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Hakhout
V. Westhoff en M. F. Mörzer Bruijns.
(R.I.V.O.N.)
Iedere levensgemeenschap, waarvan de
milieu-omstandigheden gedurende lange
tijd — bv, vele eeuwen — onveranderd
zijn gebleven, heeft een zekere natuurwetenschappelijke betekenis, omdat bepaalde
soorten planten en dieren, voor wie het
desbetreffende milieu optimaal is, voornamelijk of soms zelfs uitsluitend hierin
leven, zodat deze gemeenschap een eigen
karakter heeft gekregen en het verloren
gaan daarvan verarming en nivellering, dus
een verlies voor het natuurbehoud zou betekenen. Dit geldt niet alleen voor de
„schijnbaar natuurlijke"
landschappen,
waarin de invloed van de mens zo gering

is, dat niet alleen flora en fauna, doch ook
het vegetatiebeeld overeenkomen met hetgeen ter plaatse zou leven als de mens geen
rol speelde (zoals in zeeduinen, levende
hoogvenen en sommige oude opgaande
loofbossen). Het geldt evenzeer voor die
„half-natuurlijke", oude landschappen,
waarin een bepaalde, steeds zichzelf gelijk
blijvende of zichzelf herhalende menselijke
invloed reeds eeuwenlang heeft geheerst,
en die men dus ook als bepaalde vormen
van het oude Europese cultuurlandschap
kan beschouwen. Voorbeelden hiervan zijn
schraallanden (o.a. blauwgraslanden). heiden, rietlanden, trilvenen, krijthellinggras-
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Fig. 1. Omvorming
meenschap ontstaan.

ran eikenhakhout tot naaldbos doet een geheel andere
Foto
Staatsbosbeheer.

landen en hakhout. Zulke levensgemeenschappen danken hun karakter, behoud en
voortbestaan juist aan een zeer bepaalde
vorm van beheer, bv. jaarlijks op een bepaalde tijd maaien, eens in de zoveel jaar
afbranden, of ais hakhout exploiteren.
Weliswaar heeft het in deze gevallen de
schijn, of het milieu regelmatig „verandert"
door de hierin toegepaste menselijke ingreep. doch juist de periodieke herhaling
I9O

levensge-

van steeds dezelfde ingreep is een stabiliserende factor, te vergelijken bv. met de
wisseling van de seizoenen. Het zal niemand verwonderen, dat de rijke voorjaarsen zomerflora van bv, een loofbos op voedselrijke grond ieder jaar terugkeert, hoewel
in de winter de meeste kruiden en grassen verdorren of bovengronds afsterven.
De levensgemeenschap blijft door deze periodieke seizoenwisseling juist in stand;

zij zou verstoord worden, als de winter
plotseling een aantal jaren wegbleef. Geheel hetzelfde effect heeft het regelmatig
maaien, branden of kappen op die levensgemeenschappen, die aan deze factor zijn
aangepast. De hakhoutcultuur is een vorm
van matig intensieve tot extensieve bosexploitatie met roofbouwtendenties. Er voltrekt zich daarbij een langdurig eliminatieproces met een chemisch verarmende werking op de bodem. Deze heeft ruimtelijk
differentiërende effecten, die te vergelijken zijn met soortgelijke processen in
schrale hooilanden. Deze processen zijn tegengesteld gericht aan de huidige, alom
tegenwoordige bemestingsinvloeden. Het
behoud van terreinen, waar deze processen nog voortgang vinden, is daarom van
extra betekenis voor het natuurbehoud.
Uiteraard vertonen hakhout en opgaand
loofbos een zekere mate van overeenkomst
in milieu, hetgeen wel geen nadere toelichting behoeft. Het is dan ook niet te verwonderen, dat in hakhout een aantal plante en diersoorten voorkomen, die evenzeer in opgaand loofbos leven. Daarnaast
vindt men in hakhout echter een aantal
organismen, die hun optimum vinden zowel in het eigenlijke hakhout als in de zg.
„mantelgezelschappen" aan bosranden,
d.w.z. de smalle struweelstroken, vaak
voor een deel uit gedoomde heesters bestaande, die het opgaande bos a.h.w. van
de buitenwereld afsluiten. De overeenkomst tussen dit milieu en dat van het
hakhout is hierin gelegen, dat hun beider
microklimaat, in het bijzonder de hoeveelheid licht, in staat tussen dat van een gesloten bos en van het open veld; het verschil ligt uiteraard hierin, dat het microklimaat van het hakhout sprongsgewijze
veranderingen ondergaat. Daar echter vele
bosrand-mantelgezelschappen ook min of
meer periodiek gekapt of op andere wijze

