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Houtzwammen op beuk
Kensoorten voor soortenrijke bossen in België en Nederland

RUBEN WALLEYN & MIRJAM VEERKAMP

Oude bomen en dood hout vormen een habitat voor honderden soorten zwammen. Recent is het

aanbod van dood hout in de Belgische en Nederlandse bossen in het algemeen toegenomen. In dit

artikel stellen wij een lijst voor van soorten die kenmerkend zijn voor hotspots van

paddestoelengemeenschappen op beuk in onze streken, zodat het effect van een natuurgericht bos-

of parkbeheer (meer dood beukenhout) beter kan worden geëvalueerd.

Natuurlijke beukenbossen

Beukenbossen vormen één van de belangrijkste
climaxvegetaties in West- en Centraal Europa,
maar zijn tevens één van de meest intensief
geëxploiteerde bossen ter wereld. Restanten
van natuurlijk beukenbos zijn daarom zeer
schaars en komen enkel nog voor in afgelegen
bergstreken in Centraal Europa. Het zijn com-
plexe ecosystemen met een grote biodiversiteit
op verschillende habitatniveaus: de bosbodem
en zijn strooisellagen, de boomkruinen, het
dode hout, de boomschors, e.d. Dood hout ver-
dient hierbij een bijzondere aandacht, omdat
het volume dood hout in natuurbossen veel
hoger is dan in beheerde bossen. Soortenrijke
gemeenschappen van dood hout-bewonende
organismen worden alleen aangetroffen op
plaatsen waar veel dood hout aanwezig is,maar
de aanwezigheid van dood hout is hierbij niet
de enige bepalende factor. Naast klimaat spe-
len ook de ruimtelijke dimensie (versnippe-
ringsgraad) en de tijdsdimensie (historische
continuïteit van boshabitat, dood hout, presen-
tie van oude bomen) een rol. Een natuurbos
wordt gekenmerkt door een hoge continuïteit
in drie aspecten: het kent een ononderbroken
eeuwenlange bosgeschiedenis waarbij steeds
een groot en gevarieerd aanbod aan dood hout
en oude bomen aanwezig was. Figuur 1: Staand en dood hout in bosreservaat Kersselaerspleyn (Zoniën) (Foto: Ruben Walleyn).
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Tijdens de laatste decennia hebben verscheide-
ne landen initiatieven genomen om de biodi-
versiteit van bossen te beschermen. Ook in
Nederland en België zijn bosreservaten en
natuurreservaten in de bossfeer opgericht waar
een nulbeheer is ingesteld of waar veel dood
hout wordt gedoogd. Daarnaast leveren de
overheden ook inspanningen om het aanbod
dood hout in hun beheerde bossen op te voe-
ren. Een evaluatie van deze initiatieven, die een
impact hebben op de biodiversiteit, is belang-
rijk. Om deze complexe systemen te vereen-
voudigen, wordt meestal gebruik gemaakt van
indicatoren.Om de habitatkwaliteit van bossen
te meten, gebruikt men zowel structurele indi-
catoren zoals b.v. leeftijdsdistributie van de
bomen of hoeveelheid en aard van dood hout,
als indicatorsoorten. Structurele indicatoren
zijn evenwel indirecte meetinstrumenten: zij
beschrijven op een eerder grotere schaal hoe
het huis is gebouwd, niet of de bewoners erin
trokken of niet (Christensen et al. 2005). Indi-
catorsoorten daarentegen meten op een direc-
tere wijze de biodiversiteit, of althans een
gedeelte hiervan.

Houtzwammen als
indicatorsoorten

In onze streken zijn paddestoelen tot op heden
niet of weinig geïntegreerd in het natuurbe-
houd (Hoffmann 1999) niettegenstaande dat
ze in veel ecosystemen een zeer soortenrijke
groep van hogere organismen vormen - min-
stens 5000 soorten in Nederland en België
samen - die essentieel zijn voor het functione-
ren van de ecosystemen (o.a. mycorrhiza-vor-
ming, recyclage van dood hout). Studies tonen
aan dat een multi-soortenbenadering vaak
gewenst is om kleine of grote natuurgebieden
te evalueren (b.v. Berglund & Jonsson 2001).

Eén enkele groep organismen is vaak onvol-
doende om de natuurbehoudswaarde te evalu-
eren. Zo zal een evaluatie van oud-bosplanten
weinig genuanceerde uitspraken toelaten over
dood-houtorganismen en vice versa. Met deze
bijdrage willen we dan ook de wat verwaarloos-
de groep van de houtzwammen meer bij het
natuurbehoud betrekken.

Omdat houtzwammen inherent verbonden zijn
aan de aanwezigheid van dood hout en/of oude
bomen, zijn het potentiële indicatoren voor de
diversiteit van houtgebonden organismen. In
Scandinavië wordt de indicatorwaarde van
houtzwammen reeds verscheidene jaren
erkend of onderzocht, en zijn houtzwammen al
gebruikt bij de selectie van prioritair te bescher-
men boskernen in het 11,7 miljoen ha grote
Zweedse bosareaal (b.v. Anon. 2002, Hansson
2001, Nitare 2000). Elders in Europa is onder-
zoek rond indicatorwaarde van houtzwammen
schaarser of minder goed onderbouwd (b.v.Par-
masto & Parmasto 1997, Norstedt et al. 2001),
maar houtzwammen zijn wel goed vertegen-
woordigd in Rode Lijsten. Tijdens de afgelopen
jaren is er wel uitgebreid onderzoek uitgevoerd
naar de diversiteit en ecologie van houtzwam-
men op Beuk in West- en Centraal Europa, in het
bijzonder in Denemarken (Heilmann-Clausen
2001, 2003; Ódor et al. 2004a,b). Dit resulteer-
de ondermeer in een lijst van indicatorsoorten
voor habitatkwaliteit van beukenbos in Dene-
marken (Heilmann-Clausen & Christensen
2000) en Europa (Christensen et al.2005).Deze
Europese lijst werd ondertussen al aangepast
voor Groot-Brittannië (Ainsworth 2004). Onze
studie past in hetzelfde kader en beoogt een
analoge lijst, aangepast aan de Belgisch-Neder-
landse situatie.

