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Dat de beuken van het Zoniënwoud enorme proporties aannemen wisten we 

al langer, al was er vaak al discussie hoe groot ze nu echt zijn. Boomhoogtes 

van meer dan 45 en zelfs 50 meter duiken daarbij regelmatig op. Ook bij onze 

opmeting van het bosreservaat tien jaar geleden maten we regel-

matig bomen met hoogtes van 45 meter en meer, met effectief ook 

uitschieters van meer dan 50 meter. Dat waren daarmee zowat de 

hoogste beuken in heel Europa (en dus ook van de wereld)! Leo 

Goudzwaard van de Universiteit van Wageningen had er ons at-

tent op gemaakt dat beuken van 50 meter toch wel extreem hoog 

waren: de hoogste gemeten beuk in Nederland is slechts 43m hoog. 

Nu is de standplaats in Zoniën wel rijker dan het gros van de Ne-

derlandse regio’s en ook het specifieke hooghoutbeheer dat al eeu-

wenlang wordt gevoerd, zorgt dat de Zoniënbeuken als het ware 

de hoogte worden ingestuwd. Maar toch… Daarom werd afgespro-

ken om de proef op de som te nemen en één of meer van die woud-

reuzen eens te beklimmen en met behulp van een meetlint en een telescopische 

meetstok de exacte hoogte effectief te meten. 

De uitschieters uit de oude dataset (vertexmetingen) en elders in het bos wer-

den in voorbereiding van de beklimming opgezocht en hermeten met de Laser 

forest pro (FieldMap). Bij deze screening bleken inderdaad al een aantal over-

schattingen voor te komen. Vermoedelijke oorzaak was het beperkte meetbe-

reik van de Vertex (<40m). Met de Laser forest pro kan de operator de boom-

hoogte meten van een veel grotere afstand (>50m) ten opzichte van de boom. 

Daardoor komt de boomtop duidelijker in beeld, en worden te steile meethoe-

ken vermeden. Uiteindelijk werd een selectie gemaakt van reuzenbeuken die in 

aanmerking kwamen om te beklimmen. Een heel zware beuk (diameter 165 cm) 

met een dubbele top werd als eerste door de moedige klimmers uitgekozen. 

  Den boom in

Het werd een flinke klus. Met behulp van een katapult moest een balletje met 

daaraan een fijn touw over de eerste geschikte zware tak worden geschoten 
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Boven: niet alleen de hoogte van de 

gekozen boom was indrukwekkend : een 

omtrek van meer dan vijf meter.

Onder: de geselecteerde ‘klimboom’.

Enthousiaste Nederlandse bomenmeters 

en –klimmers poseren (samen met onze 

Marc) naast hun klimobject.
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en die bevond zich al op ruim 15 meter hoogte. Daarna kon een klimtouw over 

de vork worden getrokken en konden de professionele klimmers eindelijk ‘den 

boom in’. Op het hoogste bereikbare punt werd de telescopische meetstok uit-

geschoven gelijk met de top. Vanop een afstand op de grond werd mee beoor-

deeld tot waar de meetstok moest worden gebracht. Daarna werd een meetlint 

loodrecht naar beneden gelaten vanaf de basis van de meetstok, en kon einde-

lijk de effectieve hoogte worden bepaald. De beklimming + afdaling nam uitein-

delijk 3 uren in beslag. Er werd dan ook maar één boom beklommen. 

Tegelijk werd de boom ook nog eens gemeten met verschillende meettoestellen, 

zowel klassieke die gebruik maken van tangentiële hoogtemetingen (Vertex, 

Laser Forest Pro), maar ook met een nieuw toestel (Nikon Forestry) dat werkt vol-

gens een andere techniek : een lasersignaal wordt op de effectieve top gericht, 

de reflectie op de top geeft een afstand, en in combinatie met hoekmetingen 

naar de top wordt de hoogte berekend (sinusoïdale meting).  

Uit de vergelijking van herhaalde metingen (weliswaar aan die ene boom) bleek 

dat beide technieken zeer vergelijkbare en vrij betrouwbare hoogteschattingen 

geven. Tegelijk bevestigden ze ons vermoeden dat men met de Vertex bij der-

gelijke zeer hoge bomen de neiging heeft om te gaan overschatten (zie tabel-

letje).

De hoogtecurve die we tien jaar geleden opstelden (op basis van vertexmetin-

gen) moest dus best worden gecheckt en desnoods bijgesteld op basis van nieu-

we hoogtemetingen. Enkele tientallen bomen over de verschillende diameter-

klasses werden daarom hermeten met de Laser forest pro, en voor een deel ook 

nog eens dubbel gecheckt met de Nikon forestry (met dank aan Mark Meyer). 

Beide toestellen gaven heel vergelijkbare resultaten. Alleen blijkt de Nikon Fo-

restry in gesloten bosverband moeilijker te gebruiken. Voor een doorgedreven 

vergelijking van beide technieken zijn uiteraard meer uitgebreide reeksen van 

metingen nodig. 

Vergelijken we de nieuwe metingen met de hoogtemetingen van tien jaar ge-

leden dan blijken de Vertexmetingen over het algemeen wel OK, maar voor de 

hoogste bomen geven ze een systematische overschatting. We zullen de hoogte-

curves en bijhorende volumeberekeningen van tien jaar geleden dus wat moeten 

bijstellen om vergelijkingen met de recente heropmeting mogelijk te maken.

En hoe hoog zijn ze nu die woudreuzen van Zoniënwoud… 

Uit de nieuwe set hoogtemetingen leiden we af dat de bomen in het bosreser-

vaat maximaal zo’n 46 meter hoog zijn. Dat is dus wat minder dan de legenda-

rische 51 meter die er ooit werd gemeten, maar toch nog heel indrukwekkend 

en uitzonderlijk. Wat vooral opvalt is dat die hoogte van 45 meter en meer geen 

uitzondering is : in het bosreservaat alleen al vonden we tientallen bomen met 

die hoogte. 

De beklimming is begonnen

Een vergelijking van de effectief gemeten 

hoogte met de gemiddelde meting met  

verschillende meettoestellen.

Meettechniek Gemeten hoogte 

Loodlijn + meetstok 45.65 m

Laser forest pro 44.5 m

Nikon Forestry 44.5 m

Vertex 47.5 m

De hoogte van de imposante ‘Eik De Bruyn’ 

(omtrek ondertussen 455 cm !) werd ook eens 

gemeten met beide technieken. De resultaten 

(42 resp. 41,60 meter) lagen heel dicht bij 

elkaar, en zijn zeker voor een eik opmerkelijk.


