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De kerstboom verdwijnt
uit Neerlands bos
■ ECOLOGIE
Door Koen Moons

De fijnspar wordt zeldzaam in het bos, en ook
de grove den maakt langzaam plaats voor beuk en
eik. Naaldbossen hebben
in Nederland hun langste
tijd gehad.

Iedereen weet wel dat als er ‘oh dennenboom’
wordt gezongen, meestal niet echt een dennenboom bedoeld wordt. Traditioneel wordt immers de fijnspar (Picea abies) als kerstboom gebruikt. Maar ook de zinsnede ‘ik heb je laatst in
het bos zien staan’ kan nauwelijks nog naar
waarheid worden gezongen. De fijnspar verdwijnt namelijk langzaam uit het Nederlandse
bos. En dat is logisch, vindt Frits Mohren, hoogleraar bosecologie en bosbeheer aan Wageningen Universiteit. ‘De fijnspar is een fantastische
soort, maar ook een soort die hier van oorsprong niet voorkomt. Wat dat betreft is de
kerstboom voor ons een traditie die niet strookt
met de vegetatie om ons heen’, zegt Mohren.
De fijnspar werd samen met andere naaldbomen aangeplant toen Nederland in de negentiende eeuw grotendeels ontbost was en de
droge gronden gedegenereerd waren door het
zogenoemde potstalsysteem. De kale stuifzanden en restjes heide werden van overheidswege
massaal bebost, in eerste instantie met grove
den. ‘Een pionierssoort die goed gedijt onder
arme en droge omstandigheden’, aldus Mohren. ‘Geleidelijk aan kwam er in die bossen
weer wat bodemontwikkeling op gang en werd
de grond weer rijker door opbouw van organische stof. Vanaf de jaren veertig zijn er ook andere soorten uitgeprobeerd. Veel soorten uit
Noord-Amerika, zoals de douglasspar, omdat
Nederland eigenlijk maar weinig boomsoorten
kent. De fijnspar is toen ook aangeplant, een
typische soort van het middengebergte van Europa. Zijn natuurlijke verspreidingsgebied ligt
in boreale streken in Noord-Europa en in de
bergen boven 800 meter hoogte. Duitsland en
Oostenrijk kennen uitgestrekte aangelegde
fijnsparbossen. In Nederland staat de soort dus
ver buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied.
Hij groeit wel snel, maar is gevoelig voor windworp. In de Flevopolder is bijvoorbeeld een
groot fijnsparbos aangeplant, maar die zijn

Drents kerstboomreservaat
Nergens in Nederland zijn in de twintigste eeuw zoveel fijnsparren aangeplant als in Drenthe,
vooral ten behoeve van de houtproductie. Door het wat koelere en vochtige klimaat hebben
deze bossen zich daar erg goed ontwikkeld. Veel van deze percelen zijn na zestig tot tachtig
jaar kaprijp, reden voor Staatsbosbeheer om de bossen om te vormen naar loofbos. Zonde,
meende de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe en startte in 2012 in overleg met Staatsbosbeheer een project waarin alle Drentse fijnsparbossen werden geïnventariseerd. Sommige bosvakken bleken rijk aan sterk bedreigde soorten als blauwe satijnzwam en gorse melkzwam, en
zelfs enkele uitgestorven gewaande soorten bleken een uitwijkplek gevonden te hebben in
goed bemoste fijnsparbossen. De mycologen selecteerden samen met Staatsbosbeheer 22
fijnsparbossen die sinds 2017 speciale bescherming genieten. De top drie hiervan – bosvakken in de boswachterijen Gieten-Borger en Veenhuizen en in het Nationaal Park Drents-Friese
Wold – blijven zelfs geheel gevrijwaard van welke ingreep dan ook. In de overige negentien
fijnsparbossen en bosjes wordt het beheer afgestemd op instandhouding van het fijnsparbos.
In totaal gaat het om ruim 100 hectare.

tien jaar geleden allemaal omgewaaid. Daarnaast is hij gevoelig voor droogte. In het licht
van de klimaatverandering zie ik dan ook weinig perspectief voor de fijnspar in Nederland.’
Exotische naaldboomsoorten als de fijnspar
zijn sowieso al zeldzamer geworden. Een bewuste aanpak van de grote terreinbeherende
organisaties, verklaart ecoloog Robert Ketelaar
van Natuurmonumenten. ‘In de jaren zestig en
zeventig kreeg Natuurmonumenten veel voormalige heidebebossingen en landgoederen in
bezit, waar veelal exoten als douglasspar, fijnpar en Japanse lariks waren aangeplant. Wij

