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Onder natuurbeschermers, en in het bijzonder onder specialisten van doodhoutke-

vers, is er nogal wat discussie wat nu eigenlijk de beste beheerkeuze is in bossen, 

vooral in bossen die vroeger een intensief beheer kenden. Is het nu best om ge-

woon niets te doen en de natuur zijn gang te laten gaan, of is het net belangrijk om 

die vroegere beheervormen verder te zetten of in ere te herstellen ? De aanhangers 

van nietsdoen wijzen op de positieve effecten van de opbouw van dood hout en 

de ontwikkeling van microhabitats in onbeheerde bossen, de verdedigers van het 

traditionele beheer benadrukken dan weer het belang van het lichtrijke karakter 

van dit soort bossen voor warmte-minnende kevers, en het feit dat sneller microha-

bitats ontstaan in hakhout of knotbomen. 

Ook in de literatuur zijn publicaties beschikbaar die één van beide kam-

pen gelijk geven. Veel van de onderzoeken zijn echter toegespitst op 

één aspect of een beperkte set aan soorten, waardoor ze niet echt een 

totaalantwoord geven op de vraag. Bij de onderzoeken beheerd vs. on-

beheerd wordt vaak uitsluitend in gesloten bossen gewerkt, die veel of 

weinig dood hout en oude bomen bevatten. Uiteraard zijn de locaties 

met nietsdoen, en dus veel dood hout, dan rijker dan de beheerde bos-

sen. De voordelen van een ijler en lichtrijk (beheerd) bostype worden 

hierbij niet meegenomen. Omgekeerd wordt in studies die de hogere 

waarde van beheerde lichtrijke bossen aantonen vaak enkel gekeken 

naar uitgesproken warmteminnende groepen (zoals boktorren, gou-

den torren, vliegende herten en prachtkevers). Of men kijkt naar een 

eeuwenoude ‘wood pasture’ die aan het dichtgroeien is, waar de aan-

wezige lichtminners het moeilijk krijgen, en de soorten van gesloten 

bos niet (nog niet, niet meer) aanwezig zijn.

Welke optie is nu best voor het ontwikkelen van de biodiversiteit ? En 

hoe zit het specifiek voor onze situatie in Vlaanderen, met zijn sterk 

versnipperde bossen die vroeger heel intensief beheerd werden? Ook 

wij probeerden hier een antwoord op te krijgen.

Enkele jaren terug lieten we een doorgedreven inventarisatie van kevers uitvoeren 

in het Meerdaalwoud (zie ook vroegere nieuwsbrieven). Op 8 locaties in het bos 

werden daarbij staalnames uitgevoerd met venstervallen en lijmringen, en actieve 

vangsttechnieken. Zes daarvan waren gelegen in onbeheerde reservaten (4 met eik, 
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2 met beuk); twee vangstlocaties waren in open terreinen opgesteld: ééntje in een 

oude beukendreef in het open veld, aansluitend tegen het bos, en ééntje op een 

recente kapvlakte in het middelhoutherstelproject in het gerichte bosreservaat De 

Heide. De oorspronkelijke bedoeling van deze inventarisatiecampagne was een 

goed globaal beeld te krijgen van de aanwezige diversiteit aan doodhoutkever-

soorten. Door de resultaten onderling met elkaar te vergelijken is het echter ook 

mogelijk om de verschillende beheeropties (middelhout versus nietsdoen) met el-

kaar te confronteren. De dataset is weliswaar niet optimaal voor dit soort analyses: 

daarvoor waren meer herhalingen en een evenwichtige verdeling over beide be-

heeropties wenselijk geweest. Maar een verkennende analyse is toch al mogelijk.

Een eerste belangrijke vaststelling is dat de soortenrijkdom op de middelhoutlo-

catie heel vergelijkbaar blijkt te zijn met de onbeheerde proefvlakken: 267 kever-

soorten in het middelhoutblok en 230 tot 281 soorten in de onbeheerde bossen. 

