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Het behoud van de biodiversiteit wordt wijd erkend als één van de meest uitdagen

de milieuproblemen. Naast uitroeiing, habitatvernietiging en -versnippering wordt 

de introductie van uitheemse soorten of exoten tot de vier belangrijkste factoren 

gerekend verantwoordelijk voor het huidig tempo waarmee soorten verdwijnen 

(Diamond 1989). De Noordamerikaanse Douglasspirea blijkt alles in zich te hebbe.n 

om in Vlaanderen een overheersende of 'invasieve' soort te worden. 

Inleiding 
De lijst met voorbeelden van geïntroduceer

de exoten met rampzalige gevolgen voor de 

inheemse biodiversiteit, wordt steeds langer 

(Mooney & Drake 1986; Drake et al. 1989; 

Simberloff et al. 1997). Hoewel het niet 

altijd zo'n vaart loopt, en lang niet alle exo

ten tot het uitsterven van soorten leiden, 

bestaat er geen twijfel meer over dat exoten 

een belangrijke bedreiging voor de inheem

se biodiversiteit vormen (Parker & Reichard 

1998). In het natuurbeheer vragen ze dan 

ook onze bijzondere aandacht. Denken we 

bijvoorbeeld aan de negatieve effecten van 

Amerikaanse Vogelkers, Japanse Duizend

knoop of Reuzenbalsemien op de inheemse 

plantendiversiteit van West-Europa en aan 

de grote moeite die natuurbeheerders zich 

getroosten om deze soorten uit hun gebied 

te verwijderen. Het overheersende of 'inva

sieve' karakter van een uitheemse soort is 

meestal aan een complex van eigenschap

pen toe te schrijven. Bovendien reageren 

verschillende levensgemeenschappen ver

schillend op de introductie van exoten. Dit 

betekent dat een succesvolle bestrijding 

moet gebaseerd worden op een grondige 

ecologische kennis van de 'pestsoort'. 

In deze bijdrage wordt het probleem van 

exoten nader toegelicht en geïllustreerd aan 

de hand van Douglasspirea (Spiraea dougla
sii Hook.), een soort uit Noordwest-Amerika. 

Deze spirea kent op dit moment een sterke 

uitbreiding in de gagelstruwelen van het 

Universiteitsbos van de KULeuven in 

Hamont-Achel (IFBL B5.52.31 & 33). De 

kans is groot dat de soort binnen enkele 

jaren een groot deel van het gebied over

woekert. 

Overheersende exoten en 
gevoelige gemeenschappen 
Hermy en De Blust (1997) definiëren een 

uitheemse soort of exoot als elke soort die 

in een bepaald gebied niet van nature voor

komt. Wanneer een organisme overgebracht 

wordt naar een plaats waar ze vroeger niet 

voorkwam, spreken we van een introductie. 

De mens introduceert - bewust of onbewust 

- vele soorten, maar ook natuurlijke intro

ducties kunnen plaatsvinden. Introducties 

kunnen leiden tot beperkte uitbreidingen 

van het natuurlijke verspreidingsgebied 

maar ook tot verspreiding op wereldschaal 

(van één continent naar een ander). Niet alle 

introducties slagen en vaak zijn we ons niet 

bewust van sporadische introducties die uit

eindelijk falen. Exoten die zich slechts$edu

rende een beperkte periode kunnen handha

ven om dan weer te verdwijnen, worden 

adventieven genoemd. Exoten kunnen ook 

spontaan verwilderen en slagen er soms in 

zich zonder verdere tussenkomst van de 

mens te handhaven. Men spreekt dan van 

ingeburgerde soorten (Hermy & De Blust 

1997). Wanneer een ingeburgerde soort ech

ter sterk gaat overheersen in het gebied 

waarin ze geïntroduceerd werd en een echte 

plaag dreigt te worden, spreken we van een 

invasie en de soort wordt dan een invasieve 

soort genoemd. 

