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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 beuken-
bossen 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). 

Tabel 1. Indicatorsoorten voor diversiteit van houtzwammen in Beukenbossen 
in België en Nederland 
 
Dunne weerschijnzwam Inonotus cuticularis*,h 

Beukenweerschijnzwam Inonotus nodulosus 
Beukenkaaszwam Aurantioporus alborubescens*,h 

Verkleurende poria Ceriporiopsis gilvescens* 

Gelatineuze poria Ceriporiopsis pannocinta* 

Waslakzwam Ganoderma pfeifferi*,h 

Gelobde pruikzwam Creolophus cirrhatush 

Kammetjesstekelzwam Hericium coralloides* 

Pruikzwam Hericium erinaceus*,h 

Fluweelzaagplaat Lentinellus ursinus*,h 

Spatelharpoenzwam Hohenbuehelia auriscalpium* 

Fraaie houttrechterzwam Ossicaulis lignatilis* 

Goudvliesbundelzwam Pholiota aurivellush 

Gele aderhertenzwam Pluteus chrysophaeus 
Pronkhertenzwam Pluteus umbrosus* 

Gouden vloksteeltje Flammulaster limulatus* 

Franjevloksteeltje Flammulaster muricatus* 

Zijdeachtige beurszwam Volvariella bombycinah 

Beukenkorrelkopje Phleogena faginea 
 Camarops tubulina*,h 

Stekelige korstkogelzwam Eutypa spinosa 
* Indicatorsoort Europese schaal, h = “hartrotter” 
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Wanneer minstens 4-5 van deze soorten in een site op beuk 
voorkomen, kunnen we spreken van een op Vlaams niveau 
belangrijke locatie qua diversiteit van beukenhoutzwammen, 
waar meestal ook meerdere zeldzame soorten voorkomen. 
Zeer belangrijke sites tellen 7-8 soorten, topsites 10 of meer. 
In de top 10 voor België tellen we 5 Vlaamse bosreservaten, 
2 dood-hout-rijke sites in de Hoge Venen, 2 als natuurbos 
beheerde delen van provinciale domeinen (oude parken), en 
het park van de Nationale Plantentuin in Meise.  
Ter vergelijking : Nederland telt slechts 1 site met meer dan 
5 soorten ! 
 
Top 10 van de locaties  in België (dec. 2004) – aantal aanwezige 
indicatorsoorten op beuk (totaal incl. andere houtsoorten) 
bosreservaat Kersselaerspleyn 11 
bosreservaat Beiaardbos 6 
bosreservaat Neigembos 6 
provinciaal domein Gentbos 5(6) 
bosreservaat Wijnendalebos 5(6) 
provinciaal domein Beisbroek 5 
réserve forestière Ruhrbush (Hoge Venen) 5 
bosreservaat Kolmont 5 
park Nationale Plantentuin in Meise 5 
Brandehaag (Hoge Venen) 4 
 
Kenmerken voor deze rijke sites, is de aanwezigheid van 
veel dood hout en/of oude, kwijnende beuken. Het dood 
houtvolume in veel bosreservaten is meestal veel hoger dan 
in niet-reservaten (ook al is het nulbeheer er vaak pas recent 
ingesteld). Dit resulteert in de aanwezigheid van zeldzame 
houtsaprofyten.  
 

Zeer zware, vaak aftakelende bomen zijn uiterst waardevol voor 
houtzwammen–Beuk in Kersselaerspleyn (Zoniën). (foto Kris 
Vandekerkhove) 
 
Oude kwijnende beuken zijn dan weer essentieel voor een 
aantal zeldzame zwakteparasieten, die ‘hartrot’ veroorzaken. 
Deze soorten zijn in staat om zeer specifieke groeiplaatsen te 
koloniseren, namelijk de grote centrale houtvolumes in 
levende, verzwakte dikke bomen. Ze dringen de kwijnende 
(vaak zeer oude) bomen binnen via wonden, en groeien in 
het levende hout. Wanneer de boom uiteindelijk afsterft, is 
een zeer bijzonder verteringstype van dood hout aanwezig, 
dat ook een hogere diversiteit aan secundaire afbrekers 
vertoont. 
In beheerde bossen is dit type dood hout bijzonder zeldzaam: 
oude en kwijnende bomen werden er gekapt, zodat enkel 
vitaal levende bomen en een fractie ‘plots ontstaan’ dus 
ongekoloniseerd dood hout voorkomt (kroonresten, stobben). 
Dit dode hout wordt vooral gekoloniseerd door eerder 
ruderaal-competitieve soorten.  

 
Grote dood hout-hoeveelheden in Kersselaerspley. (foto Kris Vandekerkhove) 
 
De veeleisende soorten zoals de hartrotters, en hun opvolgers 
zijn dan ook zeldzaam, en staan overal in Europa op Rode 
lijsten. Ze zijn opgenomen als indicatorsoorten omdat de 
natuurlijke beukenbosrelicten in Europa juist gekenmerkt 
worden door een hoge diversiteit van deze soorten.  
Een bijkomende ongunstige factor in West-Europa is wellicht 
ons windrijke klimaat : een belangrijk deel van het groot dood 
hout wordt immers gevormd door windworp van gezonde 
bomen. Hiervan profiteren meestal ook weer de ruderaal-
competitieve soorten.  
Hartrotters zien we in onze streken dan ook bijna uitsluitend in 
open sites (bosranden of parklandschappen), waarschijnlijk 
omdat daar een goed aanbod van geschikte bomen voorkomt 
en zij ook een hogere tolerantie vertonen t.o.v. van het ruwere 
microklimaat dan in gesloten bossen. Voorbeelden zijn 
Pruikzwam en Dunne weerschijnzwam, die voorlopig nog in 
geen enkel Vlaams bosreservaat zijn aangetroffen.  
In de meeste parken of parklandschappen zijn bomen met 
houtzwammen of dood hout echter niet gewenst (bv. omwille 
van de veiligheid).  
Op (middel)lange termijn hopen wij dan ook, dat onze 
beukenrijkere reservaten ontwikkelen tot een meer natuurlijk 
evenwicht van oude, jonge, zieke en gezonde bomen, met meer 
soorten zwakteparasieten of indicatorsoorten. 
 
Ruben Walleyn 
 
Foto’s: R. Walleyn, behalve Franjevloksteeltje (J. Heilmann-Clausen), 
Gelobde pruikzwam (M. Wijtenburg), Stekelige korstkogelzwam (C. Frund) 
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BosreservatenNieuws is een jaarlijkse uitgave van het 
onderzoeksteam ‘monitoring integrale bosreservaten’ van het 
IBW. Wens je graag zélf onderzoek te doen in één van de 
bosreservaten, wil je meer informatie of een rapport of 
vroegere nummers van deze nieuwsbrief bestellen ? Dat kan 
via bosreservaten@inbo.be of via het adres hieronder. 
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