‘Naast bepaalde paddenstoelen
zijn ook vogels als goudhaantje,
zwarte mees en kruisbek
afhankelijk van naaldbos’

hebben geprobeerd die zodanig te verjongen
dat inheemse soorten voorrang kregen. Op die
manier zijn redelijk grootschalig naaldbossen
omgevormd naar een natuurlijker bos met inheemse boomsoorten. Dat heeft samen met het
ouder worden van het bos geleid tot een veel
rijker bosecosysteem, waarbij typische bossoorten onder de kevers en vogels duidelijk in de
plus zitten’, zegt Ketelaar.

Juichen
Toch staan niet alle ecologen te juichen bij de
afname van het sparrenbos. Met name mycologen wijzen op de waarde van dichte sparrenbossen voor zeldzame paddenstoelensoorten. De
Nederlandse Mycologische Vereniging bracht
in 2010 de brochure Naaldbossen in Nederland,
bedreigde levensgemeenschappen uit, en streed afgelopen jaren voor behoud van de laatste sparrenbossen (zie kader). Ketelaar erkent dat ook
deze bossen bijzondere natuurwaarden vertegenwoordigen. ‘Naast bepaalde paddenstoelen
zijn ook vogels als goudhaantje, zwarte mees
en kruisbek afhankelijk van naaldbos. En in
dichte fijnsparbossen zitten veel sperwers.
Naaldbomen zitten ook vol met bladluizen en
dat trekt weer een aantal specifieke zweefvliegen waarvan de larven op die bladluizen prederen. Zo zijn er heel wat soorten die gebonden
zijn aan die exotische naaldbomen, veel meer
dan bijvoorbeeld bij Amerikaanse eik of Amerikaanse vogelkers.’
Om die reden heeft Natuurmonumenten tien
jaar geleden al haar koers gewijzigd en zijn exoten niet per se vogelvrij. ‘Zolang exoten niet invasief zijn en geen bedreiging vormen, kunnen
ze blijven staan. Zeker op landgoederen, waar
naaldbomen passen in het cultuurhistorische
beeld, behouden we de dichte sparrenbossen.
Maar op plekken waar we echt streven naar een
natuurlijke ontwikkeling van het bos, zullen

ook de laatste sparren verdwijnen’, aldus
Ketelaar.
Volgens de laatste Bosinventarisatie door
Alterra in 2013 is het aandeel naaldbos in een
kleine dertig jaar tijd gedaald van 45 naar 30
procent. Het betreft voornamelijk nog grove
den (Pinus sylvestris). De dennenboom kan men
dus nog wel met zijn wonderschone takken in
het bos zien staan. Maar ook deze soort gaat
hard achteruit, meer nog dan de cijfers in de
Bosinventarisatie doen vermoeden, weet Mohren. ‘In die inventarisatie wordt uitgegaan van
de hoofdboomsoort van een opstand. Dat zijn
niet meer de eindeloze grove dennenbossen die
we van vroeger kennen. Een deel van de bosopstanden die als grove den in de tabel staan, zijn
nu bijgemengd met beuk en eik, en ook geleidelijk meer berk. Er is dus heel veel omvorming
naar loofbos gaande.’

Mijnen
De grove den werd in het verleden massaal als
stuthout gebruikt in de mijnen. Het hout had
immers de prettige eigenschap veel geluid te
maken alvorens het knakte. Na sluiting van de
mijnen daalde de vraag naar dennenstammen.
Samen met het opkomen van het natuurvolgend bosbeheer kregen de monotone dennenbossen een meer gemengd karakter. Daarnaast
moet tegenwoordig menig den het veld ruimen
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om juist weer ruimte te maken voor heide en
stuifzand.
De grove den zal op den duur schaars worden
op de Veluwe, denkt Ketelaar, maar hij verdwijnt niet helemaal. ‘Op plekken waar we met
groepenkap werken, waar grote groepen bomen tegelijk gekapt worden, zie je dat grove
den wel weer verschijnt. Maar het is een beetje
koffiedikkijken als het om de samenstelling

