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BOOM VAN HETJAAR 2017

Onbekendheid
maakt de haagbeuk
hnretsbaar
De haagbeuk is de Boom van hetjaar 2017. Elkjaar kiest de Cultuurgroep Laan-, Bos- en Park-

bomen van [ï0 een waardevolle boomsoort uit die extra aandacht verdient. ln 2017 is dat de

Carpinus betulus, een boom die vooral voor wegbeplantingen in dorpen en buitengebied een

belangrijke rol speelt. Een grondige analyse.

e haagbeuk is een in-
heemse boomsoort die
in de vochtige bossen op

leem- en kalkhoudende bodems

thuishoort. Haagbeukbossen

behoren tot de soortenrijkste
bossen. Het is ook een soort met
een rilke cull"uurgeschiedenis en

kent al eeuwenlang een veelzij-
dig gebruik en toepassing.

Inheemseboom
De haagbeuk is een van de al-
Ierlaatste boomsoorten die de

Lage Landen op eigen kracht
heeft bereikt. Schoorvoetend
vanafcirca IOOO v.Chr. en vanaf
het begin van dejaartelling
steeds algemener. De haagbeuk

heeft een vrij groot natuurlijke
verspreidingsgebied in Europa
en komt tot in Zuid-Zweden
voor. Vanaf Zuidoost-Europa
wordt onze haagbeuk geleidelijk
vervangen door de oostelijke
haagbeuk (Carpínus orientalís)
en verder voorbij deZwarleZee
door de Kaukasische haagbeuk
(Carpínus Caucasíca).
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Verspreiding
Uit onze inventarisaties is ge-

bleken dat de haagbeuk als wilde
autochtone boom niet overal
algemeen is in Nederland.

De haagbeuk is een soort van
beekdalen. Vrij algemeen is de

soort in de bossen en houtwallen
van de krijthellingen in Zuid-
Limburg. In de betreffende bos-
sen verjongt de haagbeuk zich
vrij goed en is als schaduwver-
dragende soort in het voordeel.
In Drenthe zijn slechts een paar
groeiplaatsen bekend. De zeld-
zaamheid van de haagbeuk in
Noord-Nederland is onopgehel-
derd. De soort zit daar nog niet
aan zijn noordelijke areaalgrens.
Mooie groeiplaatsen zien we

in de beekdalen van de Achter-
hoek rond Winterswiik, in het
Dinkeldal van Oost-Twente en

bossen bij Oldenzaal zoals het
Smoddebos, Montferland, de

Nijmeegse Stuwwal, Het Groene

Woud in Midden-Brabant en

het Chaamse bekengebied in

Noordoost-Brabant, de Lrm-
burgse Maasterrassen en vooral
het heuvelland van Zuid-Lim-
burg. De autochtone haagbeuk

heeft de tijd overleefd door het
beheer als hakhout, knotboom
en als haagstruik.

Herkennen
Ofschoon de haagbeuk niet
zo moeilijk is te herkennen,
kunnen de bladeren voor
verwarring zorgen met de

beuk, hazelaar en iepensoor-
ten. Het blad van de haagbeuk
is dubbel gezaagd en hele-
maal kaal. Het beukenblad is
gaafrandig met wimpers op de

bladrand. De beuk heeft andere
en kenmerkende vruchten en

vruchtomhulsels. De iep is van
de haagbeuk te onderscheiden
door de scheve bladvoet en een

meer gekartelde dan gezaagde

bladrand. De ruwe iep en de

fl adderiep hebben behaarde
bladeren. Het blad van de

gladde iep is kaal, maar kleiner
dan dat van de haagbeuk. Het



Voorjaar in het Heksenbos bij Willinks Weust, Achterhoek met bloeiende slanke sleutelbloem, guldenboterbloem, bosanemoon en donkersporig

bosviooltje. Voorbeeld van een eiken-haagbeukenbos.

blad van de hazelaar is breed en
plotseling aan de top versmald.
Bij twijfel geeft een blik op de

sterk beklierde bladsteel van
het hazelaarblad direct uitsluit-
sel.

