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De beuk is in Nederland niet
de meest algemene
boomsoort. Toch speelt de
beuk in veel bosgezelschappen een rol. Met de bosgebieden
in de IJsselmeerpolders is het
areaal aan potentiële
beukengroeiplaatsen flink
toegenomen; in de traditionele
bosgebieden leidt het streven
naar kleinschaliger beheer tot
een betere positie voor
schaduwverd ragende
boomsoorten als de beuk. Dat
maakt het aannemelijk dat de
rol van de beuk in de komende
decennia nog verder zal
toenemen.
Het is daarom de moeite
waard om alsnog aandacht te
besteden aan deze Franse
monografie over de beuk. Het
boek is samengsteld door een
team van Franse experts uit
het onderwijs, het onderzoek
en het beheer. Per hoofdstuk
wordt steeds een aspect van
de beuk behandeld, variërend
van taxonomie tot teelt en
houtverwerking. Elk hoofdstuk
heeft een flinke literatuurlijst
met veel Franse en Duitse
titels; daarnaast komt ook
literatuur uit andere Europese
landen aan bod.
Het boek biedt geen pasklare recepten voor Nederlandse beukenbossen;
daarvoor zijn de verschillen in groeiplaats, bostypen en beheersdoelstellingen te groot. Voor de Nederlandse
lezer die het Frans redelijk beheerst
en in de beuk is geïnteresseerd is het
een boeiend boek waar je telkens

weer naar grijpt. De in het boek gebundelde kennis biedt veel stof tot nadenken en uitproberen.

Een korte karakteristiek van de
hoofdstukken
De hoofdstukken "taxonomie en botanische kenmerken" en "geschiedenis
en voorkomen van de beuk" geven
interessante
achtergrondinformatie.
Het hoofdstuk over de ecologie geeft
een klimatologische en bodemkundige karakteristiek van de beuk, een
nadere beschouwing over de marginale groeiplaatsen en een nieuwe vegetatiekundige indeling van de beukenbossen. Uit de behandeling van
deze indeling blijkt eens temeer hoe
Nederland in botanisch en bosbouwkundig opzicht misdeeld is door het
ontbreken van de rijkere beukenbosgezelschappen,
Voor de Nederlandse situatie zijn
vooral de passages over beukenbossen op zure en zeer zure gronden direct herkenbaar. Bij het lezen van dit
hoofdstuk kwamen mij vele vragen
over beukenbossen (c.q. opstanden)
in Nederland voor de geest. Vragen
over de toekomst van onze oudere
beukenbossen op voor beuk marginale groeiplaatsen in een onbehoorlijk
verontreinigd milieu. Maar ook vragen
over de rol van de beuk en van beukenbos op onze kalkhoudende, jonge
mariene gronden. Waarschijnlijk is de
rol van de beuk daar veel belangrijker
dan we tot nu toe hebben aangenomen.
Het hoofdstuk over de groeifysiologie
bevat leuke informatie over micorrhiza.
Het blijkt dat met behulp van schimmels de opname van fosfor wordt verdrievoudigd. Verder blijken de verschillende typen beukenbos elk een
eigen paddestoelenflora te bezitten;
de soortensamenstelling schijnt vooral
bepaald te worden door de zuurgraad
van de bodem.
Het hoofdstuk over de teelt geeft een
uitgebreid overzicht van de natuurlijke
verjonging, met veel Franse literatuur.
Heel herkenbaar is de Nederlandse
situatie: op zure gronden met veel
ruwe humus verloopt de verjonging
moeilijk. Ook de kunstmatige verjonging krijgt ruime aandacht. Een interessant onderdeel daarbij zijn de aan-