Enkel de beukendreef in het open veld sprong er uit met 380 soorten. Daar zitten 

echter heel veel ‘toevallige’ passanten bij die niet aan de dreef gebonden zijn, 

maar aan het open landbouwlandschap errond. Het betreft vooral algemene ‘ubi-

quisten’. Dit geeft maar aan dat totale soortenrijkdom niet altijd alles zegt. 

Als we enkel kijken naar bosgebonden soorten van dood hout dan blijken alle 

locaties, ook de dreef, ongeveer even soortenrijk: van 104 tot 130 soorten. De 

middelhoutlocatie behoort tot de ‘soortenarmere’ locaties met 108 soorten. Nog 

opmerkelijk: de locaties met dominantie van beuk blijken even soortenrijk als de 

eikgedomineerde plekken, zowel voor doodhoutkevers als voor alle kevers samen. 

Dit gaat alleszins in tegen de algemene opvatting dat eikenbossen soortenrijker 

zouden zijn dan beukenbossen. Ook naar zeldzame soorten bleek er weinig ver-

schil te zijn tussen de verschillende locaties: in het middelhoutblok werden 26 

soorten gevonden die op de Duitse Rode Lijst staan (waarvan 2 met uitsterven 

bedreigd), in de onbeheerde bosreservaten tussen 25 en 46 soorten (0 tot 3 MUB).

Boven: vensterval in  

beukengedomineerd onbeheerd bos:  

bosreservaat ‘Grote konijnenpijp’ 

(Meerdaalwoud).

Figuur 1:aantal keversoorten per plot: 

naar aantal soorten, ook wat betreft 

Rode Lijst soorten scoren alle proef-

vlakken vrij gelijkaardig.  

De veel gehoorde opvatting dat  

lichtrijke bossen soortenrijker 

zouden zijn klopt dus niet voor  

Meerdaalwoud.
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Wanneer we echter de soortensamenstelling gaan vergelijken, dan blijken de ge-

vonden gemeenschappen in de dreef en het middelhoutblok duidelijk te verschillen 

van de onbeheerde stations. Zo is het middelhoutblok duidelijk rijker aan boktor-

ren en prachtkevers, zowel naar aantallen als naar soorten. Kleine kevertjes die 

in houtzwammen en molm leven komen dan weer meer voor in de onbeheerde 

proefvlakken. De statistische analyse (PERMANOVA) bevestigde deze vaststelling: 

de onbeheerde proefvlakken (zowel eik als beuk) clusterden samen, terwijl de dreef 

en het middelhoutproefvlak duidelijk afsplitsten, zowel van de rest als van mekaar. 

We keken ook eens na hoeveel soorten exclusief op één locatie werden waargeno-

men. Alle keversoorten meegerekend bevatte de beukendreef, met zijn vele soorten 

van open landbouwgebied, het hoogste aantal exclusieve soorten. Kijken we enkel 

naar bosgebonden soorten dan komt het middelhoutblok op de voorgrond, met 50 

exclusieve soorten. Negentien van die soorten zijn doodhoutkevers, waarvan er 9 

op de Duitse Rode Lijst staan. Onder de exclusieve soorten in het middelhoutblok 

Figuur 2: aantal exclusieve soorten 

per proefvlak. Heel veel soorten 

vinden we enkel in de dreef, maar 

dat zijn vooral niet-bosgebonden 

soorten; qua bossoorten, zeker de 

Rode Lijst doodhoutkevers, bevat de 

middelhoutplot het grootste aantal 

exclusieve soorten.

