 
In Wallonië wordt Sorbus torminalis vooral gevonden in de zogenaamde ‘Chênaies-
charmaies xérophiles famenniennes’, behorende tot het Antherico-Carpinetum 
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(Noirfalise, 1984) (EUNIS-code G1.A15) (Claessens & Wibail, 2021). Men onderscheidt 
hier twee types: één op relatief stabiele bodems, met de boomlaag gedomineerd door 
eik; en één op onstabiele steile hellingen waar linde vaak dominant is in de boomlaag. 
Het eerste type wordt niet toegewezen aan een Europees habitattype, het tweede maakt 
deel uit van het type 9180 (ravijnbossen van het Tilio-Acerion) (Portail Biodiversité en 
Wallonie, 2022). Claessens & Wibail (2021) vermelden de soort ook voor de 
warmteminnende zure eikenbossen (Sileno-Quercetum - geen habitattype) en voor het 
kalk-beukenbos (Carici-Fagetum; habitat 9150), en het daarvan afgeleide kalk-eiken-
haagbeukenbos (Carici-Carpinetum).  
 
Murat (2015) vermeldt de soort ook voor het habitattype 9160 (eiken-
haagbeukenbossen) voor het Groothertogdom Luxemburg (Continentale regio). 
 
Vanwege zijn natuurlijke zeldzaamheid heeft de elsbes weinig of geen exclusieve 
soortgebonden fauna, maar herbergt een rijke fauna die gemeenschappelijk is voor 
andere boomvormende Rosacea, waaronder kevers, vlinders, insecten en andere 
geleedpotigen. De bloei kan uitbundig zijn en vormt dan een belangrijke nectarbron voor 
veel insecten. Zoals alle soorten van het geslacht Sorbus vormt elsbes endomycorrhiza, 
waardoor de soortenrijkdom aan mycorrhizerende fungi beperkt is en weinig 
soortspecifiek: ook de houtbewonende paddenstoelen die op elsbes werden gevonden 
zijn weinig soortspecifiek (cfr. Werres, 2018; Blaschke & Bussler, 2011). 
 
De soort heeft ook een goed afbrekend bladstrooisel en wordt gerekend onder de 
rijkstrooiselsoorten (Kremers et al., 2021). 
 
 2.2. Ecologische risico’s 
 
Invasiviteit  
 
Bij de beoordeling van de invasiviteit van geïntroduceerde soorten komen drie aspecten 
aan bod: de kans op vestiging, de kans op verspreiding, en de grootte van de impact 
(ecologisch en socio-economisch) (D’hondt et al., 2014).  
 
Er zijn bij elsbes weinig risico’s te verwachten wat betreft invasiviteit, zoals ook 
aangegeven in de literatuur (zie o.a. Kremers et al., 2021; Hoppenreijs et al., 2019). Het 
is een soort die ook in zijn natuurlijk verspreidingsgebied moeilijk verjongt en weinig 
competitief is t.o.v. andere soorten, en lichtbehoevend is. Vandaar dat deze soort vooral 
terug te vinden is op extreme standplaatsen of in voormalige hakhoutbossen, of waar in 
functie van de soort selectief gekapt wordt. Op de plaatsen waar de soort al in een ver 
verleden bij ons werd geïntroduceerd (o.a. Arboretum Groenendaal, park Tervuren, park 
Ter Rijst) treedt nauwelijks verjonging op. Dus spontane vestiging is weinig 
waarschijnlijk, en goed controleerbaar. De plant produceert bessen die via vogels worden 
verspreid. Indien er een risico zou bestaan op invasiviteit, dan zou de soort zich reeds 
lang verbreid hebben via vogels. Ook naar impact zijn er geen negatieve effecten te 
verwachten: de soort kan een positief effect hebben op het ecosysteem (via zijn rijk 
bladstrooisel en rijke geassocieerde fauna), en er zijn geen andere negatieve 
neveneffecten te verwachten. 
 
Vegetatiekundige aspecten - Authenticiteit  
Vanuit botanisch en vegetatiekundig oogpunt zou men kunnen stellen dat bijmenging 
van deze soort de kenmerkendheid en authenticiteit van de vegetatie kan aantasten. 
Deze soort kan aanzien worden als een ‘vreemd element’ dat niet ‘thuishoort’ in het 
plaatje. Dit is ook de reden waarom ANB een aantal eigen proefaanplantingen van de 
soort in het zuiden van Limburg al weer heeft verwijderd (pers. med. boswachter Jan 
Wuytack). Deze argumentatie geldt echter evenzeer voor heel wat andere boom- en 
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struiksoorten (archaeofieten).  
 
Inkruisen 
 
Thomas (2017) en Aas (2011) vermelden dat de soort kan hybridiseren met andere 
Sorbus-soorten, in het bijzonder met meelbes (Sorbus aria). Deze kruisingsvorm is fertiel 
en kan verder kruisen met meelbes, waardoor allerlei tussenvormen ontstaan. Aangezien 
meelbes ook in Vlaanderen weinig of niet voorkomt is dit risico echter verwaarloosbaar. 
Kruisingen met lijsterbes (Sorbus aucuparia) zouden volgens Thomas (2017) ook 
voorkomen. In hoeverre deze nakomelingen vruchtbaar zijn en kunnen zorgen voor 
genetische vermenging van deze soorten is onduidelijk. Hierover konden we geen 
literatuur terugvinden, wat ons laat vermoeden dat dit risico klein is. 
 