Gelukkig zijn niet alle uitheemse planten

soorten invasieve soorten, net zomin als alle 

levensgemeenschappen even gevoelig zijn 

voor invasie. Williamson en Brown (1986) 

schatten dat van alle gebiedsvreemde soor

ten die in een bepaalde streek geïmporteerd 

worden ongeveer 10 % in het wild opduikt, 

10 % zich ook daadwerkelijk vestigt en dat 

hiervan slechts 10 % een plaag kan worden 

die inheemse soorten en ecosystemen bedr

eigen. Dit betekent dan dat slechts één op 

duizend van alle geïmporteerde soorten 

invasief blijkt te zijn. In Nieuw Zeeland bij-
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voorbeeld werden 24.539 geïntroduceerde 
plantensoorten waargenomen. Circa 10 % 

(2.109 soorten) daarvan kwam voor in het 
wild en slaagde erin zich te handhaven. 240 
soorten (11 %) werden daarbij als echte 
pestsoorten beschouwd (Owen 1997). Deze 
aantallen komen opmerkelijk goed overeen 
met de cijfers die doorWilliamson en Brown 
(1986) werden vooropgesteld. 
Hoe komt het dan dat één soort meer kans 
maakt om een bepaalde gemeenschap te 
overheersen dan anderen? En welke 
gemeenschappen zijn nu juist het gevoeligst 
voor invasie? Het antwoord op deze vragen 
is niet altijd even eenvoudig en vooralsnog is 
het onmogelijk gebleken een duidelijke rela
tie te vinden tussen plantkenmerken en het 
invasieve karakter van een soort. In Tabel 1 
worden een aantal algemene kenmerken van 
invasieve exoten en de gemeenschappen die 
het meest gevoelig zijn voor invasies samen
gevat. Deze opsomming is niet volledig en de 
kenmerken mogen niet als de noodzakelijke 
en voldoende voorwaarden voor het invasief 
karakter van een soort worden beschouwd. 
Voor elk kenmerk kunnen wel voorbeelden 
gevonden worden die niet aan de regel vol
doen. Zo vormt Look-zonder-look momen
teel een echte plaag in Noordoost-Amerika. 
Nochtans kent deze soort geen vegetatieve 
of klonale voortplanting en is ze niet lang
levend. De soort blijkt verder voor te komen 
in bossen, dus plaatsen die het eindpunt vor
men van natuurlijke successie en vaak weinig 
verstoord zijn. Het uitgesproken invasieve 
karakter van Look-zonder-look kan vooma-

Figuur 1: Douglasspirea uit Noord-Ameri

ka krijgt vaste voet in Vlaanderen. 
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Tabel 1 : Enkele a/gemene kenmerken van overheersende of'invasieve' soorten en de gemeen

schappen die het meest gevr1e/ig zijn voor invasie (naar Lodge 1993). In de rechterk%m wer

den deze kenmerken toegepast op eigenschappen van Doug/asspirea en het E/sbroek 

(+: kenmerk is van toepassing, -: kenmerk is niet van toepassing, 

?: geen gegevens voorhanden). 

