Esp en grove den – Concurrenten
of mengboomsoorten?
In het Nederlandse bosbeheer is er
aandacht voor het introduceren van
boomsoorten met strooiselverbeterende
eigenschappen in bos op arme bodems.
De ratelpopulier, ofwel de esp, is zo’n
soort. Bij sommige bosbouwers zorgt zijn
snelle groei en vorming van wortelopslag
voor scepsis. Deze bosbouwers veronderstellen dat de esp hierdoor een geduchte
concurrent vormt van de grove den. Hoewel er in Nederland vrijwel geen ervaring
met de combinatie esp en grove den is,
komen beide soorten in Scandinavië
samen voor en heb ik hier de interactie
tussen beide soorten bestudeerd.
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> Op de hellingen van de Noorse fjorden komen
uitgestrekte dennenbossen voor die behoren tot
de natte variant van het struikheide-dennenbostype. Door de ontoegankelijkheid van het steile
terrein is de invloed van de mens op veel van
deze bossen minimaal en is het bos soms vrij oud
met leeftijdsspreidingen van 180 tot 220 jaar. In
het boreale binnenland, in de droge variant van
het struikheide-dennenbostype, is de leeftijdsspreiding minder heterogeen en ligt het maximum van opstandsleeftijd rond de 125 jaar. Het
struikheide-dennenbostype is een van de meest
voorkomende bostypen in Scandinavië en is vrij
bodemvaag. Met uitzondering van oogst (kaalkap
zonder tussentijdse dunning) vinden in beide
regio’s weinig bosbouwkundige handelingen

plaats. Hierdoor vertonen de esp en de grove den
grotendeels onverstoord groeigedrag en zijn de
omstandigheden geschikt om beide boomsoorten
en hun natuurlijke interactie te observeren.
Op de flanken van de Noorse fjorden komen
vooral steenbodems voor met een beperkte doorwortelbare laag (zogenaamde ‘ranker soils’). Deze
laag is erg heterogeen en kan bestaan uit zand,
leem en stenen, veelal gemengd. Het vochtleverend vermogen van deze bodems is laag maar
wordt ruimschoots gecompenseerd door de grote
hoeveelheid neerslag (2000-3000 mm/jaar). Het
klimaat in deze hellingbossen wordt bepaald door
de hoogte en varieert tussen een gematigd zee- of
subboreaal klimaat. In het boreale binnenland
staat het meeste dennenbos op podzols: voedselarme, zandige bodems (meestal fijn tot grof,
leem-arm zand) al dan niet vermengd met stenen.
De hoeveelheid neerslag (500 tot 700 mm per

jaar) lijkt op die van Nederland. In alle gevallen
zijn de bovengenoemde bodems kalkarm en dus
zuur. Overeenkomsten in kruid- en struiklaag met
Nederlandse dennenbossen zijn in beide observatiegebieden erg groot.

De esp in Scandinavische bossen
Ondanks dat de esp veel vrijheid heeft om een
prominente rol te spelen in Scandinavische bossen, is het aandeel ervan erg laag. In het Hardangerfjord bijvoorbeeld maakt de esp ongeveer 3
procent uit van het totale bomenbestand. In dennenbossen is dit aandeel nog lager, naar schatting
slechts 1 procent. In het boreale binnenland is
dit nog minder. Zowel in het fjordengebied als in
het boreale binnenland bereiken dennen hoogtes
van zo’n 12-22 meter, wat vergelijkbaar is met de
hoogtes van de grove den op arme zandgronden
in Nederland.