Aandachtspunt/risico rond genetische herkomst van het plantmateriaal  
 
Vanuit genetisch oogpunt vormt het herkomstgebied van de zaadbronnen een belangrijk 
aandachtspunt. In Wallonië wordt er alvast sterk op gedrukt om bij aanplant van deze 
soort enkel Waalse herkomsten te gebruiken.  
 
Op de lijst van aanbevolen herkomsten van Wallonië staan twee geselecteerde opstanden 
van elsbes, uit het herkomstgebied ten zuiden van Samber en Maas: 2WB0321 
‘Matignolle’ en 2WB0382 ‘Bois de fir'. De Europese rassenlijst FOREMATIS vermeldt vier 
erkende herkomsten voor België (Wallonië) waaronder de twee hogergenoemde 
zaadbestanden en twee van niet-autochtone origine (een klonenmengsel en een 
zaadtuin). 
 
Aangezien de soort ook is opgenomen in de soortenlijst die kan worden gebruikt bij het 
project ‘Yes We Plant’ van de Waalse overheid, valt te verwachten dat de vraag naar 
inheems plantmateriaal van elsbes groter zal zijn dan het aanbod.  
 
De soort is niet opgenomen op de Europese lijst van verplicht te certificeren soorten. De 
soort kan dus vrij verhandeld worden zonder herkomstcertificaten. Het risico is dus reëel 
dat ongecontroleerd plantsoen van onbekende herkomsten zal worden gebruikt. Dit 
kunnen dus Franse of Engelse, maar even goed Turkse of Kaukasische herkomsten zijn. 
Tussen 1997 en 2008 werd een reeks herkomstproeven opgezet in het staatsbos van 
Orléans, van partijen zaden van oogsten die zijn uitgevoerd in 31 bossen verspreid over 
heel Frankrijk. De fenologie (knopuitloop) vertoonde weinig verschillen tussen de 
origines. Anderzijds lag de mortaliteit beduidend hoger bij de zuidelijke en Normandische 
herkomsten, terwijl lokale zaadbronnen een veel lagere mortaliteit vertoonden. In deze 
studie, nam de mortaliteit dus toe met de verplaatsingsafstand tussen plaatsen van oogst 
en aanplant. Wanneer die afstand nog veel groter wordt, bij ongekende herkomsten kan 
dit probleem zich nog sterker stellen en kunnen ook naar fenologie en 
klimaatgeschiktheid mismatches ontstaan. 
 
Daarom raden we aan om enkel plantsoen te gebruiken van geschikte 
herkomsten/herkomstgebieden. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat de soort wordt 
toegevoegd aan de facultatieve lijst (bijlage 1B) conform artikel 37§1 van het BVR van 
3/10/2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig 
uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal. Dat 
biedt de mogelijkheid om geschikte binnen- en buitenlandse herkomsten te erkennen en 
toe te voegen aan de LAH (Lijst Aanbevolen Herkomsten), en kan de dienst voor controle 
op bosbouwkundig teeltmateriaal, controle uitvoeren op het in de handel brengen van 
deze soort. 
 
Indien ANB elsbes wenst toe te voegen aan de lijst van inheemse soorten die voor 
subsidiëring in aanmerking komen, zal het INBO aan te bevelen herkomsten identificeren 
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uit het beschikbare gecontroleerde materiaal uit de buurlanden. 
 
De Europese rassenlijst FOREMATIS vermeldt echter heel weinig herkomsten voor de 
buurlanden.  
 
Frankrijk is opgedeeld in twee grote herkomstgebieden voor Sorbus torminalis en er 
staan ook twee herkomsten uit Frankrijk op de Europese rassenlijst (autochtone 
zaadbronnen); STO901 (Noord-Frankrijk) en STO902 (Zuid-Frankrijk). Enkel 
bosbouwkundig uitgangsmateriaal uit STO901 is te overwegen voor Vlaanderen. Bij het 
inschatten van de geschiktheid van dit herkomstgebied zal het ook nodig zijn om na te 
gaan waar precies de oogstlocaties zich bevinden gezien de uitgestrektheid van dit 
herkomstgebied. 
 
Voor Duitsland staan er geen herkomsten vermeld op de Europese lijst. Voor autochtone 
bomen en struiken wordt Duitsland ingedeeld in zes zogenaamde ‘Vorkommensgebiete’ 
(Schmidt & Krause, 1997). Enkel herkomsten uit gebied I (Norddeutsches Tiefland) zijn 
aan te bevelen; gebied IV is te overwegen maar vereist eveneens nader onderzoek wat 
betreft de concrete oogstlocaties. Voor de buurregio’s Nordrhein-Westfalen en 
Niedersachsen zijn een aantal specifieke oogstlocaties opgenomen in Landesbetrieb Wald 
und Holz – NRW (2011) en NW-FVA (2018). 
 
