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Toen ik dit boek aangekondigd 

zag door de uitgever (KNNV) was 

ik direct verkocht. Dat leek span-

nend. Ik had altijd gehoord dat de 

Amerikaanse vogelkers (Prunus se-

rotina) een invasieve exoot was die 

te vuur en te zwaard moest worden 

bestreden omdat het een bedreiging 

vormde voor onze bossen. Wat inte-

ressant om dan nu ineens een ander 

idee voorgeschoteld te krijgen. Dat 

boek moest ik hebben!

Het is een prachtig boek, fraai van 

vormgeving, rijk geïllustreerd en 

helder en goed geschreven. De 

auteurs zijn professionals die we-

ten waar ze het over hebben. Bart 

Nyssen is bosecoloog bij Bosgroep 

Zuid Nederland, Jan den Ouden is 

universitair docent Bosecologie en 

Bosbeheer aan Wageningen Univer-

siteit en Kris Verheyen is hoogleraar 

Bosecologie en Bosbeheer aan de 

Universiteit Gent.

Om een indruk te geven van de in-

houd van het boek citeer ik graag 

het uitstekende voorwoord van Mar-

leen Evenepoel (administrateur-

generaal Agentschap voor Natuur 

en Bos) en Chris Kalden (Directeur 

Staatsbosbeheer). 

If you can’t beat them, join them. 

Zo kan dit boek over de bospest 

prima worden getypeerd. Al de-

cennialang houdt de Amerikaanse 

vogelkers het beheer bezig. De soort 

kende in Europa een rustige start 

als sporadische sierplant, tot deze 

eind 19e eeuw in het bosbeheer werd 

geïntroduceerd. Dat gebeurde eerst 

voor de houtproductie en later als 

nevenboomsoort vanwege diverse 

veronderstelde kwaliteiten. Ameri-

kaanse vogelkers breidde zich echter 

op talloze plaatsen zo fors uit dat 

deze de ondergroei van veel rela-

tief jonge bossen ging domineren. 

Hierop volgde een lange periode van 

bestrijding en uitgebreide discus-

sies over hoe dit aangepakt moest 

worden.

De auteurs hebben een andere aan-

vliegroute gekozen. Zij beschouwen 

de Amerikaanse vogelkers niet zo-

zeer als een probleem, maar onder-

zoeken welke rol deze kan spelen in 

de bosontwikkeling. Een niet onom-

boeken
koos slob
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boeken

streden maar verfrissende aanpak 

die nieuwe inzichten oplevert.

Hoe de Amerikaanse vogelkers zich 

verhoudt tot de beheerdoelstel-

lingen, is een afweging die elke 

beheerder voor zich moet maken. 

Dankzij de auteurs beschikt hij nu 

over een onderbouwd en uitgewerkt 

scala van beheeropties die hem hel-

pen te kiezen tussen bestrijding 

dan wel benutting van de Ameri-

kaanse vogelkers. Dit biedt niet 

alleen kansen, maar schept ook 

verplichtingen. Goede beheerbe-

slissingen komen immers voort uit 

recente inzichten en ontstaan na 

het afwegen van opties. Dit boek 

nodigt daartoe uit, doordat het re-

cent onderzoek toegankelijk heeft 

gemaakt. Maar vooral ook doordat 

de auteurs met veel enthousiasme 

de mogelijkheden van Amerikaanse 

vogelkers op een rij zetten.

Het is nu aan beheerders om deze 

informatie toe te passen. Oftewel, 

keuzes vertalen in beheermaatre-

gelen en ervaringen uitwisselen 

over bestrijden én benutten van 

de Amerikaanse vogelkers.

Wat mij betreft is dit boek een ‘must’ 

voor elke boseigenaar, maar ook 

buitengewoon interessant voor elke 

dendroloog. Van harte aanbevolen 

dus.
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