‘De grove den zal over honderd
jaar zeker nog op de Veluwe
te vinden zijn’

van het bos gaat. Modelberekeningen voorspellen dat beuk komende decennia nog wel dominant zal blijven, maar met klimaatverandering
in het vooruitzicht gaat dat veranderen, en we
weten niet wat daarvoor in de plaats komt.
Maar de grove den zal over honderd jaar zeker
nog op de Veluwe te vinden zijn.’
Mohren ziet sowieso de kap van dennen met
lede ogen aan. Ook als het om exoten gaat. ‘We
zijn in Nederlands soms geneigd om meteen
een heel extreem standpunt in te nemen. Neem
de Oostenrijkse dennen die in de duinen bij

Schoorl zijn aangeplant. Nu wordt gezegd: die
horen daar helemaal niet. Dat klopt, maar moet
je ze dan meteen allemaal omzagen? Ik zou het
liever langzaam omvormen. Naaldbos heeft
ook waarde voor veel mensen, ik vind dat we
dat soms te makkelijk weghalen voor andere
landschappelijke doeleinden.’
Er zijn ook puristen die beweren dat de grove
den niet op de Veluwe thuishoort, en in Nederland hooguit aan de randen van hoogvenen
heeft gestaan. ‘Grove den is hier altijd aanwezig
geweest, dat blijkt ook uit pollenonderzoek’,
zegt Mohren. ‘Alleen niet zo massaal als nu. Als
je het bekijkt vanuit een ongestoorde boomsoortensamenstelling, in een situatie waarin er
hier geen bewoning zou zijn, zouden er inderdaad weinig dennen zijn. Den is een pioniersoort, die in een natuurlijke situatie langzaam
vervangen zou worden door andere soorten en
uiteindelijk door een climaxsoort als beuk.
Maar in zo’n situatie leven we niet. Nu zou je
veel meer moeten kijken naar welke soorten
hier geschikt zijn in de huidige situatie en met
een verschuivend klimaat. Grove den is op de
Veluwe, zeker vroeg in de successie, prima op
zijn plek. Fijnspar duidelijk niet, die zal je in de
toekomst alleen nog in tuinen en landgoederen
vinden.’ En eens per jaar in de huiskamer natuurlijk, al wordt hij ook daar langzaam door
de Nordmann en de plastic spar verdreven.

Frits Mohren: ‘De kerstboom is
voor ons een traditie die niet
strookt met de vegetatie om
ons heen’

Zelf kerstbomen zagen
Naast fijnspar (Picea abies) worden ook soorten als blauwspar
(Picea pungens), Servische spar (Picea omorika), zilverspar
(Abies alba) en Nordmann-spar (Abies nordmanniana) als kerstboom gebruikt. Volgens sommige historici is de zilverspar de
enige echte kerstboom, aangezien ‘o tannenbaum’ uit het oorspronkelijke Duitse lied verwijst naar het geslacht Abies, al
kan dat ook met de gebrekkige soortenkennis van de liedjesschrijver te maken hebben.
De meeste bomen komen uit Scandinavië of de Ardennen, maar
een groeiende groep Nederlanders zaagt zijn kerstboom zelf in
het bos. Zo kan het publiek in nationaal park de Hoge Veluwe
in december volgens de website ‘de enige échte scharrelden’
komen zagen. Met het omzagen van kleine grove dennen helpen de bezoekers meteen om het stuifzand open te houden.
Staatsbosbeheer laat in de duinen van Schoorl, Vlieland en
Terschelling ook dennenopslag zagen. In de Vuursche bossen,
Groesbeek bos en het Kuinderbos kunnen bezoekers terecht
voor de zeldzaam wordende fijnspar. In veel gevallen worden
de kerstbomen speciaal met dit doel aangeplant, in het Kuinderbos moeten ze tijdig gezaagd worden vanwege een hoogspanningsmast boven het bos. Uit dit laatste bos komt overigens ook de metershoge boom die de Tweede Kamer van een
kerstsfeer voorziet. Kamervoorzitter Khadija Arib heeft hem
dan weer niet zelf gezaagd, leert navraag bij Staatsbosbeheer.
‘Uit veiligheidsoogpunt zaagt een gediplomeerd boswachter
de boom om’, aldus de woordvoerder.