De esp is vrijwel altijd te vinden in de buurt van
soortgenoten maar domineert vrijwel nooit. De
meeste en grootste oppervlaktes waarop esp
domineert zijn sommige hellingen van de west
Noorse fjorden en hebben oppervlaktes van
slechts enkele honderden vierkante meters. Ook
komen individuele mengingen van grove den
en esp voor waarbij de soortverdeling ongeveer
50–50 is (zie voorgrond in foto 1).
Opmerkelijk is dat de esp bij natuurlijke herbebossing na kaalkap zowel in het fjordengebied als
in het boreale binnenland een uitermate bescheiden rol speelt. Het zijn vooral de berk en andere
loofbomen die dit proces domineren. In het fjordengebied komen verspreid op allerlei hoogtes
in onbruik geraakte hooilanden voor. Ook deze
lopen vol met bos maar wederom is de rol van de
esp hierbij minimaal. De oorzaak hiervan is niet
duidelijk. Een te lage zaaddruk, slecht kiemend

zaad of zeer vroege afsterving van kiemplanten
als gevolg van bijvoorbeeld slakkenvraat, zouden
redenen kunnen zijn. De oudste tot nu toe waargenomen esp in het fjordengebied was ongeveer
150 jaar oud en was in de vervalfase. De espen herstellen zich matig van begrazing: Ze gaan meteen
gaffelen. Zijn ze eenmaal ontdekt door edelherten, dan worden ze frequent (her)bezocht. Toch
is er veel voor herten toegankelijke wortelopslag
van de esp die niet begraasd wordt. In het boreale
binnenland graast de eland op de esp. In open
terrein lijkt jong opschot van de esp gevoelig te
zijn voor nachtvorst. Esp laat bij droogte vroegtijdig zijn blad vallen maar stoot zijn takken niet af.
Het is een populaire holteboom voor spechten en
overtreft hierin de berk.
Omdat de esp een erg lichtdoorlatende soort is,
meer dan bijvoorbeeld ruwe berk, kan grove den
onder esp verjongen. Deze dennen behouden

Foto 1 (linker pagina) Uitgestrekt grove dennenbos
in het Hardangerfjord, op de voorgrond in menging
met ratelpopulier/esp. De besproken waarnemingen zijn gedaan in het west Noorse fjordenlandschap (met name in het Hardangerfjord) en in het
boreale binnenland (centraal-oost Noorwegen en
west Zweden).
Figuur 1 (rechts): Groeiontwikkeling van de esp,
leeftijden en doorsnedes bij benadering
Foto 2 (onder):
a: esp in stakenfase
b: esp in late boomfase
c: gaffeltop van esp in late boomfase
d: in late boomfase
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interview 4
een rechte, doorgaande spil. In het fjordengebied
heeft een vijftig jaar oude grove den, onder het
gesloten kronendak van ongeveer honderd jaar
oude espen, zo een hoogte bereikt van ongeveer
9 meter.