(bv. door vee) beïnvloed worden, is er tussen hakhout en mantelvegetaties een geleidelijke overgang.
Het karakteristieke kenmerk van het milieu der mantelvegetaties is, dat het een
grensmilieu is, en wel een grensmilieu-type, dat bepaald wordt door zijn stabiel
karakter en zijn geleidelijke overgang tussen de aan weerszijden gelegen uitersten.
Vele organismen zijn voor dergelijke grenssituaties specifiek. Wegens de geringere
stabiliteit van het milieu van het hakhout
is het laatstgenoemde daardoor veelal wat
soortenarmer dan de mantelvegetaties: er
zijn organismen, die alleen in mantelvegetaties, doch niet in hakhout worden aangetroffen.
Hier staat evenwel tegenover, dat hakhout
in 't algemeen een grotere oppervlakte beslaat dan de uiteraard zeer smalle mantelvegetatie-stroken, en dat er dus in hakhout meer ruimte en daardoor voor een
aantal organismen ook weer grotere levenskansen zijn. Men zou kunnen zeggen,
dat het grensmilieu van de mantelvegetaties in het hakhout over een grotere oppervlakte is „uitgesmeerd".
Naast de soorten, die hakhout en opgaand bos resp. hakhout en mantelvegetaties gemeen hebben, zijn er ook karakteristieke hakhout-organismen. Dit zijn soorten
kenmerkend voor het storingsmilieu van de
kapvlakte en de daaropvolgende successiestadia.
De specifieke hakhout-organismen, de
soorten die hakhout en opgaand bos gemeen hebben, en de soorten die zowel in
hakhout als in mantelvegetaties leven, vormen nu tezamen karakteristieke levensgemeenschappen, die overigens bepaald worden door de grondgesteldheid, met inbegrip van de waterhuishouding. Deze levensgemeenschappen dienen niet geheel
verloren te gaan, daar dit uit oogpunt van
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Fig. 2 en 3. Duinstruwcel op Vborne. Mantclgerelschap, behorende tot het Berberidion-verbond, met o.a. Meidoorn, Liguster, Wegedoorn, Egelantier en Zuurbes.
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natuurbehoud een verarming zou betekenen. Bij het omzetten van hakhout in opgaand bos dient hiermee rekening te worden gehouden.
In hoofdzaak laten zich in ons land de vijf
volgende typen van hakhout-milieu en
daarbij passende levensgemeenschappen
onderscheiden:
1. Hakhout op voedselarme, droge tot
vochtige gronden, te rekenen tot het
Eiken-berkenbos in de ruimste zin (climaxcomplex van het Quercion roborispetraeae). Deze nemen de grootste oppervlakte in beslag en bestaan overwegend uit eik, ten dele mede uit berk. Zij
zijn relatief arm aan hogere planten,
doch rijk aan specifieke mossen, lichenen en fungi.
2. Hakhout op jonge, voedselrijke, vochthoudende gronden, vnl. klei, zand onder invloed van voedselrijk grondwater,
ontwaterd of anderzins gestoord voedselrijk veen. Dit is te rekenen tot de
verschillende associaties van het AlnoPadion of Vogelkersverbond. Hiertoe
behoren zowel een deel van het eikenhakhout als essenhakhout en iepenstruweel; er is een geleidelijke overgang
naar elzen- en wilgengrienden.
3. Hakhout op drassige laagveengrond en
venige beekbezinking in de moerasgebieden van het Ha f district en in beekdalen in het oosten en zuiden des lands.
Dit bestaat overwegend uit elzenhakhout en is te rekenen tot het climaxcomplex van het Alnion glutinosae.
4. Hakhout op oude, voedselrijke, maar
niet speciaal kalkrijke gronden met
goed ontwikkeld (geheterogeniseerd)
bodemprofiel: op tertiaire leem, oude
rivierleem en keileem, vnl. in het Drents,
Subcentreuroop en Lössdistrict. Dit
weinig voorkomende, maar voor het natuurbehoud zeer belangrijke type is

