
Laurierkers
(Prunus laurocerasus)

— 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 14 meter) of struik (6 à 8 meter).

Stam en takken: 
De schors is glad, grijsbruin tot zwart met witte 
verticale strepen.

Blad: 
Langwerpig tot lancetvormig.

Glimmend en lichtgroen. Worden donkerder naarma-
te ze ouder worden.

Stevig, leerachtig.

Afmetingen: 8 tot 13 cm lang, 2,5 tot 7 cm breed.

Bloemen:
Roomkleurig, in rechtopstaande trossen van 
4 tot 7 mm.

Enkel struiken die veel licht krijgen, bloeien.  

Vruchten: 
Paarszwart, 
ongeveer 2 cm.

— Niet te verwarren met:
Amerikaanse vogelkers.

Blad: 
Bladeren eveneens stevig en 
glanzend, maar kleiner en 
minder leerachtig. 
Op de middennerf vaak 
behaard.

Bloemen:
Bloemen met witte 
kroonbladen in knikkende 
trossen.  

Vruchten:
Paarszwart, ongeveer 1 cm 
diameter. 



Verspreiding in België

Over heel Vlaanderen, maar in geïsoleerde populaties. Opkomend. 
IAS categorie: B1

Abiotische omstandigheden

Schaduw. 
Natte, zure gronden. 

Bloeiperiode

April - mei.  

Invasie-geschiedenis

Deze plant is inheems in de regio’s rond de Zwarte Zee in Zuidwest Azië en Zuidoost 
Europa, van Albanië en Bulgarije via Turkije en het Kaukasusgebergte tot Noord Iran. 
Voor het eerst in het wild in België waargenomen in 1994. Momenteel komt de plant 
verspreid in heel Vlaanderen voor. De plant werd als tuinplant geïntroduceerd. 

Voor meer informatie

• Waarnemingen.be -  project invasieve soorten
• Technisch vademecum invasieve uitheemse planten
• Ias.biodiversity.be

Waarom problematisch?

Ecologie: Laurierkers kan op plaatsen waar de soort zich gevestigd heeft snel 
uitbreiden via ondergrondse uitlopers. De plant heeft een dichte, groenblijvende kruin 
die licht wegneemt voor inheemse ondergroei. De opwarming van ons klimaat speelt 
in het voordeel van deze plant. Bovendien is de plant een potentiële verspreider van 
plantenpathogenen (Phytophtora - soorten). 
Gezondheid: De bladeren bevatten stoffen die toxisch zijn voor mensen.