Groei-ontwikkeling van een esp
De esp richt zich vrijwel volledig op hoogtegroei
(figuur 1). Hij vormt takkransen die bestaan uit
slechts 1 tot 3 takken per krans. Door zijn hoge
groeisnelheid liggen de takkransen ver uit elkaar,
40 tot 60 cm is normaal. Er zijn weinig zijtakken.
Tussen de takkransen vormt de boom op de stam
kleinere takjes, maar die sterven snel af. De takken hebben wel veel blad maar vanwege het lage
aantal takken heeft de boom in alle fasen toch
een open kroon. Jonge takken zijn sterk omhoog
gericht (takhoek +/-30 graden). Door de focus op
lengtegroei investeert de boom weinig in de lengtegroei van de onderste takken. Door deze groeistrategie komen de langste takken van de esp bij
volgroeide bomen hoog in de boomkroon voor
(figuur 1c). Hoewel de esp weinig schaduw geeft,
sterven laagzittende takken toch snel. Op arme en
matige groeiplaatsen blijft de diktegroei van de
takken achter. Hierdoor zijn ze vrij slap en gaan
ze doorbuigen of knikken of gaan ze direct van de
stam afhangen (figuur 1a-d). Gedurende het leven
van een tak blijft dit proces gaande. Het gevolg
hiervan is dat de esp op arme bodems een vrij bijzondere groeivorm-ontwikkeling doormaakt. De
boom is in eerste instantie vrij smal (figuur 1a-b),
wordt dan ten gevolge van het deformeren van de
takken breder (figuur 1c) om daarna weer smaller
te worden (figuur 1d). Ondanks dat diktegroei van
de takken langzaam gaat, gaat deze wel door. Dit
kan ervoor zorgen dat het deformeren van de takken stopt (figuur 1d, foto 2d).
De beschikbaarheid van water lijkt voor de groeicapaciteit van de esp van groter belang te zijn
dan de beschikbaarheid van voedingsstoffen. Bij
espen op goede (vochtig en voedselrijk) standplaatsen neemt de takdichtheid, -lengte en -dikte
toe en bevinden de langere takken zich ook lager
in de kroon. De esp vormt op deze groeiplaatsen zwaardere, bredere kronen (figuur 1e). Het
extreme deformeren van de takken wordt door
de diktegroei van de takken verhinderd. In het
boreale binnenland zijn bomen met dergelijke
groeivormen zeldzaam. Gaffelvorming in de top
van de esp is vrij algemeen. Grofweg zijn diameters in ongedund bos op de betere groeiplaatsen
in het fjordengebied maximaal 40-50 cm. DBH op
armere gronden is maximaal 30 cm. In het boreale binnenland is 40 cm de hoogst waargenomen
diameter.
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Foto 4 a: esp en grove den in de boomfase, fjordengebied
b: esp en grove den in het boreale binnenland
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b

Foto 5 a: wortelopslag esp onder grove dennen
b: wortelopslag esp aan lichtrijk bospad
l moederboom
l wortelopslag

De concurrentieverhouding esp / grove den
De grove den heeft een andere groeistrategie
dan de esp. De kroon van de grove den is dichter
omdat deze meer (vijf) takken per takkrans heeft
op kortere afstand boven elkaar. De takken zijn
zijwaarts gericht en groeien vrijwel altijd horizontaal aan de stam. Ze zijn stugger en gaan op
een veel later tijdstip afhangen. Meestal vindt dit
afhangen plaats op grotere afstand van de stam
dan bij de esp. De den wil de breedte opzoeken,
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terwijl de esp al zijn kaarten zet op hoogtegroei.
Ook is de schaduwtolerantie van de grove den
wat groter dan van de esp. Het gevolg van dit alles
is dat de grove den ten opzichte van de esp redelijk robuust en weerbaar is. De esp probeert de
den juist te ontlopen (smal blijven en de den voor
blijven in hoogtegroei). Door deze verschillende
groeistrategieën zijn de twee soorten feitelijk erg
tolerant ten opzichte van elkaar (foto 4a, b).

Op de meeste hellingen in het fjordengebied
komen beide soorten op natuurlijke wijze op
afstanden van zo’n drie tot vier meter van elkaar
in de volgroeide boomfase voor, zonder dat zij
de doorgaande spil van elkaar beïnvloeden (foto
4a). In het drogere, boreale binnenland hebben
grove dennen een andere groeivorm dan in het
fjordengebied (foto 4b). Door aanpassing aan de
sneeuwdruk zijn de takken daar korter. De esp

heeft er ook een minder grote groeikracht dan in
het natte fjordengebied. Hierdoor kan de afstand
in de boomfase tussen beide soorten, zonder dat
zij elkaar betekenisvol hinderen, zelfs maar twee
meter zijn (foto 4b).

Wortelopslag
Als een esp zich ergens vestigt, kan het voorkomen dat het jonge boompje direct wortelopslag
vormt. Deze opslag breidt zich echter zelden uit.
Bij oude bomen is deze opslag vaak nog aanwezig
als onvolgroeide, iele bomen.
In redelijk gesloten dennenbos kan de esp in de
boomfase ook wortelopslag vormen. Deze opslag
kan zich tot tientallen vierkante meters uitbreiden maar blijft vrijwel altijd onderdeel van de
struiketage en heeft in de regel een uitermate
lage dichtheid. In sommige gevallen lukt het
dergelijke opslag om al gaffelend en kronkelend
een gaatje in het kronendak te bereiken maar
zo’n esp blijft altijd een iele boom (foto 5a). Vindt
er in het dennenbos vroeg of laat een catastrofe
plaats (bijvoorbeeld kaalkap), dan gaat esp waarschijnlijk snel meer opslag vormen en over een
groter oppervlak deel uitmaken van de volgende
bosgeneratie.

