Resultaten van de monitoring in het bosreservaatsdeel
Everzwijnbad (Meerdaalwoud)
Everzwijnbad is een integraal bosreservaat in het
zuidwestelijke deel van Meerdaalwoud, met een oppervlakte
van 27,5 ha. Het werd als bosreservaat aangewezen in 1995
en kende sindsdien, op de verwijdering van enkele
Amerikaanse eiken na, een nulbeheer. Het bosreservaat ligt
op de rijkere leemgronden van Meerdaalwoud, in een zone
die tot in de eerste helft van de 20ste eeuw overwegend een
middelhoutbeheer kende, met eiken als overstaanders. In de
19de maar vooral in het begin van de 20ste eeuw, werd het
middelhout in Meerdaalwoud omgevormd naar hooghout.
Voor de eikenbestanden gebeurde dit geleidelijk door de
houtvoorraad in het opperhout op te drijven; plaatselijk
gebeurden ook direkte omvormingen door kapping en
aanplant, vooral van beuk. Beide aanpakken werden ook
toegepast in Everzwijnbad (Baete et al., 2004). In 2003 werd
het bosreservaat opgenomen in het kader van het monitoringproject. De monitoring resulteerde in een kernvlakte en 46
steekproefcirkels (figuur 1).

Dikke bomen en zwaar dood hout
In Everzwijnbad komen naar Vlaamse normen veel dikke
bomen voor. Binnen de steekproef werden 24 bomen met
een omtrek van 300 cm en meer opgemeten, hetgeen
neerkomt op bijna 4 dergelijke bomen per ha ! De
diameterverdeling illustreert dat er duidelijke verschillen in
dimensies zijn tussen de boomsoorten onderling. De meeste
dikke bomen zijn eiken en de dikste had zelfs een diameter
van 142 cm. De leeftijd van deze bomen mag geschat
worden op 250-300 jaar. Occasioneel werden ook dikke
Lorken, Abelen, Essen, Esdoorns, Boskersen en beuken
waargenomen (figuur 2).
Het grote aantal forse bomen, van meerdere soorten, is voor
Vlaanderen een uitzonderlijk gegeven en doet denken aan
Waalse of Franse bossen. Het bos dankt mede hieraan – en
aan het feit dat het een oud bosgebied is - zijn uitzonderlijke
ecologische waarde: zo heeft de middelste bonte specht, een
soort met een sterke band met zware oude eiken, een stevig
bolwerk in het Meerdaalwoud. Het spreekt vanzelf dat een
dergelijke structuurrijke uitgangssituatie ook bijzonder
dankbaar is voor de opvolging van spontane processen – de
hoofddoelstelling van een integraal bosreservaat.
Gezien de uitzonderlijke waarde van de dikke bomen zowel
voor de bosontwikkeling als voor de natuurwaarde van dit
bosreservaat leek het ons ook zinvol om na te gaan in
hoeverre onze steekproef een correct beeld geeft van de
aantallen : hoeveel dergelijke dikke bomen staan er nu
effectief in het bosreservaat. In het kader van een
zogenaamde ‘biotoopkartering’ werd daarom een
volinventaris uitgevoerd in het reservaat van alle bomen met
omtrek >300 cm en ook van alle zware dood-hout
fragmenten (zie verder) (Govaere & Vandekerkhove, in
druk). De volinventaris resulteerde in 80 dikke bomen (48
eiken, 29 beuken, 2 abelen en een lork). Wanneer we de
resultaten van de steekproef extrapoleren komen we uit op
114 dikke bomen; hetgeen toch in dezelfde grootte-orde ligt.
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Eén van de talrijke zeer dikke eiken (restanten van het vroegere middelhout) in
Everzwijnbad. (foto Kris Vandekerkhove)