meestal sterk gemengd. Naast Eik en
Es treft men er vooral in aan: Haagbeuk (soms geheel dominerend). Hazelaar (idem), Kleinbladlinde, Sleedoorn,
Meidoorn, Kornoelje. Kardinaalsmuts.
Het type behoort tot het climaxcomplex van het Eiken-haagbeukenbos
(Carpinion), maar wordt vegetatiekundig gerekend tot enkele associaties van
een afzonderlijke struweel-orde, de
Sleedoornorde (Prunctalia spinosae).
5. Als afzonderlijk type is tenslotte te beschouwen het hakhout op kalkrijke, zich
overigens bij type 4 aansluitende gronden, dat in ons land beperkt is tot de
krijtgronden van Zuid-Limburg en een
zeer grote natuurwetenschappelijke betekenis heeft. Het vertoont in grote trekken dezelfde houtsoortensamenstelling
als type 4, evenwel verrijkt met Liguster. Bosrank, Peperboompje en een
aantal specifieke bramesoorten, terwijl
de in type 4 zeer zeldzame Wegedoorn
hier veelvuldiger optreedt. Het vormt
het verbond Carpino-Berberidion van
de orde der Prunetalia en behoort tot
het climaxcomplex van het Orchideeënrijke Eiken-haagbeukenbos (QuercetoCarpinetum orchidetosum).
Er dient met nadruk op te worden gewezen, dat omzetting van hakhout tot opgaand loofbos niet alleen tot gevolg behoeft te hebben, dat de specifieke hakhoutgemeenschappen met de kenmerkende hakhout-soorten en de „struweel-soorten" (d.i.
de soorten die hakhout en mantelvegetaties gemeenschappelijk hebben) verdwijnen, In vele gevallen worden hierdoor ook
een aantal bosplanten, dus soorten die zowel in hakhout als in loofbos voorkomen.
met de ondergang bedreigd. Dit is met name het geval, wanneer zich in de onderhavige streek wel een of meer tamelijk grote complexen om te zetten hakhout bevinl
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Fig. 4. Op de laatste resten hakhout moeten wij zuinig zijn. Boswachterij
Foto H. K. van Leeuwen.
den, doch nauwelijks of geen daarmee vergelijkbaar (d.i. tot dezelfde climaxcomplex
behorend) opgaand loofbos. De aanzienlijke storing, die de omzetting van hakhout
tot opgaand loofbos met zich meebrengt.
zal nl. tot gevolg hebben, dat ook vele, zo
niet alle bosplanten uit de opstand verdwijnen.
Komt dan in de directe omgeving oud op-
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Austerlitz.

gaand loofbos voor, dan zullen de hierin
levende echte bosplanten op den duur het
hervormde hakhout binnendringen en dit
wederom bevolken. Is zulks niet het geval,
dan moet rekening worden gehouden met
een langdurige of blijvende verarming van
het omgezette hakhout, ook t.a.v. de echte
bosplanten.
Tenslotte zij, wellicht ten overvloede, nog

opgemerkt, dat omzetting van hakhout in
naaldhout een radicale vernietiging van de
natuurwetenschappelijke betekenis met zich
meebrengt. Dit geldt echter evenzeer voor
de omzetting van opgaand loofhout in
naaldhout.
De fauna is tot nu toe nauwelijks ter
sprake gekomen. In grote trekken gelden
voor de fauna dezelfde overwegingen die
ook voor de plantenwereld van betekenis
zijn. Er is van de fauna van hakhout lang
niet zo stelselmatig studie gemaakt als van
de plantengezelschappen. De gege, ens, die
ter beschikking staan zijn evenwel overtuigend genoeg om te stellen, dat hakhout
in zijn verschillende geaardheden voor het
behoud van de fauna van grote betekenis
is.
Het is niet overdreven te beweren, dat het
hakhout in vele gevallen door zijn grote
uitgestrektheid als bosrand-mantelgezelschap voor het behoud van de fauna zelfs
een heel bijzondere functie heeft in het Nederlandse landschap. De hakhoutstructuur
brengt namelijk door zijn grote takdichtheid vaak met zich mee, dat hakhoutcomplexen een ideale dekking bieden voor menige bosrandsoort, die zich daardoor plaatselijk met grotere populaties kan handhaven dan zonder hakhout het geval zou
zijn. Het komt zelfs voor, dat de aanwezigheid van een soort in een landstreek
voornamelijk daaraan te danken is. De
hakhoutcomplexen zijn èf de laatste refugia óf zij bieden naast de nog aanwezige
bosranden zoveel levenskansen, dat de totale populatie zich boven de minimale sterkte kan handhaven. Hakhout is als dekking
op tal van plaatsen bv. van vitaal belang
voor de Das, ten dele ook voor de Vos,
heel dikwijls ook voor het reewild en in
gebieden waar weinig jong gesloten naaldbos aanwezig is ook voor het Edelhert.
Omzetting van hakhout in opgaand bos

