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De meningen over de gewone esdoorn zijn al decennialang verdeeld. In Vlaanderen ziet men deze 

boom als een exoot, in Wallonië, Frankrijk en Centraal-Europa wordt hij als een inheemse boom 

beschouwd. Omwille van de wetenschappelijke onaantoonbaarheid van het oorspronkelijk 

inheems of uitheems karakter, wordt steeds meer naar de toegevoegde waarde voor de 

biodiversiteit van bossen gekeken. Verschillende studies tonen aan dat de boom hierin een cruciale 

rol kan spelen, zoals de Bosgroepen al jarenlang in het bos observeren. Omwille van de 

uiteenlopende appreciaties in de sector van de soort vroegen de Limburgse Bosgroepen een advies 

aan bij het INBO. Het advies groeide uit tot een lijvig rapport, vol met relevante 

onderzoeksresultaten. We stellen de samenvatting hier graag aan jullie voor! 

 

Vroeger schatte men de biodiversiteitswaarde van de gewone en Noorse esdoorn laag in. In de 

bosbouw werd de esdoorn niet als een hoogwaardige boomsoort beschouwd zoals eik, maar eerder 

als een verplegende boomsoort zoals haagbeuk. Daarom werd de overvloedige verjonging als 

problematisch ervaren. Midden jaren 1980 veranderde de houding tegenover de gewone esdoorn 

stilaan dankzij nieuwe inzichten over de ecologische positie van de soort. Gewone esdoorn kan een 

hoge biodiversiteit ondersteunen, neemt een specifieke niche in door zijn schaduwtolerantie en 

strooiselkenmerken en kan mee zorgen voor structuurrijke bossen.  

 

 



Inheems of exoot?  

De laatste jaren benadert men de discussie rond de gewone esdoorn pragmatisch: afhankelijk van de 

doelstellingen wordt beslist of er al dan niet met esdoorns wordt gewerkt. Aan de status van de soort 

(inheems of niet) wordt minder belang gehecht. Die status kan overigens niet met zekerheid worden 

bepaald. Paleo-ecologisch onderzoek laat immers niet toe om de afzonderlijke esdoornsoorten van 

elkaar te onderscheiden. Hierdoor is de migratie van esdoornsoorten na de laatste ijstijd moeilijk te 

volgen. Het onderscheid in de status van de Spaanse aak (oorspronkelijk inheems) en de gewone en 

Noorse esdoorn (oorspronkelijk uitheems), is dan ook vooral gebaseerd op het cultuurhistorische 

gebruik van de voorbije 500 jaar. De onderliggende hypothese dat voor die tijd de menselijke invloed 

te verwaarlozen was, wordt echter door steeds meer auteurs van tafel geveegd. 

 

Halfschaduwboom  

Hoewel de gewone esdoorn op sterk uiteenlopende bodems kan groeien, heeft hij een voorkeur voor 

matig vochtige, leemhoudende grond. Je zal hem niet snel tegenkomen op zeer zure, zandige 

bodems zoals in de Kempen of op heel natte percelen in valleien. De boom is in staat om zich te 

vestigen op verdichte bodems, wat deels zijn succes op verlaten terreinen en in stedelijke gebieden 

verklaart. Noorse esdoorn is meer gebonden aan een kalkhoudende bodem en is ook gevoeliger voor 

uitdroging. Gewone en Noorse esdoorn zijn halfschaduwsoorten. In hun jeugd verdragen ze zeer veel 

schaduw, terwijl ze op latere leeftijd meer licht nodig hebben dan echte schaduwbomen zoals beuk 

en linde.  

In Vlaanderen vinden we de gewone esdoorn vaak in natuurlijke bosgemeenschappen met een 

uiteenlopende bodemzuurtegraad en bodemvochtgehalte. De Noorse esdoorn is enkel talrijk 

aanwezig in esdoorn-essenbossen op kalkhoudende leem- en kleibodems. Volgens de criteria voor de 

beoordeling van de lokale staat van de instandhouding van Natura 2000-habitattypes in Vlaanderen, 

is de gewone esdoorn zelfs een sleutelsoort voor bijna alle boshabitats (uitgezonderd habitattype 

9190). Sleutelsoorten zijn kwaliteitsindicatoren die gebruikt worden om de ontwikkeling van de 

vegetatie te beoordelen. 

 

Belangrijke voedselbron  

Uit een vergelijkend onderzoek blijkt dat de gewone esdoorn een grotere positieve invloed op de 

biodiversiteit heeft dan es, haagbeuk of lindesoorten. De boom vormt een voedselbron voor heel wat 

dieren. Net zoals zoete kers en linde is de boom een belangrijke nectarbron in het voorjaar, maar de 

bloeiperiode ligt tussen die van deze twee soorten in. Daardoor is de gewone esdoorn een 

belangrijke drachtplant voor de honingbij. Op esdoorns leven ook zeer veel bladluizen, die zowel een 

rechtstreekse als onrechtstreekse (honingdauw) voedselbron vormen voor insecten. Bovendien kan 

de basische schors een zeer rijke epifytengemeenschap ondersteunen, zeker in een omgeving met 

een hoge luchtvochtigheid.  

