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BOSRESERVATENNIEUWS 16

De mega-beuken in het Joseph Zwaenepoelreservaat zijn (letterlijk) van wereldformaat !

De grote beuken zijn nog altijd vitaal, en groeien elk jaar nog flink wat bij. Groeiringen van 2 mm breed zijn geen uitzondering (foto Kris Vandekerkhove).

Dat er in het bosreservaat Joseph Zwaenepoel, in het Zoniënwoud, veel oude, dikke
bomen staan wisten we onderhand wel allemaal. Maar hoe uitzonderlijk zijn de afmetingen van deze bomen en hun aantallen ? Om dat te weten te komen hebben we die
bomen meer in detail bestudeerd, en de resultaten vergeleken met een groot aantal
beuken-reservaten over heel Europa. De resultaten waren heel opmerkelijk...

Zo zijn de afmetingen van die bomen heel uitzonderlijk. In de meeste beukenbossen,
ook in de oerbossen, bereiken beuken een maximale diameter van 100 tot 120 cm,
waarbij bomen boven de 120 cm eerder de uitzondering zijn. In de 10 ha grote kernvlakte van het bosreservaat alleen al vonden we ruim 100 bomen dikker dan 100 cm,
waarvan 25 zelfs meer dan 120 cm, en de dikste beuk had zowaar een diameter van 158
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cm (wat overeenkomt met bijna 5 m omtrek). In parken en tuinen kun je nog wel eens
zo’n diameters aantreffen bij beuk, maar dat zijn dan altijd bomen die ongehinderd en
vrij konden uitgroeien, en daardoor vooral in de breedte zijn gegroeid. In bosverband
zijn dergelijke afmetingen bij beuk heel uitzonderlijk. Daar komt bovenop dat die bomen in Zoniën dan ook nog eens tot de hoogste van heel Europa behoren : ze halen
hoogtes tot 45 en zelfs 50 meter! In de meeste beukenbossen is 40 meter al uitzonderlijk. Dat maakt dat de oude beukenbomen in het Zoniënwoud wel eens de grootste
beuken (in volume uitgedrukt) van heel Europa, en dus ook van heel de wereld zouden
kunnen zijn. Om een idee te geven : het houtvolume van de grootste beuk in het reservaat wordt geschat op ruim 57 kubieke meter.
En het ziet er naar uit dat deze bomen nog niet aan het einde van hun latijn zijn : die
oude knarren (tussen 200 en 250 jaar oud) zijn nog vrij vitaal : het sterftecijfer ligt niet
hoger dan voor beuken van middelbare leeftijd, en ook de bijgroei is nog aanzienlijk :
elk jaar komt er nog een groeiring van 2 mm breed bij. Dat lijkt niet veel, maar voor bomen met een dergelijke omvang is dat heel wat biomassa die er jaarlijks bij komt. Ook
op dat vlak scoren deze bomen dus uitzonderlijk hoog.
Ook opmerkelijk is de dichtheid van die dikke bomen : we vonden tot meer dan 30 bomen per ha met een diameter van 80 cm of meer. In de beukenoerbossen van Centraal
en Oost Europa is dat normaal gezien maar een tiental bomen per ha.
Hoe komt dat nu ? De grote afmetingen kunnen we voor een deel verklaren door de
goede groeiomstandigheden : het klimaat is zacht, met lange groeiperiodes, en de bodem in Zoniën is zeer vruchtbaar. Dat zou je op het eerste gezicht niet denken omdat de
bovenlaag vrij zuur is, met weinig planten in de kruidlaag, maar dieper zitten bodemlagen die veel mineralen bevatten. Het leempakket combineert bovendien een goede
drainage met een goed ‘waterbergend vermogen’. Dat betekent dat deze bodem een
grote hoeveelheid water kan vasthouden, zonder dat de zuurstofvoorziening in het gedrang komt. Dit, in combinatie met een gesloten kronendak dat zorgt voor een koel
microklimaat, maakt dat het bos ook bij lange droogte in het groeiseizoen toch kan
overleven.

De grootste boom van het bosreservaat: een diameter van 158 cm, en ruim 46 meter hoog
(foto: Peter Van de Kerckhove).
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Wat echter ook een rol heeft gespeeld is het vroegere beheer : de oude beuken zijn hier
allemaal van dezelfde generatie, en hebben de eerste 200 jaar van hun leven regelmatig ruimte gekregen : elke vier tot acht jaar werd hier immers ‘gedund’, waarbij een deel
van de bomen wordt gekapt, zodat de resterende bomen mekaar niet beconcurreren.
Daardoor hebben onze beuken al van jongs af aan een snelle, ongehinderde groei gekend. Dat is niet het geval in onbeheerde bossen, waar jonge boompjes vaak tientallen
jaren onder de kruinen van andere beuken staan te ‘wachten’ tot er een opening in
het kronendak ontstaat waar ze naar boven kunnen groeien. Eens boven moeten ze
dan ook nog eens met hun buren de beperkte ruimte gaan delen, waardoor ze kleinere
kruinen hebben, en dus ook minder krachtig kunnen groeien.
Ook het feit dat het er zo een hoge dichtheid aan oude beuken voorkomt, hangt samen
met die voorgeschiedenis : de bomen in de kernvlakte van het bosreservaat zijn allemaal in dezelfde periode verjongd en zijn dus samen groot en oud geworden, waardoor
er nu een soort van ‘doorschiet-effect’ is. In natuurlijke beukenbossen komen bomen
in alle leeftijds- en diameterklassen door elkaar voor, dus met een lager aandeel van
woudreuzen. We kunnen dus verwachten dat er op langere termijn minder van deze
mega-bomen in het bosbeeld zullen aanwezig zijn. Naarmate het bos nog verder naar
een natuurlijke toestand evolueert zullen de oude bomen langzaamaan afsterven en
zullen ze worden vervangen door kleinere bomen, die soms al jaren geduldig stonden
te wachten. Maar we verwachten ons nu niet aan een catastrofe : zoals gezegd zijn de
oude bomen ook nu nog altijd heel vitaal, dus de uitval zal vermoedelijk heel geleidelijk verlopen en kan gemakkelijk over 100 jaar gespreid zijn. Het ‘dynamische evenwicht’ dat zich uiteindelijk zal instellen zal dan misschien minder spectaculair zijn dan
nu, maar toch nog altijd heel indrukwekkend. Tenzij onze nakomelingen daar andere
standaarden over zouden hanteren…
Over dit onderzoek is een wetenschappelijk artikel geschreven dat is verschenen in
het gerenommeerde tijdschrift Forest Ecology and Management. Wie zich hierin wil
verdiepen, vindt hier de link naar de webpagina waar je kan doorklikken naar het wetenschappelijke artikel.
Het persbericht vind je op onze website: https://www.inbo.be/nl/pers/de-grootstebeuken-ter-wereld-staan-wellicht-het-zonienwoud
In het bosreservaat komt ook een grote open plek voor met zeer veel dood hout
( foto: Luc De Keersmaeke).