Voor het VK zijn geen geselecteerde herkomsten beschikbaar, maar sommige kwekers 
bieden wel expliciet planten aan die van Engelse origine zijn (‘of UK provenance’). Hier 
is echter geen onafhankelijke controle op, dus ook geen zekerheid van de herkomst. 
Gezien de grote klimatologische en bodemkundige heterogeniteit van het Verenigd 
Koninkrijk zal ook hier belangrijk zijn om de effectieve oogstlocaties te kennen om 
eventuele geschiktheid in te schatten. 

 

 
Figuur 6 : Links de Duitse ‘Vorkommensgebiete’ voor autochtone herkomsten (uit: Schmidt & 
Krause, 1997) - Rechts: Frankrijk heeft twee herkomstgebieden voor Sorbus torminalis en er 

staan ook twee herkomsten op de Europese rassenlijst (STO901 Nord France en STO902 France 
méridionale) - (figuur : Gonin (CNPF-IDF) 
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2.3. Andere risico’s 
 
Economische risico’s: er is geen ervaring met deze soort wat betreft groeikracht en te 
verwachten stam- en houtkwaliteit in Vlaanderen. Indien houtopbrengst een drijfveer is 
voor aanplant zijn hier dus geen garanties. Het gebruik van plantgoed afkomstig van 
geselecteerd of getest uitgangsmateriaal is dan zeker aanbevolen. Gonin et al. (2013) 
geven aan dat goede groei en bosbouwkundige kwaliteit enkel realistisch is op de betere, 
voldoende basenverzadigde standplaatsen. Kwaliteitshout van deze soort kan hoge 
prijzen opleveren, op voorwaarde dat hiervoor een specifieke afzetmarkt aanwezig is. Ook 
dat is momenteel bij ons nog niet het geval.  
 
Wat betreft slaagkansen bij aanplanting zijn tot nu toe ook weinig of geen gegevens 
beschikbaar. Bescherming van het plantsoen tegen wild is zeker noodzakelijk want dit is 
een soort die duidelijk wordt geprefereerd, o.a. door ree (Kremers et al., 2021). 
 
Elsbes is een weinig competitieve soort die enkel op extreme standplaatsen van nature 
kan standhouden: een actief beheer zal vereist zijn om te voorkomen dat de soort wordt 
overschaduwd door andere soorten in de menging. Vrijstellen na de jeugdfase heeft een 
sterk positieve invloed op de groei (Pyttel et al., 2019) 
 
Volksgezondheid : Na vorst zijn de vruchten eetbaar en daarom wordt elsbes soms ook 
in voedselbossen aangeplant. De vruchten bevatten lage gehaltes aan cyanides. Bij 
consumptie van grote hoeveelheden zou dit gevaarlijk kunnen zijn voor mens of dier, 
maar dit risico is verwaarloosbaar. 
 

 
3 Noorse esdoorn (Acer platanoides) 

3.1 Ecologische kenmerken 
 
Natuurlijk verspreidingsgebied  
 
Het natuurlijk verspreidingsgebied van Noorse esdoorn strekt zich uit over Centraal-
Europa, van Noordoost-Frankrijk tot de Oeral en de Baltische staten in het oosten tot de 
Balkan en Noord-Italië in het zuiden, en verder ook in de Pyreneeën en Zuid-Scandinavië. 
Een aparte ondersoort komt voor in de Kaukasus. 
 
 

  
Figuur 7: Natuurlijk verspreidingsgebied volgens de Fichier écologique (Donkerbruin = algemeen 

voorkomend, lichtbruin = punctueel voorkomend); en volgens de European Atlas of Forest Trees (Groen 
= natuurlijk voorkomend: geel = geintroduceerd) 
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In Wallonië vinden we de soort vooral in de Famenne en de Lorraine, maar hij is ook vrij 
algemeen in de zuidelijke leemstreek, dus de regio’s met voedselrijke (basenrijke) 
bodems.  
 
 

Figuur 8: Verspreiding van Noorse esdoorn in Wallonië, op basis van de Waalse bosinventaris 
(bron: Fichier écologique) 

 
 
In Vlaanderen komt de soort ook verspreid voor, maar er wordt verondersteld dat deze 
voortkomen van geïntroduceerde bomen. In hoeverre de soort in Vlaanderen 
oorspronkelijk inheems is, is onzeker. Het areaal dat doorgaans als natuurlijk wordt 
beschouwd, bevindt zich net ten oosten en zuiden van onze regio. Daarbij moet worden 
vermeld dat deze begrenzing en dus ook het onderscheid in de status van esdoornsoorten 
in onze regio (Spaanse aak= inheems; gewone esdoorn = ter discussie, Noorse esdoorn 
= niet-inheems) vrij arbitrair bepaald is op basis van archeobotanie en secundaire 
bronnen. Op basis van pollenanalyses veronderstelt men dat Spaanse aak wel inheems 
is, hoewel zijn pollen niet kunnen onderscheiden worden van de andere twee soorten. 
Feit is wel dat weinig oude bomen of geschreven bronnen wijzen op de aanwezigheid van 
Noorse esdoorn. In 18de- en 19de-eeuwse werken over bosbomen wordt Noorse esdoorn 
als zeldzaam, uitheems of als verwilderd (‘subspontané’) aangegeven (Van den Bremt, 
2007). Wel zijn er zeer grote hakhoutstoven in de buurt van de Sint-Pietersberg, en vlak 
over de taalgrens in La Calamine komen vermoedelijk autochtone populaties voor (Maes 
et al., 2006; Van den Bremt, 2007). Vlakbij de Nederlandse grens zijn er vruchten van 
deze soort gevonden die dateren uit de ijzertijd.  
 