Het opstellen van een indicatorsoortenlijst ver-
loopt in verschillende stappen (Christensen et
al. 2005). In functie van natuurbehoud en -ont-

KORSTZWAMMEN: groep van paddestoelen met een korstvormig vruchtlichaam,glad,geribd,geaderd
of fijnstekelig, zonder gaatjes, die vooral op hout groeien. Deze vruchtlichamen kunnen, afhanke-
lijk van de soort, strict plakkaatvormig (resupinaat) zijn en/of van het substraat afstaande flappen
vormen. Bekende voorbeelden zijn Gele korstzwam (Stereum hirsutum), Paarse korstzwam (Chon-
drostereum purpureum), Spekzwoerdzwam (Phlebia tremellosa).

POLYPOREN: groep van paddestoelen met een sporenvormend oppervlak gevormd door kleine tot
grote poriën (“gaatjeszwammen”). Bijna alle soorten zijn min of meer taaie houtzwammen.
Bekende voorbeelden zijn Tonderzwam (Fomes fomentarius), Elfenbankje (Trametes versicolor),
Doolhofzwam (Daedale quercina), Berkenzwam (Piptoporus betulinus), Reuzenzwam (Meripilus
giganteus).

HARTROTTERS: houtzwammen die ‘hartrot’ veroorzaken. Deze koloniseren grote centrale houtvolu-
mes in levende, meestal oude en verzwakte bomen, b.v. via wonden.Veel hartrotters zijn zeldzaam
en staan overal in Europa op Rode lijsten. Hartrotters staan bekend als stress-tolerante soorten
omdat ze zich moeten ontwikkelen onder de voor zwamgroei moeilijke chemische condities van
levend hout.Voorbeelden bij Beuk zijn Pruikzwam en Dunne weerschijnzwam.

WITROTTERS breken gelijktijdig cel- en houtstof af. Het hout bleekt op door de afbraak van ligni-
ne,krijgt een vezelige structuur (die lang behouden blijft) en blijft vochtig.De afbraak door witrot-
ters gebeurt snel, in laboratoriumomstandigheden kunnen kleinere stukken hout in enkele maan-
den tijd bijna volledig weg zijn. Belangrijke voorbeelden van witrotters bij Beuk zijn elfenbank-
jes (Trametes spp.), Reuzenzwam (Meripilus giganteus), Echte tonderzwam (Fomes fomentarius),
Platte tonderzwam en verwanten (Ganoderma spp.), en de meeste korstzwammen en plaatjes-
zwammen (b.v. honingzwammen, zwavelkoppen, oesterzwammen). In de natuur kan lignine
alleen worden afgebroken door deze paddestoelen! Bruinrotters zijn zwammen die enkel de kool-
hydraten (vnl. cellulose en andere suikerverbindingen) van de houtstructuur kunnen afbreken,
niet de houtstof (lignine) zelf.Voorbeelden bij Beuk zijn Kelderzwam (Coniophora spp.), bepaal-
de kaaszwammen (Postia-spp.), en Roodgerande houtzwam (Fomitopsis pinicola).

Box 1: enkele termen

Figuur 2: Referentiebeeld uit Zofinský Prales (Tsjechië): rot beukenlog met Kammetjeskoraalzwam en Fraaie
houttrechterzwam (Foto: Ruben Walleyn).
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wikkeling moet eerst bekeken worden wat men
in de eerste plaats wenst te evalueren: soorten-
diversiteit, natuurlijkheid (integriteit) van de
habitat, of b.v. toestand van het ecosysteem. In
deze context gaat het vooral om de natuurlijk-
heid van beukenbos, of meer bepaald de
samenstelling van de houtzwammengemeen-
schap die we kenmerkend achten voor natuur-
lijk beukenbos in onze streken. In een tweede
fase wordt dan een lijst voorgesteld van soor-
ten waarvan verwacht wordt dat ze een goede
indicator zijn voor het beoogde doel. Daarna
volgt een evaluatie en een testfase van de
geschiktheid als indicatorsoort, die uiteindelijk
kan leiden tot een herwerkte lijst.

Het gebruik van paddestoelen als indicatoren
voor ecologische continuïteit is recent in vraag
gesteld door Nordén & Appelquist (2001) en
Rolstad et al. (2002), die stellen dat paddestoe-

len zich zeer gemakkelijk over zeer grote afstan-
den kunnen verbreiden en hun aanwezigheid
meer dient verklaard te worden door een aan-
bod van microhabitats op een bepaald
moment, eerder dan door ecologische conti-
nuïteit (hoge graad van natuurlijkheid geduren-
de laatste eeuwen).Hierbij dient opgemerkt dat
geschikte microhabitats steeds maar een zeer
korte periode “beschikbaar”zijn voor zwamspo-
ren, zodat zeldzame soorten vaak niet op tijd
arriveren of bij onvoldoende aanbod weer ver-
dwijnen. De presentie van veel indicatorsoor-
ten blijkt integendeel vaak gerelateerd aan
regionale kenmerken van boshistoriek (Chris-
tensen et al. 2005), vooral wat dood hout en
oude bomen betreft zoals aangetoond voor
beuk in Denemarken (Heilmann-Clausen 2003)
en naaldbos in Zweden (Sverdrup-Thygeson &
Lindenmayer 2003). Ook de Europese indica-
torsoorten voor beuk komen juist het meest

voor in centraal Oost-Europa waar nog uitge-
strekte bosmassieven met Beuk inclusief oer-
bosrestanten voorkomen. Ze zijn dan ook zeer
schaars in het bosarmere Nederland en België,
waar dood hout in de beukenbossen een zeer
recent fenomeen is. Het gewijzigde bosbeheer
levert wel al de eerste mooie resultaten op naar
diversificatie van de houtzwammenflora, en
deze set kensoorten kan bijdragen om dit te
evalueren.

Gegevens

De Europese indicatorsoortenlijst is gebaseerd
op inventarisaties van houtzwammen op beuk
in meer dan 100 Europese dood hout-rijke beu-
kenbosreservaten verspreid in Europa, incl. Bel-
gië en Nederland (Christensen et al. 2005). Een
belangrijk deel van deze gegevens vloeide voort
uit het Europese Nat-Man project rond natuur-

Tabel 1. Kensoorten, aandachtssoorten en doelsoorten op lange termijn, met beknopte ecologie.
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gericht beukenbosbeheer, waarbij verspreid
over vijf landen meer dan 1000 dode beuken in
detail zijn onderzocht. Deze gegevens werden
samen met de resultaten uit de Deense en Brit-
se lijst vergeleken met de inventarisaties in een
30-tal min of meer dood beukenhout-rijke sites
in België en Nederland tijdens de periode 2000-
2004. De grootte van deze bossites is meestal
begrepen tussen 5 en 30 ha, met een variabele
dominantie van beuk (soms maar in enkele ha
dominant). Sommige sites zijn geïsoleerd bos,
andere maken deel uit van een zeer groot bos-
complex zoals de Veluwe, de Hoge Venen of het
Zoniënwoud.
Om praktische redenen ging de aandacht bijna
uitsluitend naar grotere obligaat houtbewo-
nende soorten: met name alle basidiomyceten
met uitzondering van de strict resupinate korst-
zwammen (zie box1) en kleinere trilzwamach-
tigen, en alle zakjeszwammen met vruchtlicha-
men groter dan 1 cm.Voor beide landen samen,
gaat het over bijna 250 soorten. Deze inventa-
risaties leverden heel wat interessante vond-
sten op, inclusief niet eerder gesignaleerde
soorten voor Vlaanderen, België of Nederland
(b.v.Veerkamp 2003,Verbeken & Walleyn 2003,
Walleyn 2004,Walleyn et al. 2004).
Het grootste probleem is dat er in onze regio’s
en aangrenzende gebieden geen natuurlijk beu-
kenbos voorkomt. We beschikken enkel over
gegevens van enkele dood hout-rijke bossen
waar nog maar sinds ten hoogste enkele tien-
tallen jaren een nulbeheer is ingesteld terwijl de
ontwikkelingsduur van een natuurlijk beuken-
bos 300-1000 jaar bedraagt. Daar ontwikkelde
zich doorgaans een veel rijkere zwammenflora
dan in de beheerde beukenbossen.De gegevens

van de natuurlijke bossen in Oost-Europa (van
waaruit ooit onze Beuk is geëmigreerd) kunnen
niet blindelings als referentiebeelden gebruikt
worden omdat deze bossen ook van de onze
verschillen qua bodem, klimaat en vegetatie.
Daarom is het in dit stadium nog te vroeg om
in onze streken goede indicatorsoorten aan te
duiden van natuurlijk beukenbos. Voorlopig
houden we het op kensoorten van rijke hout-
zwammengemeenschappen op beuk, die op
plaatsen met weinig dood hout en/of oude
bomen niet of nauwelijks voorkomen. Van een
aantal soorten staat wel vast dat ze kenmer-
kend zijn voor natuurlijke bossen elders in Euro-
pa, maar van andere soorten staat nog niet vast
wat ze indiceren (hoge continuïteit aanbod
geschikte habitats of rijke diversiteit). De lijst
die wij hier geven situeert zich in de testfase en
is wellicht nog voor wijziging vatbaar; bij deze
vragen wij dan ook medewerking en commen-
taar van alle geïnteresseerden.
Bij de selectie van de kensoorten werd zoveel
mogelijk rekening gehouden met hun geschikt-
heid voor gebruik op het vlak van herkenbaar-
heid in het veld, de periode waarin vruchtlicha-
men aanwezig zijn,opvallendheid en zeldzaam-
heid. Een aantal soorten met een vermoedelijk
goede indicatorwaarde zijn niet opgenomen
omdat ze niet gemakkelijk determineerbaar of
waarneembaar zijn.Toch is geopteerd om deze
voorlopig als aandachtssoorten een tijdje extra
in de gaten te houden, omdat meer gegevens
betreffende deze soorten de indicatorsoorten-
set mogelijk kunnen verfijnen. Onze beuken-
bossen zijn arm aan Europese indicatorsoorten
(zie verder). De Europese indicatorsoorten
waarvan wij veronderstellen dat ze hier ontbre-

ken door de intensieve bosexploitatie tijdens de
voorbije eeuwen, worden geselecteerd als lan-
ge-termijn-doelsoorten (“droomsoorten”).Van
zodra een doelsoort in Nederland of België is
waargenomen,wordt ze toegevoegd aan de lijst
van kensoorten.

