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Het beheer van 

de hooggelegen 

pleistocene zandgronden 

vroeger en nu 

Figuur 1. Pijpestrootje (Molinia caerulea). Purple moor-grass (Molinia caerulea). 

In het kader van het begrazingsproject 'Imbos' (Nationaal Park Velu-
wezoom) werd een archiefonderzoek gedaan om een beeld te krijgen 
van de beheersgeschiedenis van dat gebied. Het mag representatief 
worden geacht voor een groot deel van de hoger gelegen zandgronden 
in Nederland. Dit artikel geeft de resultaten van het onderzoek in het 
kort weer en belicht tevens het verband tussen het beheer van de zand
gronden in het verleden en de huidige toestand van de daar aanwezige 
(veelal vergraste) bos- en heidevegetaties. 
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In de oudste manuscripten van de Ro
meinen wordt de Veiuwe beschreven als 
een "Silva sine gratia" (woud zonder 
genade). De hoger gelegen zandgron
den, die vooral op de Veiuwe gelocali-
seerd zijn, bleken desondanks toch door 
de Germanen gekoloniseerd te worden. 
Daarbij werden de bossen begraasd door 
de aanwezige huisdieren (geit, schaap, 
varken en rund) (Blink, 1929). Waar
schijnlijk had de begrazing een extensief 
karakter. 

Van de menselijke invloeden op 
de vegetatie van de Veiuwe worden dan 
ook voornamelijk die ingrepen van be
lang geacht die na het jaar 700 hebben 
plaatsgehad. Deze hebben bij het ont
staan van de veelal half-natuurlijke vcge-
tatietypen een aanzienlijke rol gespeeld. 

In het jaar 700 na Christus was de 
Veiuwe nog grotendeels begroeid met 
bossen van voornamelijk Berk (Betuia), 
Grove Den (Pinus) en Eik (Quercus). 
Beuk (Pagus) kwam ook voor maar deze 
soort is waarschijnlijk (door de Romei
nen?) ingevoerd. 

Het vroegere bosbeheer 
In het begin van de middeleeuwen wer
den de vruchtbare eigenschappen van 
bosgrond en humus ontdekt. Om dat uit 
te buiten werden stukjes bos gekapt en 
omgezet in kampjes (i.e. akkertjes) die 
daarmee het bezit van de ontginners 
werden. Hoewel grond steeds was be
schouwd als "gemeen goed" mochten 
de ontginners van toen af de akkertjes 
beschouwen als verworven bezit. 

De intensiteit van het gebruik van 
het nog aanwezige bos nam na de aan
vang van de ontginning steeds verder 
toe. Behalve het begrazen met huisdie
ren werd ook strooiselroof een normale 
vorm van gebruik. Dit omdat de kamp
jes al na 2 jaar gebruik beduidend min
der vruchtbaar bleken dan gewenst. 
Steeds opnieuw werd humus uit de bos
sen gehaald en als mest over het land 
verspreid, terwijl ook de vloeren van de 
stallen met strooisel bedekt werden. Na
dat het vee de humus verrijkt had met 
mest werd ook dat strooisel over de akker 
verspreid. 

Naast het agrarisch gebruik van de 
bossen heeft ook de behoefte aan brand
en timmerhout een rol gespeeld bij de 
snelle teruggang van het bosareaal. 

Toen in de Frankische tijd (± 
800) de machthebbers merkten dat de 
hoeveelheid bos sterk terugliep, besloten 
ze om alle nog niet in handen van parti-
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culieren en/of leefgemeenschappen 
zijnde bossen tot Koningsbossen te ma
ken. Elk onrechtmatig gebruik van deze 
bossen werd sindsdien zwaar gestraft 
(Blink, 1929). De reden voor deze maat
regel was eigenlijk grotendeels eigenbe
lang; immers de wetgevers stelden hier
mee hun jachtdomcin veilig. 

Het gevolg was dat dat veel van de 
resterende particuliere bossen nog inten
siever werden gebruikt dan voorheen. Ze 
zijn dan ook bijna allemaal ten gronde 
gegaan. Een uitzondering vormden de 
malebossen. De eigenaars, zogenaamde 
maalschappen, waren leefgemeenschap
pen die door middel van strenge wetten 
probeerden hun bezit zolang mogelijk te 
benutten en te behouden (Löhuis, 
1896). In feite was voor het eerst in de 
geschiedenis sprake van een streven naar 
zowel beheer als behoud van de bossen 
^\ Dat dit beheer heeft voldaan blijkt 
uit het aantal nog steeds bestaande ma
lebossen, hoewel de bijbehorende maal
schappen al lang niet meer bestaan. 

Ondanks het beschreven beheer 
bleek rond het jaar 1400 eigenlijk al 
geen echt natuurlijk bos meer te bestaan 
terwijl de Grove den (Pinus sylvestris) al 
veel eerder was uitgestorven. Dit laatste 
kwam mede door het winnen van hars, 
teer en bast hoewel de werkelijke reden 
niet geheel vast staat (Blink, 1929)-

Heidebeheer 
Als gevolg van het verdwijnen van de 
bossen ontstond een geheel nieuw (half) 
natuurlijk vegetatietype: de heidevege
tatie. Op de hogere zandgronden, die 
veelal droog zijn, werd Struikheide (Cal-
luna vulgaris) de dominante plantesoort. 
Daarnaast kwam voor: Stekelbrem (Ge-
nista anglica), Schapegras (Festuca ovi-
na), Pijpestrootje (Molinia caerulea) (fi
guur 1), Buntgras (Corynephorus cane-
scens) en Borstelgras (Nardus stricta). In 
de nattere delen kwamen ook nog Dop-
heide (Erica tetralix), Klokjesgentiaan 
(Gentiana pneumonanthe), Parnassia 
(Parnassia palustris), Zonnedauw (Dro-
sera spec.) en Veenpluis (Eriophorum 
angustiflorum) voor. Plaatselijk groeide 
ook nog het Grasklokje (Campanula ro-
tundifolia) en Hengel (Melampyrum 
pratense) terwijl Kraaiheide (Empetrum 

nigrum) (figuur 2) alleen in de omge
ving van Hardewijk met grote bedekking 
werd aangetroffen (Van Eeden, 1886). 
Andere soorten die voor 1777 zijn waar
genomen en daar nu nog voorkomen 
zijn Russen Quncus spec). Helm (Am-
mop hila arenaria), Gagel (Myrica gak) 
en Jeneverbes Quniperus com-m-unis), 
vooral op de westelijke Veluwe (Marti-
net, 1777). 

Hoewel heide de plaats van het 
bos had ingenomen werd aan beide de
zelfde functie toegekend. Zo werd net 
als voorheen strooisel gewonnen maar nu 
in de vorm van heideplaggen. De plag
gen werden, net als vroeger de humus, 
in de stallen gebracht maar nu alleen 

' ' Hoewel het beheer van de koningsbossen ook op 
behoud gericht was, kan niet gesproken worden 
van een aktief beheer waarin kap én aanplant een 
plaats hadden. In feite ging het om (jacht)-reser-
vaatvorming. 

Figuur 2. Kraaiheide (Empetrum nigrum). 
Crowberry (Empetrum nigrum). 

nog door schapen bemest. Het ontstane 
mestmengsel werd daarna op de akker 
gestrooid (Den Duik, 1949). Runderen 
waren er amper meer op de zandgron
den. De boeren waren daar te arm voor 
geworden. 

De kwaliteit van de heideplaggen 
vermengdmet schapemest was duidelijk 
minder dan die van de humusrijke mest 
van vroeger. De draagkracht van de ak
kers was dan ook laag en ze werden al

leen gebruikt voor rogge (Secale cereale) 
en boekweit (Fagopyrum esculentum). 

Boekweit is trouwens nog een erfe
nis uit de tijd dat Godfried van Bouillon 
de "Velouw" bezat. Hij ontdekte het 
gewas tijdens zijn kruistochten en bracht 
het mee naar huis. Boekweit bleek juist 
op de arme gronden van de Veluwe goed 
te gedijen. 

Periodiek werd de heide afge
brand. Het gevolg van het intensieve 
plaggen en branden was echter dat 
plaatselijk zandverstuivingen ontston
den. Omdat naast de voedselgewassen 
ook nog wol van de schapen, honing van 
de bijenhouderij en bezems van hei
destruiken werden verkocht kon de Ve-
luwse bevolking zich nog net een 
bestaan verwerven. 