De haagb'euk behoort tot de ber-
kenfamilie (B e tulace ae), maar
wordt soms ook tot de hazelaar-
familie (Co rylac e ae) gerekend.
De haagbeuk is eenhuizig. De
mannelijke en vrouwelijke
bloemen zitten wel in aparte
bloeiwijzen in de vorm van
katjes. De bloemen van de haag-
beuk zijn wat curieus door de

tweestijlige vruchtbeginsels die,
evenals bij de vruchtnootjes,

worden omgeven door een drie-
lobbig omhulsel. Het omhulsel
valt op als de vrucht, een dub-
bele noot, rijp is. De mannelijke
bloemen hebben zeven tot elf
meeldraden en staan eveneens
in de oksel van een schutblad.
De bloeitijd valt in het voorjaar
in april en mei. Haagbeuken
kunnen tot 25 meter hoog wor-
den en tweehonderdjaar oud.
AIs hakhout ofknotboom kun-
nen ze een aanzienlijk hogere
leeftijd bereiken. In Vlaanderen
zijn exemplaren uit de 17" eeuw
vastgesteld. De gladde stam is
opvallend door ribbels die vaak
enigszins gedraaid zijn.

Haagbeukbossen
De haagbeukbossen behoren
tot de soortenrijkste bossen
voor wat betreft de boskruiden:
het eiken-haagbeukenbos. Het
zijn de bloeiende voorjaarsbos-
sen met bosanemoon, gevlekte
aronskelk, muskuskruid, eenbes,

slanke sleutelbloem, gele dove-
netel en bosviooltje. In de boom
en struiklaag zien we soorten
als de zomereik, es, hazelaar,
ruwe- en gladde iep, fladde-
riep, Spaanse aak, zomer- en
winterlinde, es, bosroos, wilde
kruisbes, bosaalbes, tweestij -
lige meidoorn, grootvruchtige
meidoorn, viltroos, wegedoorn,
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Vrucht van de haagbeuk met drielobbig schutblad. Vrouwelijke bloem (Íoto Klaas Everards).
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De vruchtjes in detail (Íoto Klaas Everards). Knoppen.

wilde kardinaalsmuts, wilde
appel en rode kornoelje. Er zijn
grote verschillen tussen de haag-
beukbossen in de beekdalen van
het Iage land en de krijthellingen
van het Limburgse heuvelland.
In Zuid-Limburg zien we de

zomerlinde, gele kornoelje, rood
peperboompj e, bosaalbes, wilde
kruisbes, bosroos, gele anemoon
en christoffelkruid.

Een rijke cultuurhistorie
Mensen wisten de kwalitei-
ten van de haagbeuk goed te
benutten. Haagbeuk geeft een
goede kwaliteit houtskool die

al bekend was in de Romeinse

tijd en de Middeleeuwen. Het
was brandstof voor pottenbak-

kersovens, de smederij en bij de

kruitproductie. Uit de Romeinse

tijd zijn vlak over de grens

voorwerpen van haagbeukhout
bekend uit archeologische
vondsten, waaronder draaiwerk
en als opvallende vondst een
vogelkooitje. Uit de oudheid
is het gebruik van haagbeukt-
wijgen bekend voor het maken
van toortsen. Het hout is vast
en geschikt voor gereedschap-

pen zoals dorsvlegels, jukken
en onderdelenvan molens. Het
loofvan haagbeu[ met een
grote voedingswaarde. was in
periodes met lange winters van
Ievensbelang om het vee te laten
overleven. Nog steeds getuigen
knothaagbeuken en haagbeuk-

Mannelijk katje (íoto Klaas Everards).

hakhout zoals in Limburg en de

Achterhoek van dit ooit belang-
rijke gebruik. Afscheidingen van
percelen en bosranden werden
vroeger beplant met knothaag-
beuken, al dan niet in combi-
natie met meidoornhagen. Het
\Maren soms ook de bakenbomen
om de perceelgrenzen te marke-
ren. Op diverse plaatsen zijn ze

in de Limburgse bossen nog te
vinden. In de 12" eeuwwordt de

haagbeuk door de mystica Hil-
degard von Bingen genoemd als

geschikt om duivelse krachten te
weerstaan.