Geselecteerde soorten

Tabel 1 somt de 21 kensoorten, 9 aandachts-
soorten en 7 doelsoorten op, met beknopte
ecologie en, voor zover deze bestaat, de Neder-
landse naam. De lijst van de kensoorten omvat
alle in het gebied voorkomende Europese indi-
catorsoorten. Dit zijn vooral climaxsoorten:
zwakteparasieten van oude bomen (meestal
hartrotters, zie box 1) en soorten die groeien op
groot, sterk verteerd hout. Eén soort, Waslak-
zwam (Ganoderma pfeifferi), lijkt niet voor te
komen in gesloten bos, maar enkel op oude
bomen in open bossen of parklandschappen
(Walleyn 2004),waarvan in Zuid-Engeland zeer
goed ontwikkelde voorbeelden te vinden zijn.
Op Gele aderhertezwam (Pluteus chrysophae-
us) na, zijn de andere kensoorten ook opgeno-
men in de Deense indicatorsoortenlijst. De
Deense lijst telt veel meer soorten, maar hier-
van werden verschillende soorten door ons niet
opgenomen omdat ze hier algemeen voorko-
men (b.v. Waaierkorstzwam, Stereum subto-
mentosum), moeilijk waarneembaar zijn (Wit
gaffelhaarbuisje, Hennigsomyces candidus)
en/of enkel determineerbaar door gevorderde
mycologen (Nemania atropurpurea; Bruinsne-
dehertezwam, Pluteus luctuosus). Eén van de
kensoorten, Stekelige korstkogelzwam (Eutypa
spinosa), is helemaal niet zeldzaam en kan ook

Tabel 2. Onderzochte gebieden met presentie van minstens 3 kensoorten.
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aangetroffen worden in beukenbossen met
weinig groot dood hout. Ze ontbreekt vaak in
de courant gebruikte paddestoelengidsen maar
is wel gemakkelijk in het veld waar te nemen en
te herkennen. De soort komt, zonder enige
schade aan te richten, voor als gespecialiseerde
endofyt in levende beuken (zie Box 2), en kan
na het afsterven van het hout door het compe-
titief voordeel vaak grote houtvolumes koloni-
seren (er zijn in vers dood hout weinig andere
soorten aanwezig). Via de vorming van zwam-
vlokplaten houdt ze hout actief droog en
schermt ze zich af tegen concurrenten. Gezien
de soort zeer kenmerkend is voor groot dood
beukenhout, en gezien ze in natuurbossen sig-
nificant in grotere dichtheden voorkomt dan in
beheerde bossen (Heilmann-Clausen, pers.
meded.), beschouwen we deze hier als een goe-
de kensoort, maar we herhalen dat ze ook in
minder houtzwammenrijke beukenbossen
voorkomt. Hertezwammen zijn als groep vaak
goed vertegenwoordigd in bossen met veel
groot rottend hout (zie b.v. Ainsworth 2004,
Nitare 2000), maar slechts weinig soorten lij-
ken specifiek voor bepaalde bostypes, of hun
ecologische voorkeur verschilt van regio tot
regio. Daarenboven hanteert men in Europa bij
deze groep zeer sterk verschillende soortcon-
cepten. Ainsworth (2004) suggereert dan ook
om de hertezwammen als groep,met uitzonde-
ring van enkele algemene soorten, als indicator
te beschouwen. Dit lijkt ons in de praktijk wei-
nig werkzaam en daarom selecteerden wij
Pronkhertezwam (Pluteus umbrosus) en Gele
aderhertezwam (P. chrysophaeus, syn.: P. lute-
ovirens). De eerste, ook een Europese indicator-
soort, is zeer gemakkelijk herkenbaar en in
Nederland en Vlaanderen eigenlijk niet zo zeld-
zaam op groter rottend hout van Populier en
Wilg, maar in beukenbossen is hij kieskeuriger.
Gele aderhertezwam is een zeldzame soort die
in onze regio’s vooral op beuk in houtzwamrij-
ke bossen wordt gevonden. Vermoedelijk is
Zwaardvishertezwam (Pluteus insidiosus) nog
meer afhankelijk van groot dood beukenhout,
maar deze soort is niet gemakkelijk te herken-
nen in het veld, en wordt daarom voorlopig als
aandachtssoort toegevoegd. Gedetailleerde
informatie over de kenmerken en ecologie van
deze indicator- en aandachtssoorten zal wor-
den verstrekt op de website van het Instituut
voor Bos- en Wildbeheer (in voorbereiding).

De meest geschikte periode voor de inventari-
satie van houtzwammen is eind september tot
de eerste nachtvorstperiodes, maar sommige
(indicator)soorten vertonen een voorkeur voor
de zomer of vroege herfst (b.v.Gele aderherten-
zwam, Pluteus chrysophaeus), andere dan weer
voor de late herfst of de winter (Zalmroze poria,
Ceriporiopsis gilvescens; Beukenkorrelkopje,
Phleogena faginea). Klimatologische omstan-
digheden zorgen ook voor verschillen tussen de
jaren. Ook zwakteparasieten die vele jaren een
stam koloniseren vormen wel eens een jaartje
geen vruchtlichamen (b.v. Dunne weerschijn-
zwam, Inonotus cuticularis).Om een goed beeld
te vormen van de houtzwammenflora van een
bepaalde site inventariseert men best 3-5 keer,
verspreid over verschillende periodes en jaren.

