(Invasieve*) exoten wandeling Schothorst
Een exoot is een plant, dier of ander organisme dat van nature niet in Nederland
voorkomt. Als een soort schadelijk is voor de natuur noemen we ze invasieve
exoten. Als een soort van oorsprong ergens voorkomt is het inheems. Veel
plezier met de wandeling!

Vanuit Het Groene Huis min of meer rechtdoor richting het witte landhuis tot het grasveld. Bij bordje
rotonde staat een grote en kleine Hemelboom*.
1.
De grote boom erachter met klimop op de stam
is een volwassen hemelboom. Op de foto een
jonge hemelboom met ervoor nog vele kleinere
exemplaren!
Bekijk de bladvorm met de lobjes.
Wrijf over de bladeren en ruik. Waar ruikt het
naar?

Loop over het grasveld en vervolg het pad rechts van het landhuis. Tegenover het stenen schuurtje
staat links een bord ‘veteranenboom’ met links en rechts ervan Rhododenrons.
2.
Heidefamilie, bevat ongeveer 1000 soorten en
wereldwijd 20.000 cultivars.
De Pontische rhododendron op Britse eilanden
is nu invasief, hier nog niet als probleemsoort
ervaren.
In 1680 brachten Nederlanders de
Rhododendron indicum uit Japan, via Batavia,
naar Nederland.

Vervolg het pad. Links staat een brievenbus naast een hek. Links daarvan staat her en der Japanse
duizendknoop*.
3.

Ze worden bestreden, maar ze komen snel weer op.

Loop het park uit en steek het fietspad over. Achter bord Duivensteeg staat het: Amerikaanse
krentenboompje.
4.

Deze struik is niet invasief, familie van de roos en komt
oorspronkelijk uit Noord-Amerika.

Vervolg het pad rechtdoor, door het beukenlaantje. Ga linksaf bij het windmolentje. Voorbij de knik in
het pad: staan veel (inlandse) essen.
5.
Vergelijk de bladeren van de es met de bladeren van
de invasieve hemelboom: hier zitten geen lobjes aan.
De essentaksterfte is hier te zien. Deze wordt
veroorzaakt door een schimmel. Deze schimmel is een
invasieve exoot. Het uitlopen bij de stam is een
noodmaatregel van de boom in de strijd om het te
overleven.

Meld de gezonde es:
Het Centrum voor Genetisch Bronnen Nederland (CGN) roept de hulp van het publiek in om de es te
redden. Door zieke essen, dode essen of gezonde essen te melden krijgt het CGN een overzicht van de
(nog) gezonde bomen. Het doel is om minimaal 200 gezonde exemplaren zo snel mogelijk te
vermeerderen en zo veilig te stellen. Onderzoekers van het CGN willen de bomen onder
gecontroleerde omstandigheden in contact brengen met de schimmel, om uit te zoeken of de bomen
niet vatbaar zijn voor de ziekte. Zo kunnen uiteindelijk essen die minder vatbaar zijn gekweekt en
geplant worden. Essen kunnen gemeld worden op www.essentaksterfte.nu.
Op en langs de randen van het pad zijn ook de smalle en brede weegbree te zien.
6.

Dit zijn tredplanten. De Indianen noemen het de ‘voetstap der bleekgezichten’, want overal waar de
blanken waren geweest groeide opeens de weegbree: de kleverige zaden waren aan de schoenen en
wagens meegenomen en zo naar Amerika gebracht.
Geniet van de begroeiing van de oever, deze is aangelegd in het kader van natuurherstel en vormt een
verbinding naar de Eem!
Bij de parkeerplaats staat rimpelroos, nog met bloemen of al met de bekende rozebottels, een
lekkernij voor de Groenling!
7.
Deze niet echt invasieve exoot komt oorspronkelijk
uit Noordoost China, Japan, Korea en ZuidoostSiberië, waar de soort langs de kusten groeit. Langs
de Noordzeekust in NL verdringt hij in de duinen
soms wel de oorspronkelijke begroeiing via zijn snel
groeiende wortelstelsel. Op de zeedijken van de
Waddeneilanden en het IJsselmeer, wordt die
uitbreiding gestopt door basaltblokken: Rots remt
roos.

Loop door naar de sport accomodaties. Steek de Schothorsterlaan over en volg het voetpad naar links.
Voorbij huis nummer 84 rechtsaf en ga door het slalomhek.
8.
Let op de boom die over het pad groeit, dat is de
Robinia pseudoacacia met een sterk en diep
gegroefde schors, met verticaal verlopende
brede ribben.
17e-eeuwse hovenier Jean Robin kweekte de
zaden uit Amerika op in Parijs, nu verwilderd
(ingeburgerde exoot).

Linksaf in de rozentuin, neem 2e afslag links en loop over het voetpad tussen de essen tot het
bruggetje.
9.
Reuzenbalsemien*
Vanaf het bruggetje zijn ze rechts, maar vooral
ook links, goed te zien: deze prachtige
reuzenbalsemien, die helaas ook een invasieve
exoot is.

Ga vóór het bruggetje linksaf op het Winkelpad. Rechts langs het pad en bij het water staat: Groot
hoefblad.
10.
Een inheemse plant, maar is moeilijk te
verwijderen en wordt daarom ook wel
‘allemansverdriet’ genoemd. Andere planten
kunnen zich onder het enorme bladerdek
nauwelijks handhaven, wel ontstaat er een
aangenaam milieu voor slakken en wormen en
de kruipende wortels houden de grond van de
oevers goed vast.

Verderop aan deze kant van het water staat een Reuzenbereklauw*. Rechts ervan aan de overkant
van het water alleen de bladeren.
11.

Vervolg het pad. Nadat u rechts een bruggetje ziet kunt u links van het pad de grote bladeren zien en
over het pad hangen grote takken richting het moerasje van de: Amerikaanse eik *
12.
Deze boom komt uit het Oosten van Canada en
Noordoosten van de VS. En is aangeplant vanwege
de fraaie rode herfstkleur van de grote bladeren.
De eikels hebben 2 jaar nodig om te rijpen.
De Amerikaanse eik zaait zich makkelijk uit en
verdringt zo inheemse vegetatie. Maar hij kent
veel minder begeleidende fauna dan de inlandse
eiken, nl 12 soorten insecten en mijten tegen 423
op de zomereik. Op sommige plaatsen wordt
daarom gekozen voor verwijdering.

Op de t-splitsing rechtsaf de Schothorsterlaan
op en links door het witte hek tussen de
uitheemse rhododendrons!Rechtsaf op de
rotonde terug naar Het Groene Huis.

Vlinderstruik voor Het Groene Huis
13.
Voor vlinders is deze plant een groot succes.
Het is een uitheemse soort (omstreeks 1900
vanuit China ingevoerd) en dus niet een plant
die hier van oorsprong thuishoort. Helaas
komen er vanuit Vlaanderen steeds meer
berichten dat de soort invasief is en andere
planten verdringt. In Nederland zijn er voor
zover bekend, geen voorbeelden van het
invasieve karakter, maar dat kan een kwestie
van tijd zijn. Als de klimaatverandering doorzet
kan Buddleja ook hier wellicht een probleem
worden.

Voor meer informatie over invasieve exoten bezoek Het Groene Huis , Schothorsterlaan 21, Amersfoort
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda

