
Struikaster

Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel 
van de Noordzee en aanpalende estuaria

Struikaster Baccharis haiim ifoiia\s een exoot van Noord- 
Amerikaanse origine die in de loop van de 17de eeuw in 
Europa geïntroduceerd is ais sierplant. Deze struik is 

' 1 zeer geliefd bij siertelers in kustgebieden vanwege zijn 
tolerantie voor een zoutrijke omgeving en de grote ver
scheidenheid aan bodems waarop de plant kan groeien. 
De eerste waarneming in België dateert van 1924. Het 
ging om een aanplanting in de duinen van Raversijde. 
Sindsdien wordt de plant regelmatig in het wild waarge
nomen in de buurt van aangeplante exemplaren.
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Wetenschappelijke naam
Baccharis halim ifolia Linnaeus, 1753

Oorspronkelijke verspreiding
Struikaster is een zoutminnende plant die oorspronkelijk voorkomt langs de Atlantische kust van Noord- 
Amerika en het noordoostelijk deel van de Golf Van Mexico [1]. Struikaster is ookgekend onder de 
namen breedbladig roerkruid [2] en kruisstruik [3].

Eerste waarneming in België
De eerste waarneming van struikaster in België dateert van 1924. Het ging om een aanplanting in de 
duinen van Raversijde, ten westen van Oostende. De eerste waarneming van niet-aangeplante 
struikaster dateert van 1948 in de haven van Oostende [4].

Verspreiding in België
Sinds 1924 is de opmars van struikaster zeer geleidelijk verlopen. Het is pas sinds de tweede helft van de 
jaren negentig dat de struik regelmatiger wordt waargenomen langs de Belgische kust [4]: onder meer 
in Knokke in het natuurreservaat "Baai van Heist", de achterhaven in Zeebrugge, de oude vissershaven 
in Blankenberge, in Bredene, Koksijde, De Panne en meer landinwaarts in Veurne [4,5].

Struikasters aanwezig in een natuurlijke omgeving zijn vaak verwilderde exemplaren afkomstig van 
aanplantingen in de buurt [1 ]. Er bevonden zich sterk uitbreidende populaties in het natuurgebieden 
'Baai van Heist' en de Panne [4] maar deze worden actief bestreden en onder controle gehouden [6].

Deze exoot komt overal langs de kust voor, maar is eerder zeldzaam. In de rest van België komt 
struikaster niet voor [1 ].
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Verspreiding in onze buurlanden
In Europa werd struikaster waarschijnlijk voor het eerst in 1683 ais 
sierplant geïntroduceerd in Frankrijk [7,8].

Aanplantingen gebeurden in het begin vooral langs de Zuid- 
Atlantische kust en later meer noordelijk langs de kusten van 
Bretagne en Normandië [9], waar struikaster ook ais windkerende 
haag wordt gebruikt [4].

In Groot-Brittannië werd de plant voor het eerst in het wild 
gerapporteerd in 1924 aan de kust in Hamworthy (Dorset) ais een 
ontsnapte sierplant [10]. Struikaster wordt in Groot-Brittannië ook 
aangeplant omwille van haar windbestendigheid [11].

De eerste aanplantingen van struikaster in De Nederlanden vonden 
plaats in het begin van de negentiende eeuw [2]. Recent (2003) is de 
plant nog waargenomen in het zuidwesten van Nederland ("De 
Kwade Hoek", ten noorden van Goeree) [4]. Ook hier gaat het om 
aanplantingen of waarnemingen in de buurt van waar de plant is 
aangeplant.

Wijze van introductie
Struikaster werd in 1683 in Frankrijk geïntroduceerd ais sierplant [7,8,11 ]. De soort wordt vooral in 
kustgebieden zeer gewaardeerd door siertelers omwille van zijn tolerantie voor hoge zoutconcentraties 
en sterke wind. Vandaag wordt de soort meestal geïntroduceerd ais sierplant in tuinen, parken, bermen 
enz. omwille van de opvallende en rijkelijke bloei [4]. Eenmaal aangeplant doet de natuur verder haar 
werk. Via de wind worden de grote hoeveelheid zaden door de plant geproduceerd over grote 
afstanden verspreid [12].

Redenen waarom deze soort zo succesrijk is in onze contreien
Struikaster produceert een gigantische hoeveelheid zaden die zeer 
licht zijn en een pluizig aanhangsel hebben. De wind brengt ze 
honderden meters ver van de moederplant. Soms gebeurt de 
verspreiding ook via het water [12]. De plant kent een snelle groei en 
is bestand tegen de milde vorst in onze streken [12].

Struikaster voelt zich thuis in tai van natuurlijke habitats, zoals 
periodiek onderlopende zoute graslanden (hoge schorren), 
vloedmerken, brakke poelen, duinen en stranden. De soort verdraagt 
ook een hoge menselijke invloed en is dan ook aanwezig in ruderale 
duinen (duinen die door de mens sterk verrijkt zijn met onder andere 
organisch materiaal), opgespoten terreinen en braakliggende 
kleiakkers langs onze kust [1,4].