Dit laat vermoeden dat de soort in zijn opmars om onze regio te koloniseren is gestuit, 
of zelfs teruggedrongen door menselijke activiteiten (bosbegrazing, slash-and-burn met 
bodemverarming). Aangezien Noorse esdoorn zich snel kan verbreiden met gevleugelde 
zaden, zou dat areaal de laatste eeuwen wellicht ook zonder actieve introductie op 
natuurlijke wijze naar het westen zijn opgeschoven en Vlaanderen omvatten (De 
Keersmaeker et al., 2016). De soort heeft immers een zeer goed dispersievermogen. Zo 
is de noordelijke grens van het natuurlijke areaal van Noorse esdoorn in Zweden in een 
periode van nauwelijks 15 jaar met 50-300 km opgeschoven, wellicht als gevolg van 
klimaatverandering (Kullman, 2008). 
 
Standplaats: De Noorse esdoorn is een snelgroeiende boomsoort die in staat is om goed 
te groeien in een breed scala van bodemtypes, schaduwregimes en vochtgehaltes. Hij 
groeit echter het beste in diepe, vruchtbare, vochtige bodems, die voldoende gedraineerd 
zijn en een niet te lage pH hebben. Op zure voedselarme bodems (pH 4 en lager) is hij 
zelden te vinden. Hij wordt van nature vooral gevonden aan de voet van hellingen, waar 
hij profiteert van nutriënten- en wateraanvoer van hogerop (Caudullo & de Rigo, 2016).  
 



 

www.inbo.be INBO.A.4444 13 

De ecogrammen in figuur 9 indiceren dat deze soort wel hoge eisen stelt naar 
bodemvruchtbaarheid, en niet op zeer droge standplaatsen kan overleven. Ook op 
permanent of tijdelijk zeer natte bodems komt de soort niet voor. 
 
 

 
Figuur 9: Links : ecogram voor Noorse esdoorn (uit Gonin et al., 2013). Rechts : Fysiologisch ecogram 

voor Noorse esdoorn (uit ETH, 2002). Beide figuren geven duidelijk aan dat deze soort hogere 
eisen stelt naar bodemvruchtbaarheid, zeker wanneer houtproductie wordt nagestreefd. 

 
 
 

Klimaatrobuustheid: De soort komt voor van zeeniveau tot 1.400 m in de Alpen. De soort 
komt vooral voor in regio’s met gemiddelde jaarneerslagen van 750 tot 950 mm en 
gemiddelde jaartemperatuur van 6 tot 10,5 °C (de Avila & Albrecht, 2017) en tot 12 °C 
volgens de Fichier écologique. Hij is gevoeliger voor late vorst dan gewone esdoorn (ETH, 
2002). Er wordt gesteld dat deze soort beter bestand is tegen drogere standplaatsen, 
droogteperiodes en hittegolven dan gewone esdoorn (vb. de Avila & Albrecht, 2017; 
Fichier écologique), vandaar dat Noorse esdoorn in beeld komt in het kader van 
klimaatverandering. Uit de klimaat-enveloppes van Kölling (2007) lijkt de soort echter 
meer gelimiteerd wat betreft gemiddelde jaartemperatuur dan gewone esdoorn, 
waardoor Vlaanderen wat dit aspect betreft op de limiet van de klimaatenveloppe terecht 
komt. De gemodelleerde actuele klimaatgeschiktheid voor Noorse esdoorn in de European 
Atlas of Forest Trees geeft dan weer een gunstig beeld voor onze regio, maar vreemd 
genoeg niet voor grote delen van het huidige verspreidingsgebied (Caudullo & de Rigo, 
2016). 
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Figuur 10: Klimaatenveloppe (resp. paars en blauw ingekleurd) voor Noorse esdoorn 

(links) en gewone esdoorn (rechts) (bron: Kölling, 2007). Noorse esdoorn lijkt hierbij meer 
gelimiteerd voor hogere temperatuur dan gewone esdoorn. 

 
 

 
Figuur 11: Gemodelleerde geschiktheid in Europa voor Noorse esdoorn onder de huidige 

ecologische en klimatologische omstandigheden. Opvallend is dat grote delen van het natuurlijke 
areaal worden ingeschat als ‘lage tot verwaarloosbare overlevingskans’ (bron: Caudullo & de Rigo, 

2016). 
 

 
Vegetatie-Habitattype : Deze soort maakt geen deel uit van de soorten die zijn opgesomd 
in de Interpretation Manual van de Europese habitatrichtlijn bij de habitattypes 9120, 
9130, 9150, 9160 of 91F0 (de habitattypes die bij ons voorkomen en waar de soort vanuit 
standplaatsvereisten zou kunnen voorkomen). De soort wordt wel expliciet vermeld als 
kenmerkende soort bij de continentale eiken-haagbeukenbossen (9170) en 
Fennoscandische hemiboreale loofbossen (9020). Het is een soort die in deze bossen van 
nature als bijgemengde soort voorkomt. In Centraal-Europa is het typisch een mengsoort 
van rijkere standplaatsen van het laagland en het middelgebergte, die vaak in menging 
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met linde, gewone esdoorn en eik voorkomt, en ook in goed gedraineerde locaties in 
hardhout-ooibossen (de Avila & Albrecht, 2017).  
 