Figuur 3: uit deze figuur (Capmod 

PERMANOVA) blijkt dat de 

soortensamenstelling in het middelhoutblok 

(nr 3) duidelijk verschilt van die in de andere 

proefvlakken en in de dreef (nr 7).  
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Deze zeldzame lichtminnende soorten 

(Plagionotus arcuatus en Cerophytum 

elateroides) werden enkel gevonden in het 

proefvlak met middelhoutbeheer  

(foto’s: resp. Bernard Van Elegem  

en Frank Köhler).
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vooral thermofiele kevers zoals boktorren en prachtkevers. Daarbij on-

der andere bijzondere soorten zoals de grote en de gele wespenboktor 

(Plagionotus arcuatus en P. detritus), de prachtkevers Agrilus biguttatus 

en Agrilus laticornis, en ook Cerophytum elateroides een zeldzame ke-

ver die op de Europese Rode Lijst van doodhoutkevers staat.

Wat kunnen we hieruit nu concluderen ? Dat niet één beheeroptie 

overal alles zaligmakend is. Veel zal afhangen van de voorgeschiedenis 

van de site waarbij ‘continuiteit’ heel belangrijk is, vooral voor weinig 

mobiele soorten. Een bos dat heel lang onbeheerd was blijft best on-

beheerd; een eeuwenoude bosweide met oude monumentale bomen 

laat men best niet spontaan dichtgroeien, want dan krijgen de weinig 

mobiele licht- en warmteminners het moeilijk. In een bos dat altijd don-

kere en lichtere fases heeft gecombineerd onder invloed van de mens, 

kunnen best beide strategieën worden gecombineerd. 

Dat is ook het geval in Meerdaalwoud en geldt bij uitbreiding ook voor 

de rest van Vlaanderen:  beide beheeropties -nietsdoen en middelhout-

beheer- blijken even waardevolle én complementaire opties te zijn voor 

de ontwikkeling van de doodhoutkeverrijkdom in bossen. Waar er vol-

doende ruimte en middelen zijn om beide opties volwaardig te ontwik-

kelen is het dus aan te bevelen om beide ook toe te passen aangezien 

ze elk een specifiek deel van de kevergemeenschap van geschikt habi-

tat voorzien. Bij het middelhoutbeheer moet wel benadrukt worden 

dat in Meerdaalwoud gekozen werd voor een variant die duidelijk afwijkt van het 

traditionele middelhout: in dit experiment werd het bos sterk opengekapt, maar 

werden oude en dode bomen wel grotendeels gespaard. In die zin is het een stuk 

‘gunstiger’ voor doodhoutkevers dan een klassiek middelhoutbeheer dat nauwe-

lijks dood hout en oude bomen bevatte.

In grote multifunctionele boscomplexen zal ook de economische functie nog een 

belangrijke rol spelen. Hier biedt een gevarieerd beheer de beste kansen voor een 

hoge biodiversiteit van doodhoutkevers. Een dergelijk bos combineert voldoende 

grote zones met nietsdoen (minstens enkele tientallen ha groot, bij voorkeur in 

oude bosbestanden), met gesloten én lichtrijke beheerde bossen waar voldoende 

aandacht is voor dood hout en oude bomen. Die lichtrijke bosbestanden (middel-

hout of andere lichtrijke bosvarianten) en open plekken in het bos bevinden zich 

het best in de periferie van het bos. Zo houden ze het beste contact met andere 

waardevolle open terreinen buiten het bos en behoudt men een voldoende grote, 

niet versnipperde gesloten boskern waar het bosklimaat, dat essentieel is voor heel 

wat soorten (kevers, maar ook nachtvlinders, slakken, …), niet wordt verstoord.

Deze bijdrage is gebaseerd op een artikel dat is verschenen in iForest. Wie het ori-

ginele artikel wil lezen kan dit via volgende referentie: 

Vandekerkhove K., Thomaes A ., Crèvecoeur L., De Keersmaeker L., Leyman A. & 

Köhler F. (2015) Saproxylic beetles in non-intervention and coppice-with-standards 

restoration management in Meerdaal forest (Belgium): an exploratory analysis. iFo-

rest Biogeosciences and Forestry 9, 536-545. 