Invasieve exoot Douglasspirea 

Hoge reproductiesnelheid, pionierssoort. korte generatietijd 

Lang-levend 

+ 

+ 

Hoge verbreidingssnelheid 

Vegetatieve of klonale reproduktie 

Grote genetische variabiliteit 

Fenotypische plasticiteit 

Groot inheems verspreidingsgebied 

Habitat generalist 

Gemeenschap 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Elsbroek 

Klimatologische overeenkomst met gebied van herkomst van exoot 

Vroeg stadium in successie 

+ 

+ 
Lage diversiteit aan inheemse soorten 

Afwezigheid van predatoren 

Afwezigheid van morfologisch of ecologisch verwante soort 

Antropogeen verstoord habitat 

melijk toegeschreven worden aan het groot 
aanpassingsvermogen aan lokale omgevings
omstandigheden (Byers & Quinn 1998), de 
mogelijkheid tot zelfbestuiving en een hoge 
groeisnelheid gedurende het tweede groei
seizoen waardoor de soort competitief 
bevoordeeld is ten opzichte van de inheemse 
plantensoorten (Anderson et al. 1996). 
Wat gemeenschappen betreft, lijkt het iets 
makkelijker om algemeen geldende principes 
naar voor te schuiven. De gevoeligheid van 
een gemeenschap voor invasie wordt hoofd
zakelijk bepaald door de soortenrijkdom en 
de graad van menselijke verstoring (Simber
loff 1986). Verstoorde, soortenarme gemeen
schappen zijn veel gevoeliger voor invasie 
omdat ze minder biotische weerstand leve
ren dan soortenrijke, intacte gemeenschap
pen, zo luidt de hypothese. Empirische onder
steuning werd onder andere geleverd door 
studies over geïntroduceerde vogelsoorten 
op Hawaii (Moulton & Pimm 1983, 1986). 
Recente studies vonden echter ook tegen
overgestelde resultaten (Planty-Tabacchi et 
al. 1996; Wiser et al. 1996; Allison 1996) 
zodat het ook voor de gemeenschappen veel 
moeilijker blijkt te zijn dan aanvankelijk werd 
aangenomen om de noodzakelijke en vol
doende voorwaarden voor de gevoeligheid 
voor invasieve exoten te bepalen. 

+ 

+ 

Douglasspirea: soortbeschrij
ving en voorkomen in Vlaan
deren 
Voor de ecologische gegevens van de Dou
glasspirea (Fig. 1) baseerden we ons op 
informatie van USDA Forest Service (2001). 
Douglasspirea behoort tot de Rozenfamilie 
en is een bladverliezende struik die tot 2,5 m 
hoog kan worden en heel dichte, ondoor
dringbare vegetaties kan vormen. Douglas
spirea komt van nature voor in Noordwest
Amerika. Het verspreidingsareaal strekt zich 
uit van Zuid-Alaska tot Noord-Californië, 
met de westgrens in Montana. Natte en 
relatief open standplaatsen zoals vochtige 
weiden, moerassen, oevers van beken, rivie
ren, vijvers, vormen de natuurlijke habitat. 
Een optimale groei vindt plaats op natte 
leem- of zandleembodems, maar de soort 
heeft een brede ecologische amplitude en 
verdraagt zowel permanent waterverzadigde 
bodems als bodems met grote schommelin
gen in de watertafel. Douglasspirea is een 
pionierssoort die typisch deel uitmaakt van 
moerasruigten, maar ook kan standhouden 
in struwelen en bossen. In het natuurlijk ver
spreidingsgebied bloeit de soort tussen juni 
en september. De zaden zijn klein (2 mm) en 
worden vermoedelijk door wind en dieren 
verbreid. Douglasspirea produceert onder
grondse wortelstokken (rhizomen) die een 
heel dicht netwerk kunnen vormen. Na 
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Figuur 2: Verspreiding van Douglasspirea in Vlaanderen (Bron: FLO. WER databank). 

beschadiging worden aan de stambasis 
spruiten gevormd. Samenvattend kan 
gesteld worden dat Douglasspirea duidelijke 
kenmerken vertoont van wat Grime (1977) 
als een competitieve soort aanduidt. 
Duvigneaud (1975) heeft, op basis van 
bestaand herbariummateriaal, een overzicht 
gegeven van de verschillende spirea-soorten 
die in ons land teruggevonden kunnen wor
den. Het gaat om een twaalftal soorten en 
ondersoorten. Deze studie bestempelde de 
Douglasspirea en de Witte Spirea (5. a/ba), 
evenals de kruising tussen beide (5. X bil/ar
dii), als de meest voorkomende Spiraea
soorten in België. In Vlaanderen zijn alleen de 
Douglasspirea en de Viltige pluimspirea (5. 
tomentosa) ingeburgerd; de Witte Spirea en 
5. x bil/ardii zijn volgens Verloove (Z002) niet 
ingeburgerd. Bovendien is 5. x bil/ardii moei
lijk te onderscheiden van een andere krui
sing,S. x pseudosalicifolia. Uit onderzoek van 
herbariumcollecties is gebleken dat de over
grote meerderheid 5. x pseudosalicifolia 
betrof in plaats van S. x bil/ardii (Verloove 
2002). 
De meest volledige gegevens over de huidi
ge Vlaamse verspreiding van Douglasspirea 
kunnen teruggevonden worden in de 
FLO.WER databank die gegevens weergeeft 
voor de periode 1972-2001 (Fig. Z). De eer
ste vindplaatsen van Douglasspirea dateren 
van veel vroeger. Duvigneaud (1975) ver
meldt in zijn overzicht van de Spiraeoideae 
in België dat de eerste vindplaats reeds 
dateert uit 1881 . De soort werd dus zeker 
niet recent in België geïntroduceerd. Thans 
blijkt de soort voornamelijk in de Antwerpse 
Kempen voor te komen (Fig. Z). Voorts zijn 
er nog enkele vindplaatsen nabij Brussel, 
Aalst en Torhout. De vindplaats van ons stu
diegebied was nog niet gekend. Net als in 
Vlaanderen komt de soort in Nederland 
vooral in de zandige streken voor (van der 
Meijden 1998). 