In Frankrijk wordt struikaster vaak waargenomen daar waar een zoete 
en zoute omgeving met elkaar in contact komen. In brakke milieus is 
deze exoot vaak succesvoller dan de inheemse soorten, wat kan 
leiden tot een monotone vegetatie bijna uitsluitend bestaande uit 
struikaster [13].
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Factoren die de verspreiding beïnvloeden
Temperatuur bepaalt in belangrijke mate de verspreiding van 
struikaster. Net ais in Noord-Amerika heeft de plant in onze 
contreien een noordelijke grens in haar verspreidingsgebied 
omdat ze slechts een milde vorstperiode kan verdragen. In de 
loop van de twintigste eeuw Is deze grens opgeschoven naar 
het noorden vanwege een veranderend klimaat [4], maar toch 
wordt de noordwaartse en Inlandse verspreiding hierdoor 
nog beperkt [1].

Struikaster kan zowel in een zoute ais in een zoete omgeving 
groeien (van 1 PSU tot 30 PSU), al dalen de overlevingskansen 
van de plant met een stijgend zoutgehalte omwille van de 
stress die een zoute omgeving teweegbrengt [14]. Struikaster 
groeit op een grote variëteit aan bodems zoals zand, klei, 
grind tot turf, maar Is niet terug te vinden In zware 
klelbodems [15]. Wilde exemplaren van struikaster worden 
vaak aangetroffen In de buurt van aanplantingen. Ais meer 
exemplaren aangeplant worden - omdat de struik populairder 
wordt bij siertelers - kan dit aanleiding geven tot een grotere 
verspreiding van de soort In het wild [4].

Effecten of potentiële effecten en maatregelen
Ondanks de vergelijkbare ecologische omstandigheden - bijvoorbeeld beschikbaarheid van substraat 
en weinig competitie met andere soorten - en klimatologische omstandigheden (zoals temperatuur) Is 
struikaster minder prominent aanwezig In onze streken dan In haar oorsprongsgebled. Hieruit kan men 
besluiten dat de soort zich hier nog aan het Inburgeren Is [4]. Gezien deze situatie Is een toekomstige 
Invasie - en dus een bedreiging van de lokale biodiversiteit - niet uit te sluiten [4].

In gebieden waar de soort Invaslef Is - bijvoorbeeld in West-Frankrijk [10] en Australië [16] - wordt hij 
vaak gezien ais een agressieve pestsoort of hardnekkig onkruid, ondanks het feit dat de soort een 
geliefde sierplant blijft bij telers en tuinders in kustgebieden [4]. Ook In Zuld-Europa (Spanje) Is 
struikaster een agressieve invasieve soort die de Inheemse kruidachtige plantengemeenschappen die 
normaal voorkomen In een brakke kustmllleus en getijden moerassen aan het vervangen is [14]. Het 
stuifmeel van de plant kan bij de mens allergische reacties opwekken en haar bladeren zijn giftig voor 
het vee [15,16].

Op basis van de hierboven beschreven Invasieve eigenschappen en effecten lijkt het verstandig om de 
plant te verwijderen in natuurgebieden langsheen de Belgische kust [1 ]. In het natuurgebied 'Baai van 
Heist' worden exemplaren manueel verwijderd wanneer deze worden waargenomen. Een andere 
mogelijke maatregel -  die echter nog niet In praktijk werd gebracht -  Is het sensibiliseren van 
slerplantkwekers over de mogelijke effecten van geïmporteerde sierplanten op de lokale biodiversiteit
[4] en hen niet-invasieve alternatieve planten voor te stellen [17].

Specifieke kenmerken
Struikaster is een matig uitstaande struik (soms ook beschreven ais boom) die gemiddeld 1 to t 2 meter 
hoog wordt, maar soms een hoogte van 6 meter bereikt. De plant verliest in onze streken normaal haar 
bladeren in de winter. Deze bladeren zijn omgekeerd eirond to t ruitvormig, groen zllverachtlg van kleur 
en meteen leerachtige textuur.
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Struikaster produceert groepjes 
geelwitte, buisvormige bloemen op het 
uiteinde van de takken van de plant 
(eindstandige bloemhoofden). Er zijn 
planten met uitsluitend mannelijke 
bloemen en planten met uitsluitend 
vrouwelijke bloemen. Na de bloei krijgt 
het bloemhoofd een penseelvormig 
uiterlijk. Bestuiving van de bloemen 
gebeurt via de wind, net ais de 
verspreiding van de zaden [4,14,16,18].
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Weetjes
Eet met mate

De bladeren van struikaster bevatten een gif dat dodelijk kan zijn voor schapen die regelmatig 
grazen op de plant, wanneer ze meer dan één percent van hun lichaamsgewicht in bladeren eten [1 ].

Bladeren o f geen bladeren

In onze streken verliest struikaster haar bladeren in de winter. Dit is echter niet overal het geval. In 
het noorden van Australië bijvoorbeeld houdt de plant het hele jaar door haar bladeren. In haar 
oorsprongsgebied, de Verenigde staten, verliest struikaster gedurende de winter wel weer haar 
bladeren, omdat het er over het algemeen kouder is [4].

Hoe verwijzen naar deze fiche?
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Struikaster - Baccharis halimifolia. Niet-inheemse soorten van
het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLiZInformation Sheets, 45. Vlaams Instituut
voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 5 pp.
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Lector: W outer Landuyt & Sam Provoost
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