De soort is niet opgenomen in de beschrijving van de Vlaamse habitattypes of de lijst van 
kenmerkende of sleutelsoorten in de LSVI. De soort moet dus worden meegeteld bij het 
‘aandeel exoten’ of minstens als niet-kenmerkende soort in het habitattype. 
 
Voor Continentaal België (Wallonië ten zuiden van Samber en Maas) wordt Noorse 
esdoorn wel vermeld als bijgemengde soort in heel wat habitattypes en natuurlijke 
bostypes. Zo vermelden Claessens & Wibail (2021) de Noorse esdoorn voor de neutrofiele 
beukenbossen (Asperulo-Fagetum, habitat 9130), en de daarvan afgeleide eiken-
haagbeukenbossen (habitat 9160), in het kalk-beukenbos (habitat 9150) en alluviale 
bossen langs snelstromende beken (Stellario-Alnetum, deel van habitat 91E0). In de 
ravijnbossen (Tilio-Aceretum; Ulmo-Aceretum - habitat 9180) kan de soort samen met 
gewone esdoorn de boomlaag domineren (Claessens & Wibail, 2021). Ook in het Ulmo-
Fraxinetum, alluviaal bos langs traagstromende rivieren (habitat 91E0 en 91F0) kan 
Noorse esdoorn een belangrijk aandeel van de boomlaag uitmaken. Zelfs voor het zure 
veldbies-Beukenbos (Luzulo-Fagetum, habitat 9110) wordt de Noorse esdoorn als 
sporadisch bijgemengde soort op de rijkere standplaatsen vermeld. 
 
Er zijn weinig diersoorten die exclusief gebonden zijn aan Noorse esdoorn, maar net zoals 
de gewone esdoorn kan ook deze soort een rijke fauna herbergen waaronder kevers, 
vlinders, en andere insecten en geleedpotigen. De bloei kan uitbundig zijn en vormt dan 
een belangrijke nectarbron voor veel insecten, temeer omdat de soort vroeger bloeit dan 
de gewone esdoorn en dus voor een continu aanbod van nectar kan zorgen. Daarnaast 
leven op esdoorns zeer veel bladluizen die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks 
(honingdauw) een voedselbron vormen voor andere insecten en insecteneters. De 
basische schors kan een rijke epifytengemeenschap ondersteunen, vooral in een 
omgeving met een hoge luchtvochtigheid. Zoals alle soorten van het geslacht Acer vormt 
Noorse esdoorn endomycorrhiza, waardoor de soortenrijkdom aan mycorrhizerende fungi 
beperkt is en weinig soortspecifiek; ook de houtbewonende paddenstoelen die op esdoorn 
werden gevonden zijn weinig soortspecifiek, maar de soortenrijkdom kan groot zijn (cfr. 
De Keersmaeker et al., 2016).  

3.2. Ecologische risico’s 
 
Invasiviteit.  
 
In US en Canada wordt deze soort expliciet vermeld als een invasieve exoot, en ook voor 
andere regio’s wordt hij als potentiële probleemsoort aangegeven (o.a. CABI, 2022; 
GISD, 2022). Literatuur geeft aan dat de soort zelfs in staat is om goed ontwikkelde, 
gemengde bossen in te nemen (in rivierbegeleidende bossen en gemengde oak-maple-
beech loofbossen), en er de vegetatie over te nemen, en aldus ook te zorgen voor een 
verarming van de kruidlaag. Ze kunnen goed overleven onder scherm en kunnen zich 
massaal vestigen op open plekken en groeien er sneller dan de inheemse soorten, 
waardoor ze deze wegconcurreren en op termijn homogene bestanden gaan vormen 
(Reinhart et al., 2005; Webster et al., 2005; Galbraith-Kent & Handel, 2008; Lapointe & 
Brisson, 2012). 
 
Voor Europa vonden we geen wetenschappelijke literatuur die een gelijkaardige 
invasiviteit suggereert buiten het natuurlijke verspreidingsgebied. In Noord-Amerika zijn 
ook andere Europese soorten zoals sporkehout en wilde lijsterbes invasief, terwijl ze in 
hun oorsprongsgebied helemaal geen probleem vormen. 
 
Niettemin kan ook in Vlaanderen worden vastgesteld dat in bossen op een geschikte, 
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vochtige en voedselrijke bodem, waar zaaddragende bomen van deze soort voorkomen, 
ook zeer veel verjonging kan optreden. In hoeverre deze stand houdt en op termijn het 
bosbeeld gaat bepalen is echter onduidelijk. Ook bij gewone esdoorn wordt vaak massale 
kieming vastgesteld, maar betekent dit niet noodzakelijk dat dit beeld zich doorzet in de 
boomlaag. Volgens de Vlaamse bosinventarisatie is Noorse esdoorn slechts sporadisch 
aanwezig in het Vlaamse bos, en kunnen hierdoor geen duidelijke trends vastgesteld, 
terwijl dat voor de gewone esdoorn wel het geval is (cfr. De Keersmaeker et al., 2016). 
 
In het bosreservaat Joseph Zwaenepoel (Zoniënwoud) komen in de noordelijke tip van 
het reservaat (het vroegere bosreservaat ‘Haras’), dat gedomineerd wordt door oude 
eiken met in de onderetage haagbeuken, een aantal zaadbomen van Noorse esdoorn 
voor, die voor heel wat verjonging zorgen. Deze zone is al ruim dertig jaar onbeheerd, 
en wordt sinds 2005 intensief opgevolgd, o.a. via een permanent proefvlak van ca. 0,98 
ha groot. Een vergelijking van het aantal zaailingen en doorgroeiende verjonging bij de 
eerste en tweede opname (resp. 2009 en 2019) van dit proefvlak toonde aan dat er geen 
doorgroeiende verjonging is van Noorse esdoorn, ondanks de aanwezigheid van heel wat 
kiemplanten. 
 
 
Tabel 1 : Natuurlijke verjonging van Noorse esdoorn in het proefvlak Haras (kernvlakte 0,98 ha) in 

het reservaat Joseph Zwaenepoel (Zoniënwoud). 

 Aantal subplots waarin aanwezig 
(op een totaal van 98) 

Aantal zaailingen en doorgroeiende 
verjonging aanwezig in de 
kernvlakte (0,98 ha) 

 2009 2019 2009 2019 

0-30 cm 42 7 192 15 

30-50 cm 0 0 0 0 

50-200 cm 0 0 0 0 

> 200 cm 0 0 0 0 

 
 
 
Iets verderop in het reservaat is het proefvlak Zevenster, waar ook een bestand van 
gewone en Noorse esdoorn voorkomt. Ook hier zijn veel kiemlingen aanwezig, maar 
slechts sporadisch boompjes van > 50 cm en geen gevestigde verjonging van meer dan 
2 m (pers. observatie Peter Van de Kerckhove, augustus 2022). 
 
Ook in de Kernvlakte van het reservaat Muizenbos (proefvlak met oppervlakte 1,05 ha) 
worden regelmatig zaailingen van Noorse esdoorn vastgesteld. Daar is ook een zaadboom 
in het proefvlak zelf aanwezig (diameter ca. 30 cm). Door de massale sterfte van gewone 
es is hier veel licht en ruimte ontstaan, waardoor een deel van de kiemplanten lijkt door 
te groeien, maar ook hier zijn nog geen exemplaren gevonden hoger dan 2 meter. Ook 
hier lijkt deze soort zich dus niet invasief door te zetten. 
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Tabel 2: Natuurlijke verjonging van Noorse esdoorn in de Kernvlakte van het reservaat Muizenbos 
(1,05 ha) te Ranst. 

 Aantal subplots waarin aanwezig 
(op een totaal van 98) 

Aantal zaailingen en doorgroeiende 
verjonging aanwezig in de 
kernvlakte (0,98 ha) 

 2008 2018 2008 2018 

0-30 cm 19 16 42 30 

30-50 cm 13 17 19 34 

50-200 cm 1 30 1 50 

> 200 cm 0 0 1 1 

 
 
Deze twee cases zeggen natuurlijk niet alles. Er zijn (anekdotische) meldingen uit een 
aantal bosgebieden dat de soort zich er massaal verjongt en potentieel invasief kan zijn 
(of moeilijk onder controle te houden). Ook in de kustduinen wordt de soort als een 
probleem gezien voor de open habitats door zijn massale verjonging. 
 
Vegetatiekundig – Authenticiteit 
Vanuit botanisch en vegetatiekundig oogpunt zou men kunnen stellen dat bijmenging 
van deze soort de kenmerkendheid en authenticiteit van de vegetatie kan aantasten. 
Deze soort kan aanzien worden als een ‘vreemd element’ dat niet ‘thuishoort’ in het 
plaatje. Dit geldt echter voor heel wat boom- en struiksoorten die al decennia/eeuwen 
worden aangeplant, in een landschap dat door menselijke invloeden ingrijpende 
veranderingen heeft doorgemaakt, waardoor referentiebeelden voor bossen moeilijk te 
bepalen zijn. 
 
Vanuit genetisch oogpunt vormt het risico op genetische vermenging en gebruik van 
ongeschikte herkomsten en kwaliteiten een reëel risico. Gebruik van de juiste 
zaadbronnen is dus ook hier een belangrijk aandachtspunt. Momenteel zijn er volgende 
zaadbronnen beschikbaar (uit Wallonië) (Comptoir Forestier, 2019):  
 
 

Tabel 3: Beschikbare zaadbronnen van Noorse esdoorn in Wallonië 
Ten zuiden van Samber en 
Maas 

Zaadbestand - geselecteerd 2WB0333 
LOUVROI 

Ten zuiden van Samber en 
Maas 

Zaadbestand - geselecteerd M03 gemengde herkomst 

Ten zuiden van Samber en 
Maas 

Zaadbron - geïdentificeerd 2WB0602 

Ten noorden van Samber en 
Maas 

Zaadbron - geïdentificeerd 1WB0601 

 
 
Momenteel staan er op de lijst van aanbevolen herkomsten geen buitenlandse 
herkomsten voor deze soort. Bij gebrek aan plantsoen uit erkende herkomsten en zonder 
aanbevolen herkomsten bestaat het risico op gebruik van niet-gecertificeerd plantsoen 
of van onbekende herkomsten (ook noordelijke en Centraal-Aziatische). 

Indien ANB Noorse esdoorn wenst toe te voegen aan de lijst van inheemse soorten die 
voor subsidiëring in aanmerking komen, zal het INBO aan te bevelen herkomsten 
identificeren. 
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Voor de buurregio’s zijn ons volgende herkomsten bekend: 

Voor Frankrijk : herkomstgebied APL901-Nord : één zaadbron (21/FR/ACERR_PLA/I-
APL901FR) 

Voor Duitsland : 800 01 : Norddeutsches Tiefland: twee geselecteerde zaadbestanden 
(Fuhrberg en Schaumburg); FOREMATIS vermeldt ook nog een zaadboomgaard 
(21/DE/ACERR_PLA/011800010013) en spreekt over een tiental geselecteerde 
bestanden in deze regio (zonder verdere specificatie - 21/DE/ACERR_PLA/01). 
Voor Nederland zijn er twee zaadboomgaarden van Noorse esdoorn (categorie Qualified): 
Wageningen (Wageningen-01 NL.ZQ.2.3.15-01 ) en Vaartbos (NL.ZQ.8.3.02-01). 
 
 

 
Figuur 12 : Herkomstgebieden voor Noorse esdoorn in Frankrijk en Duitsland. 

 
 

3.3. Andere risico’s 
 
Gezondheidsrisico’s  
Zoals bij gewone esdoorn kan ook op Noorse esdoorn roestschorsziekte optreden, die 
ernstige gezondheidsrisico’s kan veroorzaken bij de mens bij intensief en langdurig 
inademen van de sporen (pneumonitis of ontsteking van de longblaasjes). Dat kan 
gebeuren bij het verwerken van geïnfecteerde bomen. Het is daarom belangrijk de ogen 
en luchtwegen af te schermen bij het verwerken van aangetast hout. Roetschorsziekte 
wordt veroorzaakt door de roetschorsschimmel (Cryptostroma corticale). Naar alle 
waarschijnlijkheid is dit een endofyt die door droogte en hitte getriggerd wordt (Boddy, 
1992). Aangetaste bomen kunnen in enkele maanden volledig afsterven. Volgens Caudillo 
& de Rigo (2016) komt deze aantasting inderdaad vooral voor bij droge, warme zomers. 
 
In hoeverre de zaailingen van Noorse esdoorn ook giftig zijn voor paarden is onduidelijk. 
Omwille van die reden is de soort niet opgenomen in de aan te planten soorten van het 
‘Yes We Plant’ project in Wallonië. Volgens de literatuur zou de Noorse esdoorn echter 
waarschijnlijk niet giftig zijn voor paarden, in tegenstelling tot de gewone esdoorn en de 
uitheemse vederesdoorn (Acer negundo). De voor paarden toxische stof Hypoglycine A 
die kan leiden tot een dodelijke spierziekte (atypische myopathie), werd niet gedetecteerd 
in bladeren, zaden en zaailingen van Noorse esdoorn. Ook de veldesdoorn is veilig voor 
paarden (Westerman et al., 2016). 
 
Economische risico’s: in onze regio is geen ervaring met het bosbouwkundig gebruik 
van deze soort. We hebben dus weinig of geen gegevens wat betreft te verwachten 
groeikracht en stam- en houtkwaliteit. 
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Hybridisatie met cultuurvariëteiten. De gewone en de Noorse esdoorn hybridiseren 
vaak met de vele verwante cultuurvariëteiten die in tuinen worden aangeplant (Bert Maes, 
pers. med.). Het is momenteel nog onduidelijk welke invloed dit zal hebben op lange 
termijn voor de uit natuurlijke verjonging ontwikkelde populaties. Op basis van onderzoek 
naar hybridisatie bij andere plantensoorten, is te verwachten dat het risico van 
hybridisatie bij gebruik van Noorse esdoorn in de bosbouw eerder beperkt is (Arnold 
1997).  
 

 

Conclusies 
 
Elsbes en Noorse esdoorn kunnen interessant zijn om het soortenpallet in de Vlaamse 
bossen te verruimen, ook in het kader van klimaatverandering. Het zijn beide soorten die 
van nature als bijmenging voorkomen in bossen gedomineerd door eik of linde. Ook bij 
ons zijn het soorten die dus voor bijmenging in aanmerking komen. Alhoewel Vlaanderen 
volgens de actuele kaarten net buiten het natuurlijk verspreidingsgebied van beide 
soorten ligt, lijkt deze afwezigheid eerder standplaats-gerelateerd en te wijten aan 
antropogene factoren, aangezien beide soorten in aangrenzende regio’s -ook meer naar 
het noorden en het westen- voorkomen.  
 