Bedreigde gemeenschappen 
De percelen waar Douglasspirea het meest 
abundant voorkomt in ons studiegebied zijn 
gelegen in de natuurlijke depressie die 
gekend staat als het Elsbroek (Fig. 3). Ten tij
de van Ferraris (ca. 1775) maakten de perce
len deel uit van een vijver. Vermoedelijk was 
dit een visvijver die toehoorde aan de nabij
gelegen Achelse Kluis. Op latere kaarten uit 
de 1ge eeuw is een geleidelijke verlanding en 
later verbossing van de vijver waar te nemen. 
In de ZOe eeuw werd een diepe drainage
gracht (de Rioolbeek) gegraven doorheen 
het Elsbroek en werd dit gebied grotendeels 
omgezet in landbouwgrond. Het enige res
tant van dit voormalig moerasgebied (ca. 12 
ha) is eigendom van de Universiteit van Leu
ven en bestaat momenteel uit broekbos en 
gagelstruweel. 
De opnamen uit Tabel Z kunnen toegewezen 
worden aan een 3-tal vegetatietypes. Het 
best ontwikkeld is de gemeenschap van 
opname 5. Volgens Stortelder et al. (1999) 
maakt deze opname deel uit van het Elzen
zegge-Elzenbroek, met Elzenzegge als 
belangrijkste diagnostische soort. De aan
wezigheid van Stijve Zegge en Riet in opna
men 1 tot 3 kan geïnterpreteerd worden als 
restanten van een vroegere Stijve 
Zegge-verlandingsassociatie. Bovendien 
geeft een relictpopulatie van Galigaan in een 
aanpalend gagelstruweel ook aan dat het 
milieu van de oorspronkelijke vijver en de 
daarop volgende verlandingsgemeenschap
pen relatief voedselrijk en matig zuur was. 
Door verdroging vindt momenteel een suc
cessie plaats, vermoedelijk in de richting van 
een soortenarm Berken-Eikenbos met een 
dominantie van Pijpenstrootje. Op minder 
verdroogde plaatsen treffen we elementen 
van het Zompzegge-Berkenbroek. Aanwezi
ge differentiërende soorten voor deze 
gemeenschap zijn: Zompzegge (niet in opna
men), Riet en Moerasstruisgras. In deze con-

