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Kaukasische vleugelnoot 
komt uit de schaduw
Remko Andeweg  [stadsbotanicus, Bureau Stadsnatuur; andeweg@bureaustadsnatuur.nl]

De Kaukasische vleugelnoot 
(Pterocarya fraxinifolia) is een 

bekende verschijning in het Rotterdamse 
groen. Solitair of in groepen verspreid 
staan er zo tussen de zevenhonderd 
en achthonderd exemplaren van deze 
boom in de stad, meestal in parken en 
groenvoorzieningen en minder vaak in 
de straat. Daarnaast zijn deze vleugel-
noten ook in bosverband aangeplant in 
het Kralingse Bos en het Schiebroekse 
park .
 
Zoals de naam in dit geval correct aan-
geeft komt de soort van oorsprong uit de 
Kaukasus, met wat aanliggend versprei-
dingsgebied in Rusland, Turkije en Iran. 
Het is een breed uitgroeiende boom met 
een diep gegroefde bast en veerdelige 
bladeren met donkergroene gegolfde 
deelblaadjes. De bloei vindt plaats met 
onopvallende katjes, maar in het najaar 
hangt de boom vol met lange trossen 
hoekige vruchten, die voorzien zijn van 
korte halfronde vleugels. In de winter 
zijn de bomen nog een dankbaar onder-
werp voor natuurexcursies door hun  
twijgen die uitlopen in misschien wel  
de mooiste naakte knoppen die er zijn.  
Ze lijken wel gemaakt om er Karl 
Blosfeld-achtige foto’s van te maken. 

Ecologisch heeft de boom geen goede 
reputatie. Dat een uitheemse soort zijn 
omgeving niet zo veel oplevert komt 
wel vaker voor, maar in dit geval heeft 
de boom ook een regelrechte invloed 
op zijn omgeving en die invloed vormt 
het probleem. Het is onder vleugelnoten 
in bosverband namelijk zo volslagen 
donker dat er werkelijk niets anders kan 
groeien. Daarbij maakt de soort over-
vloedige wortelopslag die zich zelfs tot 
buiten de kroonprojectie van de boom 
kan uitstrekken. Zo wordt een boom zon-
der maatregelen vanzelf een bos.
 
Allemaal opschot 
Ondanks de regelmatige aanplant en 
de grote productie van vruchten staat de 
Kaukasische vleugelnoot te boek als een 
boom die zich in Nederland niet of nau-
welijks uitzaait. Toch geeft een nauw-
keuriger bestudering van deze soort in 
Rotterdam een wat minder geruststellend 
beeld. Al ergens in de jaren negentig 
van de vorige eeuw viel het op dat in 
het voorjaar overal in Rotterdam en 
ook daarbuiten onder vleugelnoten 
een karakteristiek soort kiemplanten te 
vinden was. Het gaat om plantjes met 
kiembladen die elk verdeeld zijn in vier 

handvormig uitgespreide lobben, waar-
bij de middelste insnijding dieper is dan 
de twee buitenste. In eerste aanzicht 
lijkt dit wat op het kiemblad van een 
linde (Tilia) maar daar is sprake van vijf 
lobben met een langere ‘middelvinger’.  
Een voorbeeld of beschrijving van een 
vleugelnootkiemblad was destijds ner-
gens vinden en er was ook niemand die 
het verschijnsel leek te kennen.  
Dat had vermoedelijk als oorzaak dat 
ook niemand de moeite nam om uit-
gebreid in de Pterocarya-duisternis te 
gaan rondsnuffelen. Als de kiembladen 
worden gevolgd door de eerste echte 
blaadjes, zien die er ongeveer uit als 
een enkel deelblaadje van wat bij de 
vleugelnoot het samengestelde blad is.  
Bij volgende bladeren is dan soms al 
iets van een deling zichtbaar.  
Meerdere zomers achter elkaar was te 
zien hoe deze plantjes opgroeien tot 
een stadium van vier of soms zes echte 
blaadjes, waarna zij aan het begin van 
de zomer plotseling allemaal verdwenen 
zijn. Grotere jonge scheuten met direct 
volledig gevormde bladeren blijken bij 
opgraven allemaal opschot uit een  
horizontaal groeiende wortel te zijn.
 