Eerste resultaten en discussie

In tabel 2 staan de onderzochte sites waar min-
stens drie kensoorten zijn waargenomen. Bos-
reservaat Kersselaerspleyn, dat deel uitmaakt
van het Zoniënwoud,spant met 10 soorten dui-
delijk de kroon. Deze site telt ook de meeste
Europese indicatorsoorten (6), en is de enige
vindplaats in de Benelux van Fluweelzaagplaat
(Lentinellus ursinus - Figuur 5). Het reservaat is
wel de grootste site, maar de kern ervan, een
230 jaar oud bestand met kathedraalbeuken is
geen 20 ha groot en telt 10 kensoorten. Door
zware stormen is het volume dood hout, meer
dan 120 m3 per ha, hier vergelijkbaar met dat in
natuurbossen. Bovendien ligt dit reservaat cen-
traal in een zeer grote oude bossite,waar moge-
lijk een aantal soorten zich konden handhaven
tijdens de voorbije eeuwen toen er zo goed als
geen dood hout in de bossen aanwezig was.Wel
is het dood houtvolume ongelijk verdeeld over
de verschillende afbraakfasen en duurt het nog
eeuwen – op voorwaarde dat Beuk zich hier
natuurlijk verjongt wat momenteel niet het
geval is - voor een natuurlijker evenwicht zal
bereikt worden. Een opvallend verschil met b.v.
La Tillaie, een reservaat van vergelijkbare groot-
te dat deel uitmaakt van een groot bosmassief
nabij Fontainebleau, maar waar sinds enkele
eeuwen de mens niet meer tussenkomt. Hier
zijn vijftien Europese indicatorsoorten waarge-
nomen. Hét verschil is hier de grote variatie van
hartrotters, die in Kersseslaerspleyn en de rest
van het Zoniënwoud zeer zeldzaam zijn of ont-
breken. Na de storm van 1990 heeft men ver-
spreid over het Zoniënwoud grote beuken laten
liggen,en ook nu wordt er in het kader van duur-
zame bosbouw (FSC-label) naar een minimaal
dood-hout-volume gestreefd. Afhankelijk van
de afbraakfase is het heel goed mogelijk om op
deze geïsoleerde bomen ook drie kensoorten te
vinden. Dit heeft wellicht te maken met het
belang van de regio en diens boshistoriek waar-
in de site is gelegen. Mogelijk kan dit ook in ver-
band worden gebracht met een algemene trend
dat een hele reeks houtzwammen gedurende
de laatste jaren sterk is toegenomen (b.v. Frai-
ture et al. 1995, Nauta & Vellinga 1995), moge-
lijk door een natuurlijke uitbreiding van hun

areaal gerelateerd aan het feit dat het volume
dood hout in onze bossen sinds eeuwen niet zo
groot geweest is. Dat één grote boom een goe-
de start kan zijn voor de ontwikkeling van een
rijke houtzwammenflora wordt gedemon-
streerd door een reusachtig boomlijk (storm-
slachtoffer 1990) in Neigembos dat in de opti-
male afbraakfase vijf indicatorsoorten telde,
maar een deel van deze soorten komt ook elders
in dit bosreservaat voor.
De beste Nederlandse site is Wulperhorst, een
klein beukenbos op rivierklei dat deel uitmaakt
van een landgoedpark. Het bos ligt op een oude
boslocatie (<1850). De huidige bosopstand
bestaat uit zware,hoge bomen waarvan de leef-
tijd naar schatting varieert tussen de 100 en
250 jaar. Sinds de overdracht aan Staatsbosbe-
heer in 1985 is er geen hout meer uit geoogst.
Er ligt veel zwaar dood hout (72 m3 per ha) voor-
al van de storm van 1990. Met een vondst uit
de late jaren ’90 van Kammetjeskoraalzwam
(Hericium coralloides) telt dit bos acht indica-
torsoorten. Vergeleken met de andere onder-
zochte bossen in Nederland is dit een hoog aan-
tal, gezien het feit dat het hier om een smal en
klein stukje bos gaat,waar pas recent dood hout
is blijven liggen. Voor een deel is dit verklaar-
baar doordat er relatief veel dood hout ligt, het
bos op voedselrijke rivierklei ligt en in de omge-
ving veel landgoederen met oude,zware bomen
aanwezig zijn. Het belang van de aanwezigheid
van oude bomen in het omringende landschap
(Heilmann-Clausen & Christensen 2005) kan
geïllustreerd worden met de waarnemingen
van Kammetjeskoraalzwam in de omgeving.
Deze in Nederland zeer zeldzame soort is na een
vondst in 1992 in noordoost Nederland en een
onbevestigde vondst op de Utrechtse Heuvel-
rug voor het eerst in Wulperhorst in 1997 waar-
genomen. Daarna is ze gemeld van een land-
goed op nog geen 30 km afstand (1998-2001)
en in 2003 is de soort op een tussenliggend
landgoed waargenomen.De laatste twee vond-
sten betreffen omgevallen beuken van laanbe-
plantingen.Deze waarnemingen werden steeds
gedaan op één enkele stam.

Kersselaerspleyn en Wulpherhorst vormen de
topsites in België en Nederland, die zich hope-
lijk in de toekomst nog verder zullen ontwikke-
len. De ‘subtop’ bestaat uit sites met (3-)4-6

Figuur 4: Pruikzwam (Foto: Ruben Walleyn).

Figuur 3: Gouden vloksteeltje (Foto: Ruben Walleyn).



