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Herkenningsfiche

Kerstmarkt

(Forum Natale Cristi)

Soortbeschrijving
Herkomst: Duitstalig Europa
Habitat in België: De kerstmarkt komt vooral in stedelijk gebied voor: op grote markten,
stadspleinen, in winkelstraten. Om zich voort te planten begeeft de kerstmarkt zich naar
gemeenteraden in nieuw territorium.
Problematiek: De kerstmarkt vormt een bedreiging voor inheemse handelaars en horecauitbaters. Tevens is zij schadelijk voor het milieu en fungeert ze als vector voor het
eenheidsworstvirus.
Status: De soort is door de IUCC opgenomen in de '100 of the World’s Worst Invasive Alien
Phenomena' en in de zwarte lijst van invasieve exoten in België.
Verspreiding: De soort werd in België voor het eerst gerapporteerd in 1986 in de regio van
Luik. Wellicht is ze het land vanuit Duitsland binnengekomen via de oostkantons. Door
commercieel succes en na-aperij komt de kerstmarkt tegenwoordig over heel België voor.

Kenmerken
Kerstmarkten kunnen herkend worden aan de grote hoeveelheid houten chaletjes gevuld
met lekkernijen waarmee ze hun prooien lokken. Sommige kerstmarkten hebben wel 300
of meer van zulke standjes. Vaak zijn de chaletjes op een schijnbaar lukrake manier
geplaatst zodat de klanten gevangen komen te zitten en moeten blijven consumeren.
Ook typisch voor de kerstmarkt is het warme licht dat ze langs alle kanten uitstraalt.
Lichtkransen en verlichte figuren zorgen voor een gezellige kerstsfeer die aanzet tot
kopen. Grotere kerstmarkten hebben soms een ijspiste waarmee ze kinderen lokken.
Kerstmarkten vestigen zich vaak in de buurt van al dan niet versierde sparren.

Indicaties voor aanwezigheid en verspreiding
De karakteristieke geur van kaneel en kruidnagel is een sterke indicator voor de
aanwezigheid van een kerstmarkt. Ook de lichtvervuiling kan zelfs kleinere exemplaren
vanop grote afstand verraden. Tijdens het nesten maakt de kerstmarkt vaak gebruik van
witte camionetten om jenever en koopwaar aan te voeren. Eens geïnstalleerd trekt de
kerstmarkt grote aantallen pubers en toeristen aan (Homo Sapiens Adolescens en Homo
Sapiens Turisticus); kuddebewegingen van die soorten kunnen dus ook wijzen op de
aanwezigheid van een kerstmarkt.

Waarschijnlijk bevindt zich wat verderop een kerstmarkt.

Gelijkende soorten
De kerstmarkt is niet te verwarren
met de gewone markt (Forum
Familiare). Het verschil wordt
meestal duidelijk wanneer men de
aangeboden producten in acht neemt:
waar de gewone markt verscheidene –
vaak gezonde – producten aanbiedt,
heeft de kerstmarkt een veel
beperkter en steeds terugkerend
aanbod van glühwein, jenever,
chocomelk en pannenkoeken met
nutella.

De aanwezigheid van verse groenten
onderscheidt de gewone markt
duidelijk van de kerstmarkt
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