Dood hout na 8 jaar nulbeheer
De hoeveelheid dood hout na 8 jaar nulbeheer is voorlopig nog
vrij laag : tot op het ogenblik van de aanwijzing als
bosreservaat werd het dode hout hier immers vrij systematisch
weggenomen bij de reguliere kappingen. Sindsdien zijn er geen
grote calamiteiten voorgekomen zodat de voorraad dood hout
slechts heel langzaam toeneemt. De totale hoeveelheid dood
hout in de op basis van de steekproef bedraagt slechts 5,80
m³/ha, minder dan 2% van de totale houtvoorraad. Dit volume
wordt voor een derde gevormd door kleine sortimenten (< 40
cm diameter – 1,96 m³/ha).
De extrapolatie van de steekproefgegevens voor het zwaar
dood hout (> 40 cm) leverde een gemiddelde van 3,84 m³/ha
op.
Bij de volinventaris van zwaar dood hout in het bosreservaat,
werden 40 fragmenten geteld met een diameter > 40 cm, 21
staande en 19 liggende, resulterend in respectievelijk 5,20 en
2,25 m³/ha of samen 7,45 m³/ha.
Uit beide vergelijkingen voor dikke bomen en zwaar dood hout
blijkt dat de resultaten van de steekproefpunten niet altijd even
betrouwbaar kan worden opgeschaald naar het volledige bos
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voor ‘zeldzame elementen’ : toevalsfactoren gaan immers
een belangrijke rol spelen in het resultaat (lees : er komen
toevallig meer of minder dode bomen voor in de steekproef
dan in de rest van het bos). Voor ‘algemene elementen zoals
de levende bomen en kleine sortimenten dood hout zijn de
cijfers wél betrouwbaar. Voor bosreservaten als
Kersselaerspleyn in het Zoniënwoud of de oerbosrelicten in
centraal Europa zijn de steekproefgegevens wél betrouwbaar
: daar is zwaar dood hout dermate frequent aanwezig dat de
toevalsfactor niet meer speelt.
Om een betrouwbare schatting van de effectieve
hoeveelheden dood hout in ‘jonge’ reservaten met weinig
dood hout correct in te schatten wordt dus best een
combinatie van beide technieken gebruikt : volopname levert
de resultaten op voor het zware dood hout, en de steekproef
geeft een betrouwbare schatting voor de kleinere
sortimenten.
Voor Everzwijnbad komt dit neer op een totaal van ca.
9,40 m³ dood hout per ha (5,60 m³ staand; 3,80 m³
liggend).
Deze waarde is eerder laag vergeleken met die van langdurig
onbeheerde bossen, maar niet ongewoon na slechts 8 jaar
nulbeheer. In de kernvlakte van Rodebos, een eikenbeukenbos in een optimumfase, werd na 12 jaar nulbeheer,
ook slechts 8 m3 per ha gemeten. In Kersselaerspleyn
daarentegen bedraagt dit na 20 jaar nulbeheer echter al meer

dan 140 m³, en in heel wat oerbosrelicten schommelt dit cijfer
tussen 200 en 300 m³.
Vermoedelijk zal de toenemende concurrentie tussen de
doorgroeiende esdoorns en de eikenoverstaanders, het doodhoutvolume in de volgende decennia geleidelijk aan doen
toenemen.

Van Eiken-Haagbeukenbos
Beukenbos?

naar

Esdoorn-

Daarmee zijn we dan bij de belangrijkste onderzoeksvraag
voor Everzwijnbad gekomen: hoe zal een dergelijk voormalig
middelhoutbos, dat tot in de jaren 1950 als een eikenhaagbeukenbos getypeerd werd, evolueren bij een nulbeheer?
Op basis van de inventarisatie, kan worden aangenomen dat
Gewone esdoorn en beuk een hoofdrol zullen spelen in het
toekomstige bos. Figuur 1 geeft de ruimtelijke spreiding weer
van drie protagonisten in het bosreservaat: Gewone esdoorn,
inlandse eiken (Zomer- en Wintereik) en beuk. Beuken zijn
vooral te vinden in het oostelijke deel van het bosreservaat,
waar ze werden aangeplant, en ze komen minder in een
menging voor met de andere soorten. Beuk verjongt echter
sporadisch onder de eiken en het is bekend dat eiken als
lichtboomsoorten op termijn de concurrentieslag van beuken,
een schaduwboomsoort, verliezen.