kensoorten. Opvallend zijn hier een aantal
Vlaamse parken of kasteelparkbossen. Hier
staan vaak dikke oude bomen die geschikt zijn
voor zwakteparasieten (hartrotters). In de sites
Gentbos en Beisbroek is sinds enkele jaren een
natuurgericht beheer ingesteld, waarbij een
belangrijk deel van deze beuken op natuurlijke
wijze door zwammen mag worden gerecy-
cleerd. Gezien op deze plaatsen de gevorderde
afbraakfases nog niet sterk vertegenwoordigd
zijn, zal bij voortzetting van het beheer tijdens
de volgende decennia de diversiteit van de
houtzwammenflora verder toenemen. In het
park van Meise is een groot aantal hartrotters
waargenomen, maar deze bomen zijn vaak snel
slachtoffer van stormwinden en zijn dan
meestal opgeruimd.Veel hartrotters zijn aange-
duid als kensoorten omdat de natuurlijke beu-
kenbosrelicten in Europa juist gekenmerkt wor-
den door een hoge diversiteit van deze hartrot-
ters. Een hoge diversiteit aan primaire houtaf-
brekers, resulteert ook in een hogere diversiteit
aan secundaire afbrekers. Hartrotters staan
bekend als stress-tolerante zwammen omdat
ze zich moeten ontwikkelen onder de voor
zwamgroei moeilijke chemische condities van
levend hout. Door bosbouwpraktijken is de
fractie ongekoloniseerd dood hout t.o.v. reeds
op natuurlijke wijze door zwammen gekoloni-
seerd hout zeer sterk toegenomen. Dit speelt in
het voordeel van vele ruderaal-competitieve
soorten, en in het nadeel van de zeldzame hart-
rotters die leiden onder het gebrek aan kwijnen-
de oude bomen of groot dood hout in bossen.
Groot dood ongekoloniseerd hout dat gegene-
reerd wordt door windworp, is ook gunstig voor
de ruderaal-competitieve soorten. Hartrotters
zien we in onze streken bijna enkel in open sites
(bosranden of parklandschappen), waarschijn-
lijk omdat daar een goed aanbod van geschik-
te bomen is en hun hogere tolerantie t.o.v. van
het ruwere microklimaat hen meer kansen
biedt. Voorbeelden zijn Pruikzwam (Hericium
erinaceus) en Dunne weerschijnzwam (Inono-
tus cuticularis) die in de onderzochte bosreser-
vaten zo goed als ontbreken. Daarentegen is de
Vlaamse regio Brugse houtland – Maldegem-
veld (omgeving Drongengoed) wel gunstig voor
deze soorten door de aanwezigheid van tiental-
len km kwijnende beukendreven. In dit soort
landschappen of parken zijn bomen met hout-
zwammen of dood hout niet gewenst (bv.
omwille van de veiligheid). Op (middel)lange
termijn hopen wij dan ook, dat onze beukenrij-
ke reservaten ontwikkelen tot een meer natuur-
lijk evenwicht van oude, jonge, zieke en gezon-
de bomen, met een hoge diversiteit aan zwak-
teparasieten. Drie sites met een voor onze
regio’s relatief oud ingesteld nulbeheer en zeer
veel dood hout scoren iets minder dan ver-
hoopt: met name Ruhrbush en Brandehaag in
de Hoge Venen, en Pijpebrandje in de Veluwe.
Deze sites zijn gelegen op zure, arme bodems,
wat de aanwezigheid van een aantal soorten
van mineraal- of voedselrijke bodems reeds
hypothekeert (b.v. de indicatorsoorten Pronk-
hertezwam, Pluteus umbrosus; Gelobde pruik-
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De afbraak van beukenhout verloopt over verschillende stadia en duurt voor grote beuken (zoals
in het Zoniënwoud) minstens 30-40 jaar. Oude levende bomen worden gekoloniseerd via won-
den of via de bodem door zwakteparasieten of sneuvelen na windval. Anderhalve maand tot
enkele maanden na het afsterven verschijnen op de dunnere, gevolgd door de dikkere takken
grote aantallen van soorten zoals Roestbruin kogelzwammetje (Hypoxylon fragiforme), Hoekig
schorsschijfje (Diatrype stigma) en Stekelige korstkogelzwam (Eutypa spinosa). Deze soorten
zijn op beuk gespecialiseerde endofyten: zwammen die reeds als propagulen aanwezig zijn in
het levende beukenhout en pas na het afsterven van het hout geactiveerd worden en zich vol-
ledig ontwikkelen. Daarnaast verschijnen er ook enkele weinig gespecialiseerde opportunisten,
zoals Chondrostereum purpureum of Cylindrobasidium laeve.Al deze soorten vertonen een opti-
mum in dit vroegste afbraakstadium, en zijn na 2-3 jaar bijna volledig verdwenen, op de Steke-
lige korstkogelzwam na. Deze houdt het hout zelfs actief droog om kolonisatie door andere
soorten tegen te gaan, en kan zo vele jaren standhouden. Daarna verschijnen de eerste witrot-
ters, vooral elfenbank-soorten (Trametes spp.; Grijze gaatjeszwam Bjerkandera adusta). Dit sta-
dium wordt soms de Trametes-fase genoemd. Deze algemene soorten bereiken snel een opti-
mum maar komen ook nog vele jaren later in kleinere aantallen voor. De schors takelt nu al
opvallend af, en op grotere delen van stam of takken is ze reeds verdwenen. Naarmate het hout
verder verteert, verschijnen andere soorten, terwijl andere weer verdwijnen. De soortsamen-
stelling in latere afbraakstadia hangt vaak af van de samenstelling in vorige stadia (door micro-
chemische verschillen). Iedere soort probeert zijn positie kost wat kost te handhaven waarbij
een beroep wordt gedaan op technieken als inkapseling, chemische oorlogsvoering en parasi-
tisme. Na de Trametes-fase wordt de eerste golf van witrotters vervangen door de rizomorfen-
vormende honingzwammen en de ‘myceliumstrengvormende basidiomyceten’ zoals Gewone
zwavelkop (Hypholoma fasciculare), Peervormige stuifzwam (Lycoperdon pyriforme), Breed-
plaatstreephoed (Megacollybia platyphylla), of Witsteelfranjehoed (Psathyrella piluliformis). De
schors bedekt nog maar kleinere gedeelten, en wordt zelf vaak afgebroken door specialisten als
Kleine breedplaatmycena (Mycena speirea) en Fluweelhertenzwam (Pluteus podospileus). Ook
plaatjeszwammen als Glimmerinktzwam (Coprinus micaceus), Grote bloedsteelmycena (Myce-
na haematopus) en Groene schelpzwam (Panellus serotinus) kennen nu hun optimum. In een
volgende fase beginnen stam en zware takken er al iets vervormd uit te zien, het hout wordt
zacht en de schorslaag is zo goed als verdwenen. Soorten als Grootsporige paarse knoopzwam
(Ascocoryne cylichnium) of hertenzwammen vallen nu op.Van b.v. de originele zwakteprasasiet
is niet veel meer te zien. Op het natte hout, vooral tegen de bodem aan, zijn steeds meer soor-
ten strict resupinate korstzwammen te vinden. Nog later, vanaf afbraakfase 5, is de stam reeds
duidelijk vormelozer, afgeplat.Het hout is gedegradeerd tot een vormeloze vezelige massa waar-
in soorten opduiken als Olijfkleurig matkopje (Simocybe centunculus), Molmbekerzwam (Pezi-
za micropus), en slijmzwammen.Vaker fructificeren nu ook mycorrhizavormende paddestoelen
en gewone strooiselsaprofyten op het rotte hout. De soortensamenstelling wordt vermoede-
lijk sterk beïnvloed door de primaire afbrekers, alsook door de aard van het hout (staand, lig-
gend), de vegetatie, de bodem, microklimaat enz.
Over het totaal aantal soorten fungi dat betrokken is bij de afbraak van een volwassen boom tot
humus, zijn geen cijfers gepubliceerd. Op een grote beuk in Zoniën werden tijdens 4 inventarisa-
ties gespreid over 2 jaar 69 soorten geteld groter dan 1 cm. Het aantal soorten dat bij de totale
afbraak van een beuk betrokken is, zal gemakkelijk de 100 overschrijden!
Opgelet: wat men ziet aan paddestoelen (vruchtlichamen) weerspiegelt niet eenduidig wat zich
afspeelt in het hout zelf. Voor meer details over het afbraakproces en de betrokken soorten ver-
wijzen we naar Boddy (2001) en Heilmann-Clausen (2001).