zou op vele plaatsen het verdwijnen van
deze soorten tot gevolg hebben of in de
hand werken. Voor vele vogelsoorten zijn
hakhoutbosjes een uitzonderlijk gunstig
milieu.
De eikenhakhoutcomplexen op de arme
zandgronden herbergen relatief dichte populaties van Roodborst en Fitis, die van
de rijkere gronden (Alno-Padion, Prunetalia en Carpino-Berberidion) zijn door
hun ondergroei optimale milieus voor soorten als Nachtegaal, Grasmus, Tuinfluiter,
Bosrietzanger en andere struikvogels. De
natte hakhoutbossen van deze groepen en
die van het climaxcomplex van het Alnion
glutinosae zouden wel eens de belangrijkste broedterreinen kunnen zijn van de in
Nederland langzamerhand steeds zeldzamer
geworden Blauwborst, terwijl een soort
als de Rietzanger in dit hakhout stellig een
van zijn belangrijkste biotopen heeft.
De typische structuur van het hakhoutbos
maakt dit ook voor enkele soorten van
amfibieën en reptielen een geschikt milieu.
Vooral oudere complexen met zwaardere
stronken en stobben bieden ideale schuilplaatsen. Het is bv. bekend, dat daardoor
hakhoutcomplexen echte refugia kunnen
zijn voor Gladde slangen. Adders en Ringslangen, o.a. om er te overwinteren, en dat
in bepaalde streken deze reptielen zich nog
hebben kunnen handhaven dank zij het
hakhout. Ook padden zoeken deze holtes
op, evenals verschillende soorten salamanders in de periode van het jaar, dat zij een
landleven leiden. Op droge, warme gronden is het eikenhakhout een geschikt biotoop voor de Zandhagedis.
Ook wat de lagere diersoorten betreft hebben de hakhoutcomplexen hun eigen aard
en kenmerkende fauna. De open, lichte
eikenhakhoutbossen van de arme zandgronden bieden bv. levensmogelijkheden
aan interessante kever- en mieresoorten.
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Het is niet onwaarschijnlijk, dat het voortbestaan hier te lande van Nederlands
grootste kever, het Vliegend hert, direct
verband houdt met het nog aanwezig zijn
van eikenhakhoutcomplexen. De larven
leven tegenwoordig, voorzover bekend, nl.
vooral in de half vermolmde oude eikestobben. In de bosbouwkundig goed beheerde
eikenbossen van het huidige tijdbestek zijn
half vermolmde eikestammen in het bos
voor een soort als het Vliegend hert een
te grote zeldzaamheid geworden.
Op vergelijkbare wijze zijn ook de andere
typen hakhoutbossen van betekenis voor
andere fauna-elementen. Een speciaal onderzoek van de vlinderfauna van dergelijke
bossen in Zuid-Limburg heeft bv. aange-

toond, dat het voorkomen van goede populaties van een aantal zeldzame vlindersoorten met het voorkomen van bepaalde
hakhoutcomplexen verband houdt.
Uit het voorgaande blijkt wel, dat bij de
beoordeling van hakhout met vele mogelijkheden moet worden rekening gehouden.
De opvatting dat hakhout zonder meer
een gedegradeerd bos is en beter kan worden opgeruimd of hervormd is niet juist.
Wanneer het erom gaat hakhoutbos te beoordelen, is het eigenlijk nodig ieder object afzonderlijk aan een onderzoek te onderwerpen. Het is waarschijnlijk, dat er
onder de enkele tienduizenden hectaren,
die er in Nederland nog zijn, vele onbekende „juweeltjes" schuilen.

Rivierparels en parelmossels
A. D. J. M E E U S E .
Parels hebben al sinds mensenheugenis tot
de verbeelding gesproken. Het verhaal, dat
Cleopatra een zeer kostbare parel in wijn
deed oplossen om haar minnaar te imponeren, moet weliswaar tot het rijk der
fabeltjes verwezen worden, maar wij associëren parels nog altijd met romantiek, met
luxe en met „royalty" en, evenals nertsmantels en sugar daddies, natuurlijk met
schone vrouwen. Parels komen dan ook
in de zegswijzen en de spreekwoorden van
vele talen voor, zelfs in de verheven bijbelse beeldspraak. Hierbij heeft niet alleen de
esthetische waarde een rol gespeeld, doch
ongetwijfeld ook de ongewone herkomst
van dit met de edelstenen op één lijn
gesteld natuurprodukt. Voordat de voortschrijdende techniek het mensdom verrijkte
met min of meer geslaagde imitaties werden immers parels slechts verkregen uit
moeizaam opgedoken schelpdieren. Het

196

vissen naar parels is eveneens van oudsher
omgeven geweest door een romantisch
waas, van de verhalen van Sindbad de
Zeeman uit de sprookjes van de Duizend
en één Nacht tot de opera van Bizet en
een fantasie van Jules Verne toe, om van
de moderne avonturenromans en „detective stories" maar niet te spreken.
De meeste lezers leven vermoedelijk in de
onderstelling dat (echte) parels uitsluitend
worden geproduceerd door de vooral in
tropische zeeën levende pareloesters, die
van de Perzische Golf tot in de Stille
Oceaan voor hun parelmoer uit zee worden
opgevist en die, als biologisch interessant
en financieel soms lucratief „bijprodukt".
bij uitzondering de, evenals het parelmoer
uit concentrisch afgezette iriserende vliesjes koolzure kalk bestaande, concreties opleveren die wij parels noemen. Van de
door de oesters gevormde parels zijn