Na kaalkap van grove den kan er ook wortelopslag van espen-overstaanders opkomen, maar
dit is geen regel. Wordt een esp afgezaagd, dan
wordt er vrijwel zeker wortelopslag gevormd
maar wederom hoeft uitbreiding in beide gevallen niet plaats te vinden. Mijn veronderstelling
is dat wortel-concurrentie met kruiden (heide en
bosbes) en grassen (onder andere bochtige smele
en pijpestrootje) hiervan de reden is. Heeft zich
namelijk geen kruidlaag gevormd, zoals onder
fijnsparren, dan kan hier na kaalkap wel een
zeer hoge dichtheid van wortelopslag opkomen.
Dichte opslag komt af en toe ook voor op voedselrijke of vochtige hooilanden. Deze heeft een
uitbreiding van enkele meters per jaar.

Bevindingen
De esp blijkt op arme bodems een niet erg competitieve boom, wiens niche vooral gevormd wordt
doordat hij andere boomsoorten kan voorblijven
in de hoogtegroei en contact in de breedte weet
te vermijden. Wortelopslag lijkt meer een middel
om als soort in gesloten bos te overleven, dan een
middel om open plekken te koloniseren. Generatieve uitbreiding vindt nauwelijks plaats.
Met een slag om de arm (klimatologische verschil-

len tussen Scandinavië en Nederland) is mijn
veronderstelling dat de groeiwijze en groeikracht
van de esp in Nederlandse bossen op arme bodems niet erg zal afwijken van die in Scandinavië.
Waarschijnlijk zal deze het meest overeenkomen
met die van de esp in het drogere boreale binnenland. De esp zal dus in voedselarme bossen in
menging met de grove den aanwezig kunnen zijn,
zonder dat men bang hoeft te zijn dat de esp voor
deze den een geduchte concurrent zal zijn. De
esp als strooiselverbeteraar zal geholpen moeten
worden bij het succesvol verspreiden over grotere
oppervlakten omdat hij dit van nature slecht
doet. De grote lichtdoorlatendheid van de esp
creëert tal van ecologische en houtteeltkundige
kansen. Ook valt te denken aan menging met
andere boomsoorten, bijvoorbeeld eik of douglas.
Bovendien is in menig heideontginningsbos de
verloofing nog steeds onvoldoende. De snelgroeiende esp, maar ook de grauwe abeel (zie kader),
kunnen vast en zeker een steentje bijdrage aan de
realisering van dit beheerdoel.<
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De grauwe abeel
De grauwe abeel is een kruising tussen de esp en de Zuid-Europese
witte populier en vertoont op voedselarme, droge standplaatsen de
forsere groeivorm die overeenkomt met de esp op betere standplaatsen
in het fjordengebied. Ook de abeel heeft goed verteerbaar strooisel. Op
parkeerplaats ‘’Klooster’’ aan de A58 nabij Eindhoven, die in een heideontginningbos is aangelegd op een dekzandrug (leemarm/zwaklemig,
fijn zand) staan er enkele die vrij goed groeien (foto 6). Op de Grotelsche heide, een bos op stuifzand (leemarm/zwaklemig, fijn zand) nabij
Bakel, staat in een bosje ‘overig loof’ uit 1972 een grauwe abeel met een
dbh. van meer dan 50 cm.

advertentie

Foto 6 Grauwe abelen op parkeerplaats ‘Kloosters’
# 165 mei 2020

25