Bentheim
Voor indrukwekkende kno-
thaagbeuken is het aan te beve-



Het mooiste eiken-haagbeukenbos in Nederland: het Savelsbos bij MaastÍicht. Bijzonder

vanwege de vele autochtone winter- en zomerlindes.

Verspreiding van de inheemse haagbeuk in bossen

en houtwallen in Nederland en Vlaanderen.

len een bezoek te brengen aan
het bos van Bentheim vlak over
grens in TWente bij Oldenzaal.
Niet alleen de enorme haagbeu-
ken zijn er verrassend, maar ook
de omvangrijke eeuwenoude
zomereiken die er in grote aan-

tallen voorkomen. Het geeft een

een ideale haagstruik die zich
gemakkelijk laat snoeien. De

hak- en snoeiwonden overgroei-
en snel. Ook bij aanleg als loof-
gang en halfloofgang is hij ideaal.
Eenbekende en lange berceau
is die van de Groene bedstee

bij Arnhem. Loofgangen waren

In de 72e eeuw wordt de haagbeuk

door de mystíca Hildegq.rdvon Bín-

Oude knothaagbeuken op de grens van Nederland en

Belgiê langs het 0nderste Bos (Zuid-[imburg).

Rij knothaagbeuken nabij Epen (Zuid-Limburg) op een

perceelscheiding.

gen genoemd als geschíkt om duívelse

krachten te weersto,an.

mooi kijkje in een restant van
een middeleeuws bos. Men pro-
beert er ook de combinatie van
veebegrazing en bosbouw van
eertijds terug te brengen, maar
metveel moeite. Het nabootsen
van het historisch bosbedrijf
blijkt in onze tijd niet eenvoudig.
In de bosbouw is de haagbeuk
interessant als bodemverbete-
raar, vanwege het goed verteer-
bare blad.

Loofgangen
Op leem- en kleibodems is het

gewild in kloostertuinen en
buitenplaatsen. Op rijkere bo-
dem werd haagbeuk er vaak als

heggen rond woon- en boerde-
rij erven gesnoeid. Tegenwoordig
worden haagbeukhaagj es veel
toegepast als begrenzingen van
parkeerplaatsen, plantsoenen,
spoorlijnen en pleinen.

In de l8e eeuwwaren er al
opmerkelijke cultuurvariëteiten
in de handel zoals'Quercífu\ía'
en' Incísa' met ingesneden
bladeren en' 7a rietg ata' rr'et Een oude tweestammige knothaagbeuk met boomhuisje.
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Bijzonder gevlochten haagbeuken bij Eperheide in een oude meidoornhaag. 0ude gesnoeide haagbeuken in het noordelijke Maasheggengebied

Een oeroude haagbeuk in het Bentheimer Woud.

Autochtone haagbeuken
Als bostlpe vallen de beste
haagbeukbossen in het land
onder Natura 2000. Daarmee is

overigens de bescherming van
de haagbeuken, en andere in het
bostype behorende boomsoor-
ten, niet verzekerd. Natura 2O00
is geen concept dat booms-
oorten, ook geen zeldzame of
bedreigde, beschermd. Eigenlijk
een ernstige omissie binnen de

natuurbescherming met moge-
lijk negatieve gevolgen voor de

toekomst van onze bossen. In
veel bossen wordt tegenwoordig
weinig beheer gevoerd met als
gevolg dat de schaduw is toe-
genomen en de lichtminnende
soorten in de knel komen.