Box 2: de recyclage van een beuk door houtzwammen, in een notendop

Figuur 5: Fluweelzaagplaat (Foto: Ruben Walleyn).
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SUMMARY BOX:
WALLEYN R.& VEERKAMP M.2005.Characteristic species of important sites
for beech-inhabiting fungi in Belgium and The Netherlands.
Natuur.focus 4(3): 82-88.

Natural old grown beech forests are absent in Belgium and the Nether-
lands but during the last decennia there has been an increase of coarse
woody debris of Beech since the creation of forest reserves with a non
intervention management and a changed policy towards dead wood. In
order to evaluate the effects of the presence of more dead wood on fun-

gal diversity, a list of 21 species is proposed for identifying important
sites for beech deadwood fungi, including all European indicator species
of natural value of beech forest (Christensen et al. 2005) present in the
countries.Special attention is also drawn to another 9 species that might
be characteristic for these sites, but that are more difficult to observe
or to identify. Characteristics of a list of 20 sites with at least 3 charac-
teristic species are discussed. Heart-rotting fungi, characteristic of old
grown forests, are still very rare or lacking in the forest sites and more
often present in park landscapes.

Referenties
Ainsworth M. 2004. Developing tools for assessing fungal interest in habitats 1: beech woodland sapro-

trophs. English Nature Research Reports 597, 75 p.
Anon. 2002. The Swedish woodland key habitat survey. Jönköping: Skogsstyrelsen (Swedish National

Board of Forestry).
Berglund H. & Jonsson B.G. 2001. Predictability of plant and fungal species richness of old-growth bore-

al forest islands. J.Vegetation Science 12: 857-866.
Boddy L.2001.Fungal comunity ecology and wood decomposition processes in angiosperms: from stan-

ding tree to complete decay of coarse woody debris. Ecological Bulletins 49: 43-56.
Christensen M., Heilmann-Clausen J.,Walleyn R. & Adamcik S. 2005.Wood-inhabiting fungi as indica-

tors of nature value in European beech forests. European Forestry Institute Proceedings 51: 229-237.
Fraiture A., Heinemann P., Monnens J. & Thoen D. 1995. Distributiones Fungorum Belgii et Luxemburgi

2: 3-136. (Meise, Nationale Plantentuin van België)
Hansson L. 2001. Key Habitats in Swedish Managed Forests. Scandinavian Journal of Forest Research

16(suppl.): 42-61.
Heilmann-Clausen J. 2001. A gradient analysis of communities of macrofungi and slimemoulds on

decaying beech logs. Mycol. Res. 105: 575-596.
Heilmann-Clausen J. 2003.Wood-inhabiting Fungi in Danish Deciduous Forests - Diversity, Habitat Pre-

ferences and Conservation. PhD thesis, Royal Veterinary and Agricultural University, Frederiksberg,
Denmark

Heilmann-Clausen J. & Christensen M. 2000. Svampe på bøgestammer – indikatorer for værdifulde
løvskovslokaliteter. Svampe 42: 35-47.

Heilmann-Clausen J. & Christensen M. 2003. Fungal diversity on decaying beech logs - implications for
sustainable forestry. Biodiversity & Conservation 12: 953-973.

Heilmann-Clausen J. & Christensen M. 2004. Does size matter? On the importance of various wood
fractions for fungal diversity in Danish beech forests. Forest Ecology and Management 201: 105-117.

Heilmann-Clausen J. & Christensen M. 2005. Wood inhabiting macrofungi in Danish beech-forests –
conflicting diversity patterns and their implications in an conservation perspective. Biological Con-
servation 122: 633-642.

Hoffmann M. 1999. Cryptogame planten en fungi zijn te belangrijke en indicatieve ecosysteemcompo-
nenten om niet te worden geïntegreerd in een goed gefundeerd natuurbeheer. Biol. Jaarb. Dodonaea
66: 31-48.

