
Gewone robinia, 
valse acacia
(Robinia pseudoacacia)

— 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 of struik, tot 27 m hoog. 

Stengel: 
De stam is slank en vaak krom. 

Blad: 
Bladeren staan verspreid en zijn veernervig samen-
gesteld met afgeronde deelblaadjes. De bladvoet is 
opgezwollen en aan weerszijden langs de bladvoet 
draagt de stengel doorns.

Bloemen:
De bloei wordt gevormd in hangende trossen. De 
bloemen zijn wit en sterk geurend.

Vruchten:
Zwarte peulen, blijven lang aan de boom hangen. 



Verspreiding in België

Algemeen verspreid in Vlaanderen.
IAS code: B3

Abiotische omstandigheden

Zonnig tot halfschaduw.
Droge bodem. 
Matig voedselarm tot matig voedselrijk, zwak zuur tot kalkhoudend.
Leemhoudend zand, leem, mergel, stenige plaatsen.
Voornamelijk op verstoorde plaatsen.

Bloeiperiode

Juni - juli.  

Invasie-geschiedenis

Afkomstig uit Noord-Amerika. Robinia werd in de 17de eeuw in Europa ingevoerd. 
Ondertussen is de boom volledig ingeburgerd en kent hij in Vlaanderen een zeer 
ruime verspreiding

Voor meer informatie

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

Waarom problematisch?

Ecologie: Robinia heeft zeker zijn ‘positieve kanten’. Het is een mooie sierboom 
die nectarrijk is en bestuivers aantrekt. Hij levert ook waardevol hout. Voor de 
biodiversiteit kan hij echter een bedreiging vormen. 
De soort produceert in ons klimaat veel zaad, dat momenteel slechts beperkt 
kiemkrachtig is. Dit zou in de toekomst kunnen wijzigen door de klimaatverandering.  
In onze bossen wordt de soort gemakkelijk weggeconcurreerd door inheemse 
soorten. Op een aantal plaatsen kan de boom schadelijke gevolgen hebben: 
• in bossen waarin hij de overhand neemt op inheemse soorten. 
• in droge (schrale) graslanden en lichtrijke bossen die zeldzame soorten bevatten. 
Robinia zorgt hier voor een aanrijking van de bodem, waardoor zeldzame soorten 
verdwijnen. 
Economie: langs wegen kan het snelgroeiend wortelopschot het zicht belemmeren. 
Beschadigingen aan verhardingen door wortelopdruk komen regelmatig voor. 