Een landbouwgrond zal, na bebossing met gewone esdoorn, sterker verzuren dan onder populieren 

of essen, maar een stuk minder dan onder beuk en eik. Daardoor kunnen esdoorns de 

strooiselkwaliteit verbeteren in bossen die gedomineerd worden door eiken of beuken. De 

intermediaire strooiselkwaliteit en de hoge schaduwdruk van de gewone esdoorn zijn gunstig voor 

schaduwtolerante, verzuringsgevoelige bosflora. De sterke schaduwdruk onder de kruin van de 



gewone esdoorn zorgt voor minder ruigtekruiden en bramen, waardoor de typische bosflora meer 

kansen krijgt. Dit maakt esdoorns ook geschikt voor de ontwikkeling van ecologisch waardevolle 

bossen op leemhoudende landbouwgronden.  

Wie streeft naar een lichtrijk bos of bosrand met typische fauna en flora, kiest beter voor minder 

esdoorns en meer lichtboomsoorten. De gewone esdoorn kan in een dergelijk bos, dat bijvoorbeeld 

als middelhout wordt beheerd, wel als hakhout in de onderetage, omdat de soort een dergelijk 

beheer goed verdraagt.  

 

Vervanger van de es  

Gewone esdoorn kan deel uitmaken van punt- en lijnvormige landschapselementen, van bosweiden 

en van bossen die als hakhout, middelhout of hooghout worden beheerd. Hou er bij weilanden wel 

rekening mee dat de zaden en zaailingen van de gewone esdoorn giftig zijn voor dieren, bijvoorbeeld  

voor paarden.  

Gewone esdoorn verjongt uitstekend en de zaailingen zijn schaduwtolerant, waardoor met 

natuurlijke verjonging kan worden gewerkt als er zaadbomen in de nabijheid aanwezig zijn. De 

uitbundige verjonging wordt soms als een probleem gezien, omdat esdoorn op die manier andere 

gewenste houtige soorten (zoals inlandse eiken of essen) kan onderdrukken. Recent onderzoek in 

onbeheerde bossen toont echter aan dat de overvloedige verjonging van gewone esdoorn op langere 

termijn niet noodzakelijk leidt tot een snelle en sterke afname van andere boomsoorten. Wanneer 

een gevarieerd en gemengd bosbeeld wordt nagestreefd, vormt het goede verjongings- en 

groeivermogen van gewone esdoorn eerder een troef. In beheerde bossen kan bovendien via 

dunning de verhouding tussen de boomsoorten worden bijgestuurd. Het belang van gewone esdoorn 

kan in de toekomst toenemen als de positie van es door de essenziekte verder verzwakt. De 

groeiplaatsen van beide boomsoorten overlappen elkaar immers in hoge mate.  

 



Beheertips  

De verjonging van gewone esdoorn is doorgaans voldoende van kwaliteit om bij een goed beheer 

een hoogwaardig eindproduct op te leveren. Voor kunstmatige verjonging (bijvoorbeeld bij 

bebossing van landbouwgronden) is één aanbevolen herkomst uit Vlaanderen beschikbaar, naast een 

aantal Waalse en Nederlandse herkomsten. Autochtone herkomsten zijn niet beschikbaar. Van 

Noorse esdoorn zijn ook geen aanbevolen herkomsten voorhanden. 

De zaailingen van gewone esdoorn zijn schaduwtolerant, maar om de verjonging te laten 

doorgroeien, moet toch vrij snel meer licht gegeven worden, door in te grijpen in de bovenetage. De 

bedrijfsvormen die het meest geschikt zijn voor deze soort, zijn kleinschalige groepenkap, schermslag 

en zoomslag. Bij aanplant op landbouwgrond wordt best een hoge plantdichtheid nagestreefd.  

Dankzij de snelle groei is het bij een goed beheer haalbaar om bij een leeftijd van 80 tot 90 jaar een 

omtrek van 1,6 tot 2,2 m te behalen! Bovendien lag de eenheidsprijs voor esdoornhout van goede 

kwaliteit de voorbije decennia hoger dan die van inlandse eiken, es en beuk, wat maakt dat gewone 

esdoorn ook economisch meer waarde heeft dan vaak wordt gedacht! 

 

 

 

Evolutie van de houtprijs (euro/m3) van gewone esdoorn (Ahorn), inlandse eik (Eiche), es (Esche) 

en beuk (Buche) in de staatsbossen van Baden-Württemberg in de periode 1987-2007 (Forststat. 

Jahrbuch LFV BW 1987–2007] 

Voor het volledig rapport ‘De ecologische positie van gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) en de 

mogelijkheden van deze boomsoort in landschaps- en bosbeheer’ verwijzen we je graag  naar de 

website van het INBO (www.inbo.be) 

http://www.inbo.be/