JACQUEMYN, VERHEYEN, Muys & HERMY 2002 

text maakt opname 4 deel uit van een 
Gagelstruweel-rompgemeenschap, met een 
kruidlaag waarin Pijpenstrootje aspectbepa
lend is. 
Douglasspirea werd vermoedelijk in het mid
den van de jaren 1980 onopzettelijk in het 
Elsbroek geïntroduceerd (Cindy Brenkers, 
mond. med.). De soort zou meegekomen zijn 
met bouwafval dat gebruikt werd om een 
perceel op te hogen (Fig. 3). Uit navraag bij 
een boomkwekerij (Marechal Boomkwekerij 
NV) blijkt dat Douglasspirea in de handel te 
verkrijgen is. De soort wordt voornamelijk 
gebruikt bij de begroening van industrieter
reinen, maar de verkochte aantallen zijn eer
der laag. 
Sinds de introductie heeft de soort zich in 
het Elsbroek sterk uitgebreid (Fig. 3). Uit de 
verspreidingsgegevens van Douglasspirea 
blijkt dat deze momenteel het meest abun
dant voorkomt in de zuidelijk gelegen stuk
ken behorend tot het Elzenzegge-Elzen
broek. In deze percelen bevinden zich een 
aantal erg grote haarden van Douglasspirea. 
Het meest talrijk vinden we de soort in 'de 
oeverzone van een recent aangelegde vijver 
(Fig. 3). In de noordelijk gelegen berken
broek- en gagelstruweelzone komt de soort 
meer verspreid voor. Meer naar het westen, 
buiten het Elsbroek, bevinden zich ?ok nog 
twee grote haarden. Het valt op dat Do,u
glasspirea vooral een bosrandsoort is. Dit 
wordt ook beschreven door van der Meijden 
(1998) en komt dus overeen met het voor
komen van de soort in het natuurlijk ver
spreidingsgebied. Uit Figuur 3 blijkt verder 
dat de soort een zekere affiniteit met natte
re standplaatsen vertoont. Hierbij dient 
evenwel opgemerkt dat de soort ook reeds 
éénmaal werd opgemerkt in een jonge aan
planting van Douglasspar op drogere bodem. 
Op sommige plaatsen in ons studiegebied 
vormt Douglasspirea ondoordringbare 
struikvegetaties waarin geen andere soorten 
(kunnen) voorkomen (Fig. 4). Indien deze 
struwelen in de toekomst nog verder uitbrei
den, zullen ze een bedreiging voor de hoger 
vermelde gemeenschappen vormen. Deze 
zijn, ondanks de verdroging, nog steeds erg 
waardevol en dienen afdoende beschermd 
te worden. 

Bestrijding 
In de winter van 2000-2001 werden tijdens 
beheerswerken met studenten alle Douglas
spireaplanten in vijf proefvlakken (telkens 25 
m') verwijderd (Fig. 3). De bedekkingsgraad 
was hier telkens 100 %. De planten werden 
met de hand uitgetrokken waarbij - zoveel 
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Tabel 2: Vegetatie-opnamen met Douglasspirea in het Universiteitsbos te Hamont-Achel. 

Alle opnamen hebben een oppervlakte van 25 m' en de vegetatie werd beschreven met 

de Londo-schaal (x 10) (Opnamedatum: 25/05/2001). 

Opnamenummer 1§ 2§ 3§ 4" 5! 
# soorten 8 8 7 S 14 

BOOM LAAG (>15m) 
Boswilg 10 
Zachte Berk 60 80 30 30 
Zomereik 20 
Zwarte Els 

STRUIKLAAG (lm-15m) 
Boswilg 5 
Douglasspirea 15 80 60 40 
Gagel 20 
Sporkehout 2 
Zachte Berk 2 
Zwarte Els 50 

KRUIDLAAG 
Elzenzegge 
Gele Lis 2 
Gestreepte Witbol 
Gewone Braam 1 
Grote Wederik 2 
Hennegras 2 
Moerasstruisgras 10 
Moeraswalstro 
Pijpenst rootje 5 3 70 25 
Pitrus 10 
Riet 15 5 2 
Smalle Stekelvaren 3 1 
Stijve Zegge 2 
Zomereik 

MOSLAAG 90 70 10 

!: Elzenzegge-Elzenbroek 
': Gagelstruweel 
§: Overgang van Stijve zegge-verlandingsassociatie naar Zompzegge-Berkenbroek of Berken-Eikenbos met 
een dominantie van Pijpestrootje 

als enigszins mogelijk was - ook de onder
grondse plantendelen verwijderd werden. 
Daarnaast werd ook een lijnvormig proefvlak 
(ZO m lang, 1 m breed) gemaaid, waarbij het 

maaisel afgevoerd werd. De vrijgemaakte 
proefvlakken werden opnieuw bezocht einde 
mei om na te gaan of de genomen maatre
gelen een efficiënte bestrijding van de soort 

13 o 
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1 I 

. \ 

_ Groolploat&en 
Douglassplroa 

Vrljgomaakte 
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Douglassplrea 
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>< Locatie 
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Figuur 3: Verspreidingskaart van Douglasspirea in het Universiteitsbos te Hamont-Achel. 

