
Amerikaanse eik
(Quercus rubra)

— Bossen en bosranden
• Open, natuurlĳ k gebied
• Duinen
• Waterlopen en plassen
• Oevers van waterlopen 

& plassen
• Landbouwgebied 

(weiden, akkers)
— Ruderaal en stedelĳ k gebied
— Tuinen, parken, plantsoenen

Grootte: 
Boom, tot ongeveer 25 m hoog.

Stam: 
Korte, rechte stam.
De schors is glad en zilverkleurig.

Blad: 
De bladeren zijn langwerpig en kunnen tot 20 cm 
lang worden. 

Ze hebben een wigvormige bladvoet en vier tot vijf 
spitse, getande lobben.

De bladstelen zijn geel en 2-5 cm lang. De bladkleur 
wordt van bleekgeel tot donkergroen aan de boven-
zijde en bleekgrijs aan de onderzijde. In de herfst zijn 
de bladeren dofrood of roodbruin.

Vruchten: 
De Amerikaanse eik heeft donkere, roodbruine 
eikels met een scherpe punt en een 
afgeplatte voet; ze zitten in ondiepe 
napjes. De steeltjes zijn 
circa 1 cm lang. 



Verspreiding in België

Algemeen in Vlaanderen.
IAS code: B3

Abiotische omstandigheden

Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen.
Droge tot vrij vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot 
matig zure grond.
Op zand en leem; groeit slecht op kleigronden.

Bloeiperiode

April - mei.

Invasie-geschiedenis

Afkomstig uit Noord-Amerika. 
In Europa aangeplant, vooral omdat het een snelgroeiende boomsoort is die een 
goede kwaliteit hout levert. 

Voor meer informatie

• Waarnemingen.be
• Technisch vademecum invasieve planten
• ias.biodiversity.be 

Waarom problematisch?

Ecologie: Amerikaanse eik vormt een brede en dichte kroon, waardoor ze 
onder bosomstandigheden andere boomsoorten verdringt en geen ondergroei 
toelaat. Insecten vinden geen geschikt biotoop in afgevallen bladeren gezien de 
onaangename afbraakproducten; bladeren verteren bijgevolg niet goed waardoor er 
vaak een arme fl ora en fauna aanwezig is onder Amerikaanse eik. Amerikaanse eik 
vormt een zeer waardevolle houtsoort en kan zich spontaan meestal slechts over 
een geringe afstand verspreiden. Om deze redenen wordt Amerikaanse eik enkel 
bestreden in bossen met een hoofddoelstelling natuur waar de soort en andere 
exoten een relatief groot aandeel vormen van het bosbestand, of in het kader van 
heideherstel.