  Naakte knop van een Kaukasische vleugelnoot. 

     (Remko Andeweg)

Natuurlijk Rotterdam

 Karakteristieke kiemplant van de Kaukasische vleugelnoot. (Remko Andeweg)
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Volop zaailingen 
Deze situatie veranderde toen in de 
winter 2007/2008 werd besloten om, 
in verband met de eerder genoemde 
ecologische effecten, vleugelnoten in 
het Kralingse Bos alleen te behouden 
in de aaneengesloten bosvakken in, 
met name, het noorden van het bos. 
Verspreide exemplaren in de rest van 
het gebied werden verwijderd. In een 
lichte open plek die door het kappen 
van een van die bomen was ontstaan 
konden in het najaar daarop volop 
zaailingen worden verzameld, die zich 
tot volwaardige jonge boompjes hadden 
ontwikkeld. Blijkbaar heerst er onder de 
overkapping van de moederboom bij 
aanvang van de zomer een dusdanig 
gebrek aan licht en/of water dat het 
ook voor de zaailingen onmogelijk is te 
overleven. Valt die belemmering weg, 
dan groeien ze door.  

In het bos zijn nu nog steeds jonge 
exemplaren te vinden die als zaailingen 
kunnen worden herkend doordat ze met 
een volledige wortel zijn uit te trekken. 
Daarnaast zijn zo hier en daar ook ferme 
jonge vleugelnoten aangetroffen die door 
een singel van een aangeplante groep 
bomen zijn gescheiden en die daarom 
moeilijker op wortelopslag zijn terug te 
voeren. Uit Delft komt een melding van 
een zelfde situatie ( G. van Poelgeest). 

Zaadverspreiding via water 
De Kaukasisch vleugelnoot is in zijn 
natuurlijke verspreidingsgebied een 
rivier-begeleidende boomsoort waarvan 
de vruchten een goed drijfvermogen 
hebben en via het water worden ver-
spreid (Cadée 2012). Vondsten die de 
afgelopen jaren in België onder andere 
langs de Schelde en de Leie zijn  
gedaan, bevestigen dat dat ook  
inderdaad gebeurt (Verloove 2011). 
 
In Rotterdam is al langer een losstaand 
exemplaar bekend dat groeit uit een 
kademuur in de Rijnhaven. Die boom 
werd tot voor kort als een uitzondering 
beschouwd, want er groeit wel meer 
curiosa op Rotterdamse muren. Een 
nieuwe ronde in de ongeveer vijfjaar-
lijkse monitoring van muurplanten in de 
Rotterdamse havens leverde in 2013 
in diezelfde Rijnhaven plotseling een 
aantal van tien grotere en kleinere vleu-
gelnoten op. Ze groeien verspreid over 
de muren en ook in een gestorte steen-
glooiing bij het Luxor theater op de Kop 
van Zuid.  

De oorsprong van die concentratie is 
waarschijnlijk te vinden aan de Linker 
Veerdam op Katendrecht. Daar staat 
een ferme boom die een deel van zijn 
takken uitstrekt tot boven het water en 
waarvan de noten zodoende recht-
streeks in de ingang van de Rijnhaven 
vallen. Wat niet in die haven terecht-
komt dobbert mee met de rivier, precies 
zoals de natuur bedoeld heeft.
 
Waakzaamheid 
Met zoveel voorbeelden van kiemende 
én opgroeiende Kaukasische vleugel-
noten in één stad moet het idee dat de 
soort zich niet noemenswaardig via 
zaad vermeerdert dus worden herzien. 
Reden ook voor een beetje waakzaam-
heid, want hoewel het best een mooie 
parkboom is, is deze vleugelnoot daar-
buiten, bijvoorbeeld in de rivieroever, 
beslist geen welkome gast. 
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 De bron van de explosieve toename: de vleugelnootboom van de Linker Veerdam op Katendrecht. 

    (Remko Andeweg)

 Oudere zaailingen van de Kaukasische vleugelnoot 

    (Kralingse Bos, 14 oktober 2008, NMR 9999-

    08653) zijn opgenomen in het herbarium. 

    (Remko Andeweg)

 Kaukasische vleugelnoot, groeiend in een kademuur 

    van de Rijnhaven. (Remko Andeweg)
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