Nauta M.M. & Vellinga E.C. 1995.Atlas van Nederlandse paddestoelen.A.A. Balkema, Rotterdam.
Nitare J. 2000. Signalarter - Indikatorer på skyddsvärd skog - Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen

(Jönköping).
Nordén B. & Appelqvist T. 2001. Conceptual problems of ecological continuity and its bioindicators. Bio-

diversity & Conservation 10: 779-791.
Nordén B., Ryberga M., Götmark F. & Olaussona B. 2004. Relative importance of coarse and fine woody

debris for the diversity of wood-inhabiting fungi in temperate broadleaf forests. Biological Conser-
vation 117: 1-10.

Norstedt G., Bader P., Ericson L. 2001. Polypores as indicators of conservation value in Corsican pine
forests. Biol. Conservation 99: 347-354.

Ódor P., Heilmann-Clausen J., Christensen M.,Aude E., van Dort K., Piltaver A., Siller I.,Veerkamp M.,Wal-
leyn R., Standovár T., van Hees A.F.M., Kosec J., Mantocec N, Kraigher H. & Grebenc T. 2004a. Diversi-
ty and composition of dead wood inhabiting fungal and bryophyte communities in semi-natural
beech forests in Europe. Nat-Man Project,Working Report 32, 59 p. [http://www.flec.kvl.dk/natman/]

Ódor P., van Hees A.F.M., Heilmann-Clausen J., Christensen M.,Aude E., van Dort K.W., Piltaver A., Siller
I.,Veerkamp M.T., Grebenc T., Kutnar L., Standovár T., Kosec J., Mantocec N., Kraigher H. 2004b. Eco-
logical succession of bryophytes, vascular plants and fungi on beech coarse woody debris in Europe.
Nat-Man Working Report 50, 140 p.

Parmasto E. & Parmasto I. 1997. Lignicolous Aphyllophorales of old and primeval forests in Estonia. 1.
The forests or northern Central Estonia with a preliminary list of indicator species. Folia Cryptog.Esto-
nica 31: 38-45.

Rolstad J., Gjerde I., Gundersen V.S. & Sæterdal M. 2002. Use of indicator species to assess forest con-
tinuity: a critique. Conservation Biology 16: 253-257.

Sverdrup-Thygeson A., Lindenmayer D.B. 2003. Ecological continuity and assumed indicator fungi in
boreal forest: the importance of the landscape matrix. Forest Ecology and Management 174: 353-
363.

Veerkamp M.T. 2003. Het belang van groot dood beukenhout voor paddestoelen. Nederlands Bosbouw
Tijdschrift 75(5): 10-14.

Verbeken A. & Walleyn R. 2003.Validation de Callistosporium xanthophyllum f. minor et de Xerula radi-
cata f. arrhiza. Doc. Mycol. 32(127-128): 3-7.

Walleyn R. 2004.Verspreiding en ecologie in Vlaanderen van enkele houtzwammen met voorkeur voor
beukenhout. Meded.Antwerpse Mycol. Kring 2004: 16-22.

Walleyn R., Versteirt V., Fayt P. & Branquart E. 2004. Quelques champignons rares ou intéressants en
hêtraie belge. Miscellanea Mycologica 80-81: 45-53.

AUTEUR:
Ruben Walleyn is werkzaam in het monitoringprogramma
bosreservaten aan het Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer, Mirjam Veerkamp heeft het
paddestoelenonderzoek in de bosreservaten in Nederland
uitgevoerd (vanuit het voormalige Biologisch Station Wijster
en Onderzoeksinstituut Alterra in Wageningen) en het
paddestoelenonderzoek binnen Nat-Man in Nederland
(Alterra).Voor de Nederlandse Mycologische Vereniging
coördineert ze het paddestoelenmeetnet.

CONTACT:
Ruben Walleyn, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer,
Gaverstraat 4, B-9500 Geraardsbergen, E-mail:

ruben.walleyn@lin.vlaanderen.be

zwam, Creolophus cirrhatus, maar daarnaast
ook andere soorten als hertewammen (Pluteus
spp.), Grote knoflooktaailing (Marasmius allia-
ceus), of Prachtmycena (Mycena crocata). In
het geval van de Hoge Venen is ook het volume
rot hout nog klein. De wijde omgeving bestaat
sinds lange tijd hoofdzakelijk uit naaldbos. Men
treft hier op beuk vaak typische naaldhoutsoor-
ten aan zoals Paarse dennenkorstzwam (Tri-
chaptum abietinum). De Hoge Venen is ook de
enige plaats waar Camarops tubulina voor-
komt, een zeldzame indicator die ook op Spar
groeit.

Beheersadviezen

Beukenzwammenvriendelijk beheer in multi-
functionele bossen zal waarschijnlijk het best
lonen in oud bos-sites of parklandschappen met
veel oude beuken. Indien slechts een beperkt
aantal dode beuken aan de natuur wordt over-
geleverd,kiest men best voor oude bomen,zeker
wanneer deze reeds door zeldzame zwaktepara-
sieten zijn gekoloniseerd. Een meevaller is dat
minder economisch interessante bomen (b.v.
kromme of gevorkte bomen) beduidend meer
zeldzame soorten herbergen (Heilmann-Clau-

sen & Christensen 2003).Een variatie in het aan-
bod is ook bevorderlijk:naast liggend dood hout,
ook staand dood hout, grote kruinen b.v. zijn
nicherijk, en zware stammen zorgen voor een
jarenlang aanbod in de tijd.Tenslotte wijzen wij
erop dat het kleinere hout (< 10 cm diam.) ook
niet onbelangrijk is, in het bijzonder voor diver-
se ascomyceten (Nordén et al. 2004). Per m3

dood hout tellen de kleinere dimensies overi-
gens meer soorten (Heilmann-Clausen & Chris-
tensen 2004), maar zij verteren wel veel sneller.
De hier aangegeven kensoorten zijn min of meer
uitsluitend aan grotere dimensies gebonden.