Voor elsbes (Sorbus torminalis) zijn er momenteel geen beduidende ecologische en 
economische risico’s gekend die zouden samen gaan met de aanplant van geschikte 
herkomsten van deze soort in Vlaamse bossen. Enkel vegetatiekundig-botanische 
bezwaren (floravermenging) zouden kunnen worden geopperd. 
 
Voor Noorse esdoorn is het antwoord genuanceerder. Hoewel de soort eveneens over 
goede ecologische kenmerken beschikt (hoge geassocieerde soortenrijkdom, goed 
afbrekend bladstrooisel) kan de soort uitbundig verjongen en opslag vormen, waardoor 
hij moeilijk is te controleren of terug te elimineren indien men dat zou willen. In Noord-
Amerika is Noorse esdoorn gekend als een invasieve probleemsoort voor eiken- en 
beukenmengbossen, maar dat geldt ook voor andere Europese soorten (sporkehout, wilde 
lijsterbes). De beperkte informatie wat dit betreft uit eigen regio is te fragmentarisch om 
hier met zekerheid een uitspraak over te doen. Vandaar dat er enig voorbehoud wordt 
gemaakt bij actieve aanplanting van deze soort, zeker bij herbebossing in ecologisch 
waardevolle oude bossen. Gezien de goede dispersiemogelijkheden en de ruime 
verbreiding doorheen Vlaanderen, kan de soort zich op veel geschikte locaties 
vermoedelijk ook spontaan inmengen, zonder actieve aanplant.  
 
Voor beide soorten is het een belangrijk aandachtspunt om bij aanplant enkel te werken 
met gekende, kwaliteitsvolle herkomsten, afkomstig uit geschikte herkomstgebieden, en 
dit te bewaken via het juridisch instrument van de Lijst Aanbevolen Herkomsten (LAH). 
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Bijlage 1: Officiële lijst van inheemse boom- en 
struiksoorten in Vlaanderen  
 
Overzicht van de inheemse soorten zoals opgenomen in bijlage 1 bij het besluit van de 
Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende het verlenen van subsidies voor 
bebossing en voor herbebossing, 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

aalbes Ribes rubrum L. 

beklierde heggenroos Rosa tomentella Léman 

beuk Fagus sylvatica L. 

bindwilg Salix x rubens Schrank. 

bosroos Rosa arvensis Huds. 

boswilg Salix caprea L. 

boswilg x grauwe wilg Salix x reichardtii A. Kerner. 

brem Cytisus scoparius (L.) Link. 

duindoorn Hippophae rhamnoides L. 

duinroos Rosa pimpinellifolia L. 
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eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna Jacq. 

egelantier Rosa rubiginosa L. 

es Fraxinus excelsior L. 

Europese vogelkers Prunus padus L. 

fladderiep Ulmus laevis Pallas. 

gaspeldoorn Ulex europaeus L. 

Gelderse roos Viburnum opulus L. 

gele kornoelje Cornus mas L. 

geoorde wilg Salix aurita L. 

geoorde wilg x grauwe wilg Salix x multinervis Döll. 

gewone esdoorn Acer pseudoplatanus L. 

gewone vlier Sambucus nigra L. 

gladde iep Ulmus minor Mill. 

grauwe abeel Populus x canescens (Ait.) Smith. 

grauwe wilg Salix cinerea L. 

grove den Pinus sylvestris L. 

haagbeuk Carpinus betulus L. 

hazelaar Corylus avellana L. 

heggenroos Rosa corymbifera Borkh. 

Hollandse linde Tilia x europaea L. 

hondsroos Rosa canina L. 

hulst Ilex aquifolium L. 

jeneverbes Juniperus communis L. 

koraalmeidoorn Crataegus rhipidophylla Gandoger 

kraakwilg Salix fragilis L. 

kruipwilg Salix repens L. 

kruipwilg Salix repens L. 
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kruisbes Ribes uva-crispa L. 

mispel Mespilus germanica L. 

ratelpopulier Populus tremula L. 

rode kornoelje Cornus sanguinea L. 

ruwe berk Betula pendula Roth. 

ruwe iep Ulmus glabra Huds. 

schietwilg Salix alba L. 

schijnviltroos/ruwe viltroos Rosa pseudoscabriuscula/tomentosa 

sleedoorn Prunus spinosa L. 

Spaanse aak Acer campestre L. 

sporkehout Rhamnus frangula L. 

taxus Taxus baccata L. 

trosvlier Sambucus racemosa L. 

tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata (Poiret) DC. 

wegedoorn Rhamnus cathartica L. 

wilde appel Malus sylvestris (L.) Mill. 

wilde gagel Myrica gale L. 

wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus L. 

wilde liguster Ligustrum vulgare L. 

wilde lijsterbes Sorbus aucuparia L. 

wilde peer Pyrus communis L. subsp. pyraster (L.) Ehrh. 

wintereik Quercus petraea Lieblein 

winterlinde Tilia cordata Mill. 

zachte berk Betula pubescens Ehrh. 

zoete kers Prunus avium (L.) L. 

zomereik Quercus robur L. 

zomerlinde Tilia platyphyllos Scop. 
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zwarte bes Ribes nigrum L. 

zwarte els Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

zwarte populier Populus nigra L. 
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