De inzet geeft de locatie van het betreffende uurhok (IFBL B7.52) weer. 
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betekenden. Dit bleek allerminst het geval te 
zijn. In de vijf proefvlakken waar alle planten 
manueel uitgetrokken waren, werd een zeer 
hoge recrutering van nieuwe planten vastge
steld. Net zoals bij Amerikaanse Vogelkers 
(Muys & Maddelein 1993), creëert de 
bodemverwonding een ideaal zaaibed voor 
nieuwe vestiging van Douglasspirea en 
schieten worteldelen die in de bodem ach
tergebleven waren opnieuw op. Ook de 
strook die gemaaid werd, werd gekenmerkt 
door een zeer hoge densiteit aan nieuwe 
scheuten. Dit toont dat het praktisch onmo
gelijk is om de soort mechanisch te verwij
deren. In de zomer zal, in samenwerking met 
de stad Hamont-Achel, een nieuw experi
ment opgezet worden waarbij alle boven
grondse delen zullen afgezet worden. Vervol
gens zal de schors met een rasp verwijderd 
worden van de overblijvende stobben die 
dan ingestrijkt worden met een glyfosaatop
lossing. 

Conclusies 
De resultaten van dit verkennend onderzoek 
geven aan dat Douglasspirea een belangrijke 
bedreiging kan vormen voor inheemse plan
tengemeenschappen. De soort heeft vele 
kenmerken die typerend zijn voor sterk inva
sieve soorten (Tabel 1). Ook de gemeen
schappen die gekoloniseerd werden, verto
nen sterke gelijkenissen met 
gemeenschappen die relatief gevoelig zijn 
voor invasies. In het Universiteitsbos in 
Hamont-Achel is de Douglasspirea er alles
zins in geslaagd om relatief grote oppervlak
ten te koloniseren en er andere plantensoor
ten (bv. Gagel) te verdringen. Hoewel de 
soort waarschijnlijk niet het ganse gebied zal 
overheersen wegens haar voorkeur voor 
open en min of meer vochtige plaatsen, ver
wachten we dat ze de komende jaren nog 
sterk zal uitbreiden. Mechanische bestrijding 
zonder gebruik te maken van herbiciden lijkt 
niet efficiënt, vermits de soort erin slaagt te 
regenereren vanuit achtergebleven, onder
grondse worteldelen of zaden. Of de soort 
een bedreiging vormt voor soortgelijke 
gemeenschappen in de rest van Vlaanderen, 
kan op basis van deze gegevens niet uitge
maakt worden. Het feit dat de soort reeds in 
44 uurhokken werd teruggevonden, laat ver
moeden dat de situatie in Hamont-Achel 
geen alleenstaand geval is en dat de soort 
geleidelijk ook in Vlaanderen uitbreidt. Daar
enboven is gebleken dat Douglasspirea niet 
de enige uitheemse Spiraea-soort is die in 
ons land voorkomt (Duvigneaud 1975). 
Meer onderzoek naar de ecologische ken-
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merken van de overige soorten is nodig om 

uit te maken of deze soorten over dezelfde 

eigenschappen beschikken als Douglasspi

rea. 

omdat het zeer moeilijk te voorspellen is of 

een uitheemse soort nu ook daadwerkelijk 

overheersend zal worden. Een snel ingrijpen 

is nodig wanneer uitheemse soorten waar

devolle natuurgebieden binnendringen en 

dreigen belangrijke vegetaties te overheer

sen, vermits het niet eenvoudig is om de 

soort te bestrijden eens hij zich heeft geves
tigd. 

Tevens toont deze studie hoe gevoelig plan

tengemeenschappen kunnen zijn voor de 

invasie van uitheemse soorten, hoe klein de 

initiële zaadbron ook mag geweest zijn. Dit 

noopt tot grote voorzichtigheid, temeer 

Figuur 4: Douglasspirea vormt een dichte 
vegetatie waarin vele andere planten geen 
kansen krijgen, zoals hier in het Universi-

teitsbos in Hamont-Achel 
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Invasive plant species are considered a major threat for native 

biodiversity. In this study we present data on the distribution 

of Spiraea douglasii in the University forest of the KULeuven 

in Hamont-Achel. Probably, this species was introduced acci-
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