7
Lork

6

Boskers

5

Abelen
Gewone es

4

Paardekastanje
3

Gewone esdoorn
Inl. eiken

2

Beuk
1
0

Figuur 2: Diameterverdeling van bomen met een DBH > 40 cm in
Everzwijnbad
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Figuur 1: Kernvlakte en systematisch grid van steekproefcirkels in
bosreservaat Everzwijnbad, met de posities van eiken, beuken en
Gewone esdoorn. In de kleine cirkels (straal 9 m) worden bomen met
een DBH tussen 5 en 40 cm geïnventariseerd, in de grootste cirkels
(straal 18 m) worden bomen met een DBH van tenminste 40 cm
geïnventariseerd.
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Figuur 3: Diameterverdeling van Gewone esdoorn, beuk en inlandse
eik in Everzwijnbad, met een DBH van tenminste 5 cm
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In het bosreservaat Hasbruch in Duitsland, dat eveneens
getypeerd werd als een eiken-haagbeukenbos, werd
vastegeld dat beuk fors uitbreidt en vermoedelijk op termijn
een dominante rol zal spelen.
Er is echter een derde hoofdrolspeler, die vermoedelijk op
korte termijn een belangrijke rol zal spelen in het voormalige
eikenmiddelhout: de Gewone esdoorn. Eiken en esdoorns
domineren in het westelijke deel van het reservaat en komen
voor in een stamsgewijze menging. De diameterverdelingen
(figuren 2 en 3) tonen aan dat de dikste bomen voornamelijk
eiken zijn, maar bij de verjonging liggen de verhoudingen
helemaal anders. In de klassen met een DBH < 20 cm, is de
Gewone esdoorn de meest talrijke soort en dit ondanks het
feit dat de soort vroeger niet werd aangeplant, dit in
tegenstelling tot beuken en eiken. De foto hiernaast
illustreert de verhoudingen in Everzwijnbad: een onderetage
van Gewone esdoorn, die de strijd aanbindt met de oude
eiken in de bovenetage.

Luc De Keersmaeker & Kris Vandekerkhove
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Het verleden en de toekomst van Everzwijnbad in één beeld ? Een oude
eikenoverstaander wordt omringd door verjonging van Gewone esdoorn (in het
verleden gekapt en daardoor meerstammig) (foto : Peter Van de Kerckhove)

Indicatorsoorten diversiteit van houtzwammen in beukenbossen in België en Nederland: bosreservaten scoren goed !
Het gebruik van bioindicatorsoorten krijgt steeds meer
aandacht bij het natuurbehoud. In BosreservatenNieuws 3
(2003) hadden we het al eens over een Deense lijst van 42
soorten houtzwammen met een goede indicatorwaarde voor
de habitatkwaliteit van beukenbossen.
Verder onderzoek leidde ondertussen tot het opstellen van
een lijst van 21 indicatorsoorten op Europese schaal. Met
deze lijst kunnen we echter de dood hout-rijke sites in
Vlaanderen niet erg fijn evalueren: 9 soorten van deze lijst
zijn hier nog nooit aangetroffen, en vele andere zijn zeer
zeldzaam. Bosreservaat Kersselaerspleyn telt 6 van deze
soorten, Neigembos 4, enkele andere reservaten 3 of minder.
Deze bossen kunnen dan ook qua houtzwammen moeilijk
een vergelijking doorstaan met de min of meer ongerepte
kleine relicten natuurlijk beukenbos (vooral in Oost-Europa)
waar sommige sites meer dan 15 soorten herbergen. Een
concentratie van deze indicatorsoorten wijst dus op een hoge
graad van natuurlijkheid.
Om onze sites met dood beukenhout goed te kunnen
evalueren, hebben we nu een lijst opgesteld die bruikbaar is
voor België en Nederland. Deze steunt op talrijke observaties
in het studiegebied, en op de analoge indicatorsoortenlijsten
voor Europa, Denemarken en Engeland. 21 soorten worden
beschouwd als indicatorsoorten voor een hoge diversiteit aan
beukenhoutzwammen (tabel 1).
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Tabel 1. Indicatorsoorten voor diversiteit van houtzwammen in Beukenbossen
in België en Nederland
Dunne weerschijnzwam
Beukenweerschijnzwam
Beukenkaaszwam
Verkleurende poria
Gelatineuze poria
Waslakzwam
Gelobde pruikzwam
Kammetjesstekelzwam
Pruikzwam
Fluweelzaagplaat
Spatelharpoenzwam
Fraaie houttrechterzwam
Goudvliesbundelzwam
Gele aderhertenzwam
Pronkhertenzwam
Gouden vloksteeltje
Franjevloksteeltje
Zijdeachtige beurszwam
Beukenkorrelkopje
Stekelige korstkogelzwam

Inonotus cuticularis*,h
Inonotus nodulosus
Aurantioporus alborubescens*,h
Ceriporiopsis gilvescens*
Ceriporiopsis pannocinta*
Ganoderma pfeifferi*,h
Creolophus cirrhatush
Hericium coralloides*
Hericium erinaceus*,h
Lentinellus ursinus*,h
Hohenbuehelia auriscalpium*
Ossicaulis lignatilis*
Pholiota aurivellush
Pluteus chrysophaeus
Pluteus umbrosus*
Flammulaster limulatus*
Flammulaster muricatus*
Volvariella bombycinah
Phleogena faginea
Camarops tubulina*,h
Eutypa spinosa

* Indicatorsoort Europese schaal, h = “hartrotter”
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