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Kies voor de
gezondste bank.

Wij vertellen u graag waarom.
Maak een afspraak of kom langs.

HetAelmoeseneiebos is vrij toe
gankelijk,maar twee hectare dient
als openluchtlaboratoriumvoor de
Universiteit Gent. Aan vijf beuken
en vier eikenwerden sensoren be
vestigd: een sapstroommeter die
hetwater registreert dat de boom
opneemt, en een dendrometer, die
analyseert of de boomstamkrimpt
of uitzet. Een 35meter hogemeet
torenmeet tegelijk het bosklimaat.
Voer voorwetenschappers en
boomfreaks, zult u denken.Maar
het gaat verder dan dat. De resul
taten beschrijven haarfijn hoe het
klimaat de bomen beïnvloedt, en
vice versa. En bomen vervullen
een sleutelrol in ons ecosysteem.
Dat zeggen deUGentonderzoe
kersKris Verheyen enKathy
Steppe. ‘Het Aelmoeseneiebos is
een van de best bestudeerde bos
sen terwereld’, stelt Kris Verhey
en. ‘Het past in het rijtje vanOx
ford enHarvard.Mensen zien ge
woon bomen,maar daar zit een
helewetenschap achter. Op ter
mijnwillenwe overal in Europa

zulke pratende bomen. In Zuid
Europa kampen de beukenmet
droogtestress, terwijl ze het hier
voorlopig nog goed doen. Zo kun
nenwe zien of er problematische
situaties ontstaan, en kan het be
leid ingrijpen om in bepaalde ge
bieden andere bomen aan te plan
ten. Als de klimaatopwarming zich
doorzet, zullen de beuken in het

Zoniënwoud bijvoorbeeld niet
meer gedijen en zal het bosmoe
ten evolueren naar een gemengd
bosmet bijvoorbeeld eiken.’

Demeetresultatenworden à lami
nute doorgestuurd naar eenweb
site, zonder dat er nog eenweten
schapper aan te pas komt.

Educatief project
‘Dat er op sommige plaatsen te
weinigwater is omde bomen te
hydrateren, betekent niet per se
datwemeer bomenmoeten kap
pen’, zegt Kris Verheyen. ‘Maar in
zuidelijke landenmoetmen een
afwegingmaken tussen zoge
naamd blauwwater, dat naar bek
kenswordt afgevoerd als drinkwa
ter, en groenwater, dat voor ver
damping dient.Waterverdamping
heeft een belangrijk afkoelend ef
fect op het klimaat. In Spanje
wordt het ene bos opengekapt om
meerwater naar de bekkens te
sturen, terwijl andere bossen

dichter gehoudenworden voor die
verdamping.’
Het project helpt dus omhet na
tuurbeleid bij te sturen,maar het
is ook een educatief project.Met
tablets en iPads kunnen scholie
renQRcodes, die in het bos op
hangen, scannen en grafieken be
kijken van de bomen.Na de tocht
worden de resultaten geëvalueerd
enwordt de link gelegdmet kli
maatopwarming, zodat de leerlin
gen zich bewustworden van het
probleem. Er zijn programma's
voor de eerste en de derde graad
secundair. ‘De bomen tweeten ei
genlijk dat ze eenwatertekort heb
ben’, lachtKathy Steppe. ‘Zo kun
nenwe zien of langdurige droogte
zich doorzet naar hetNoorden.
Bomen vervullen een sleutelrol
voor het leven op aarde.’

Bomen praten in het Aelmoeseneiebos
GONTRODE / LANDSKOUTER In het Aelmoeseneie
bos ‘praten’ de bomen. Bioingenieurs van
de UGent brachten sensoren aan beuken en
eiken aan. Zo geven ze hun geheimen prijs.
‘De bomen tweeten eigenlijk dat ze water
te kort hebben’, lacht Kathy Steppe (UGent).
Lieven Van Imschoot
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Het Aelmoeseneiebos
is een van de best
bestudeerde ter

wereld en past in het
rijtje van Oxford en

Harvard

Kris Verheyen
Onderzoeker
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