wijzingen voor zaadoogst en voor het
bewaren van het zaad gedurende
langere perioden. De teelt van plantmateriaal wordt vrij summier behandeld
Bij de bosaanleg kent men verschillende systemen:
- vlaktegewijs, ongemengd; 5000
tot 7000 planten per ha
- pleksgewijs; in de plekken afstand
1mX1m; gemiddeld 625 planten per
ha
- onder scherm (600 bomen van
minder dan 25 cm diam.) 1500 tot
2500 planten per ha.
De aantallen planten per ha zijn gebaseerd op de subsidie-normen van het
Franse Fonds Forestier National; de
auteurs zijn voorstander van ca,
10.000 planten per ha. De slechte
vorm van de planten is een belangrijk
probleem in jonge beplantingen. Een
goede verzorging van het plantmateriaal, een dichte stand, zijbeschutting of
een licht scherm en aandacht voor
goede herkomsten kunnen het aandeel slechtgevormde planten beperken
Bij de opstandverzorging worden de
zuiveringen en dunningen jn jonge
opstanden uitgebreid behandeld. Na
de zuiveringen wordt reeds op een
leeftijd van 25 tot 30 jaar begonnen
met de dunningen, die in eerste instantie nog sterk gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van de opstand. Vanaf de leeftijd van ca 50 jaar
wordt vooral gewerkt op het vergroten
van de standruimte; in tegenstelling tot
de eik draagt een snelle diklegroei van
de beuk bij aan een verhoging van de
houtkwaliteit,
Het merendeel van de Franse beukenbossen wordt vlaktegewijs beheerd. Niettemin wordt ook aandacht
besteed aan de interessante aspecten
van een soort klein-vlaktebedrijf met
verjongings- en beheerseenheden
van minstens 0.5 ha en van een groepenkap/uitkapbeheer met groepen
van 3 tot 20 are.
Het hoofdstuk over de produktie laat
zien dat het groeiverloop en de produktie beinvloed worden door het
groeigebied. In het noordwesten van
Frankrijk is de jeugdgroei vrij snel, om
dan op latere leeftijd wat af te nemen. 3 5
In het noordoostelijk gebied is de
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jeugdgroei minder snel, maar zet de
groei op latere leeftijd veel meer door.
Kennelijk wordt de snelle jeugdgroei
bevorderd door het vrij gematigde
kustklimaat; ook in Nederland blijken
veel loofboomsoorten in de jeugd veel
sneller te groeien dan volgens de
gangbare opbrensttabellen mag worden verwacht. Als gevolg van de snellere groei culmineert ook de jaarlijkse
aanwas in het noordwesten van Frankrijk eerder dan in het noordoosten.
Gekoppeld aan de groei worden vier
stamtalregelingen (normes) behandeld, namelijk zwakke, matige, sterke
en zeer sterke dunning. De matige
dunning komt ongeveer overeen met
de sterke dunning van Schober, de
sterke dunning volgtop de opbrengsttabel van Hamilton en Christïe.

De prijzen voor beukehout van 40 cm
en op liggen tussen 100 en ruim 200
F/m3 (1972-1977). Ter vergelijking:
eik van 50 cm en op brengt ongeveer
het dubbele op.
In een uitgebreid hoofdstuk worden
de eigenschappen van het hout en de
indeling in kwaliteitsklassen in het bos
en in de zagerij behandeld. Ook wordt
aandacht besteed aan de factoren die
mogelijk de houtkwaliteit beïnvloeden,
zoals de streek van herkomst, bodem,
klimaat, teelt en erfelijkheidIn het hoofdstuk genetische kwaliteit
blijkt dat Frankrijk in 1980 89 geclasseerde opstanden kende; het grootste
deel daarvan ligt in het noordoosten
en het noordwesten van het land. UitNEDERLANDS BOSBOUW TIJDSCHRIFT 1990

loopstadia, groeikracht en vorm zijp de
belangrijkste aandachtspunten bij de
selectie en de veredeling. Een interessant aspect van de beuk is het voorkomen zowel op zure als op Kalkrijke
gronden. Er zijn aanwijzingen dat dit
heeft geleid tot verschillende ecotypen, aangepast aan de groeiplaats.
Dat is een belangrijk punt bij het herkomsten onderzoek; ook pleit het niet
voor het klakkeloos importeren van
beukenoten!
In het hoofdstuk bosbescherming valt
de vrij uitgebreide behandeling op van
takkanker (ten gevolge van Nectria ditissima) in natuurlijke verjongingen en
schorsbrand (als resultante vari Cryptococcus fagisuga en Nectria cocinea). Schade door luchtverontreiniging wordt vrij summier behandeld.
De beuk blijkt niet zo gevoelig voor
S02, fluor, chloor en ammoniak; veel
gevoeliger is de beuk voor NOx.
In het hoofdstuk beheer van beukenbossen komen de drie bedrijfsvormen
- futaie reguliere, futaie jardinée en
futaie par parquets - aan de orde;
vooral de eerste wordt vrij uitgebreid
behandeld,
- Futaie reguliere is een vlaktegewijze beheer met eenheden van ca.
tien ha. Belangrijke punten daarbij zijn
de te verjongen oppervlakte en deverjongingsduur (ongeveer 30 jaar!).
- Futaie jardinée is een soort plenterbeheer met eenheden van 3 tot 20
are. In plaats van de leeftijdsklassenopbouw vormt hier de stamtal/diameter verdeling het belangrijkste controlemiddel. Het is een bedrijfsvorm die
in België gebruikt wordt bij omvormingen van hakhout met overstaanders.
- Futaie par parquets is een kleinschalig vlaktegewijze beheer met eenheden van 0,5 tot ongeveer 5 ha. Deze
methode is een tussenvorm, met als
voordelen onder andere een eenvoudiger beheer dan bij het uitkapbeheer
en een aantrekkelijker bosbeeld dan
bij het vlaktegewijze beheer. De methode wordt in Frankrijk wel gebruikt
voor bosgebieden bij de grote steden.
Als bijlagen zijn nog opgenomen kubeertarieven, opbrengsttabellen, een
tabel met ziekten en beschadigingen
en een verklarende woordenlijst.
G. v. Tol