Voor de haagbeuk, een redelijke
schaduwverdrager, is dat geen
probleem, maar de begeleidende

soorten als meidoorns, wilde
rozen, wilde appel, hazelaar,
zomereik, wilde kardinaalsmuts,
wilde mispel, wegedoorn of gele

kornoelje kunnen in de knel
komen. In sommige bossen zijn
deze lichtminners alleen nog

in de bosranden te vinden. Ze

worden daar vaak begeleid door
knot- of hakhouthaagbeuken. In
bosranden wordt nujuist veel
gekapt om ruimte te geven aan

bijvoorbeeld kleine zoogdieren
en insecten. Op zich begrijpelijk,
maar het kappen gebeurt dan
vaak zonder rekening te houden
met bijzondere bomen en strui-

ken. Meer samenhangend be-
heer is dringend gewenst. Voor
houtwallen geldt hetzelfde.

Nationale Genenbank
Om de zeldzaam geworden
oorspronkelijk inheemse ofwel
autochtone bomen te behouden
is in 2OO6 een Nationale Genen-
bankvan autochtone bomen en
struiken geslart. Daarin zijn in-
middels circa 65 soorten houtige
gewassen opgenomen waaron-
der de haagbeuk met 26 herkom-
sten. De meeste herkomsten zijn
uit Zuid-Limburg afl<ornstig,

waaronder het Bunderbos, On-
derste bos, Vijienerbos, Savels-

bos en bossen in het Gerendal.

Verder zijn er herkomsten uit
de Achterhoek bij Winterswijk,
Midden-Limburg, de Zuidelijk
Veluwe en Twente. De genen-

bankbiedt ook de mogelijkheid
voor het oogsten van zaden om
in natuurgebieden en waar-
devolle landschappen kleine
populaties te vergroten ofte
herintroduceren als de soort er
verdwenen is.

Besluit
De haagbeuk is een interessante
boomsoort die al 3000jaar een
goede relatie heeft met de mens.

Het is niet alleen een waarde-
volle soort voor de biodiversi-
teit van onze bossen, maar ook
belangrijk als cultuurhistorisch
groen erfgoed. Door onbekend-
heid is de haagbeuk kwetsbaar.

geel gevlekte bladeren. Dan
zijn er nog l9"-eeuwse varië-
teiten zoals 'Columnarís' en
' Fas I íg ia Ia' met zu ilvorm ige

kroon, de treurvorm'Pe ndula',
' M armo rata' met witgevlekte
bladeren, en' Purpurea' met
bruinachtige bladeren, die later
in hetjaar overigens weer groen
worden. Sommige ervan zijn
zeidzaam geworden en zijn niet
of nauwelijks meer in de handel.
Met de kweek van variëteiten
met smalbladige kroon, wordt de

haagbeuk sedert de late 19" eeuw
voor weg- en straatbeplantingen
veel toegepast. Vooral cv. ',F.as-

tígíata' en cv.' Frans Fontaíne'
zijn gewilde bomen. De laatste is

een vrij recente selectie van de

plantsoenendienst van Eindho-
ven uit circa 1983.
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Herkomsten van autochtone
haagbeuken zijn in de Nationale
Genenbank veiliggesteld. In de
jonge steden, dorpen en woon-
omgeving wordt de haagbeuk
steeds meer toegepast.

Een halve loofgang van haagbeuken in de voormalige kloostertuin van

de Zusters van LieÍde in Tilburg.

Een boswal met haagbeukhakhout in het 5moddebos (0verijssel),

Natura 2000 bos.

Voor meer informatie zie lnheemse bomen en struiken in Nederland
en Vlaanderen (redactie Bert Maes), de digitale Atlas van het'groen
landschappelijk erÍgoed' (www.landschapinnederland.nl) en website

www.ecologischadviesbu reau.n l.

Carpinus betulus 'Fastigiata' als straatbeplanting in de gemeente Stein

(timburg).

Deroratieve afscheiding met een haagbeukhaag op het stationsplein van RoermondEen haagbeuk als bakenboom in een Limburgs bos

De kiemblaadjes en het eerste echte blad van de haagbeuk.
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