De bevolking van de arme zand
gronden was sterk afhankelijk van de 
heide geworden. Temeer ook omdat 
voor een redelijk bestaan een groot op
pervlak per boer noodzakelijk was. Toen 
geldschieters, die zich in Indië hadden 
verrijkt, geld wilden beleggen in heide
bebossing, werd dit dan ook onder druk 
van de toenmalige bevolking verboden 
door het ontginningsverbod van 1645. 
Later, toen de opkomst van Australische 
wol, het overschot aan rundermest in het 
Westland en de uitvinding van kunst
mest de rol van de heideschapen ver
kleinden is het verbod ingetrokken (Den 
Duik, 1949). 

Het landgoed Rozendaal 
Een gedeelte van de arme zandgronden 
was in handen van particulieren. Daar
door werden deze gebieden anders be
heerd dan de rest van de heidegebieden. 
Het landgoed Rozendaal bijvoorbeeld, 
het hoogste deel van de Veluwe, is sinds 
het begin van de middeleeuwen een par
ticulier bezit geweest van hooge-
plaatsten. Het kasteel Rozendaal getuigt 
daar nog van. De Imbos was altijd een 
deel van dit terrein totdat het in 1938 
werd verkocht aan Natuurmonumenten. 

Het rond 1200 nog "ridderlijk 
goed" Rozendaal bezat toen al weinig 
opgaand bos. Hoewel dat in die tijd niet 
de gewoonte was, omdat men het nut 
niet zag van het aanplanten van iets wat 
pas na je dood een functie heeft, blijken 
in 1470 Beuken te zijn aangeplant op dit 
terrein. Beuken werden hoofdzakelijk in 
lanen geplant. De rond 1640 aangeplan
te Beuken zijn bedoeld geweest als 
grensmarkering (Van der Werf, monde
linge informatie). 
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De beukenbossen die op dit mo
ment nog steeds de Imbos sieren stam
men uit het einde van de 18e eeuw. Ze 
vormen een herinnering aan de papier-
produktie die hier met behulp van ver
scheidene watermolens tot stand kwam. 
(Behalve papiermolens waren ook leer-
looiersmolens en een graanmolen aan
wezig). Net als Boekweit is het maken 
van papier ontdekt tijdens de kruistoch
ten van Godfried van Bouillon. 

Akkermaalshout 
Vanaf het midden van de I6e eeuw wer
den Eiken aangeplant. Dit eikehakhout 
oftewel akkermaalshout werd vooral ge
bruikt voor het winnen van run dat no
dig was bij het leerlooien. Het geschilde 
hout diende daarna ondermeer als 
brandhout. Het was de gewoonte om el
ke 4 jaar akkermaalshout te winnen. 
Dan werden de boompjes dicht bij de 
grond afgehakt zo dat de overgebleven 
stronken (strubben) opnieuw konden 
uitlopen. Eekschillen (eken) gebeurde 
meestal in mei en was een kunst die 
vooral door vissers werd beheerst. Deze 
bijverdienste hielp hen de paaitijd te 
overbruggen (Dijkhuizen & Schimmel, 
1981). Resten van de hakhoutcultuur 
zijn de nu nog her en der aanwezige 
kronkelige eikebosjes. Opvallend is dat 
de eikehakhoutbosjes op de Imbos ook 
Wintereik (Quercus petraea) bevatten 
wat volgens Van der Werf (mondelinge 
informatie) duidt op relicten van oude 
bossen. Winterciken zijn namelijk, 
voorzover bekend, in het verleden nooit 
aangeplant. 

In de ondergroei van eikenbossen 
was ook toen de Blauwe Bosbes (Vaccini-
um myrtillus veelal dominant. Deze 
werd in het verleden geëxploiteerd. 
Vooral de Groesbeekse bevolking stond 
hierom bekend. In de oogsttijd woon
den de plukkers in het bos (Van der 
Werf, mond. inf.). 

Tabakscultuur 
Het cikehakhout op de Imbos heeft ook 
nog een zeer speciale functie gehad na
dat in de 18e eeuw de tabakscultuur was 
geïntroduceerd (Martinet, 1777). Ver
moedelijk werd de tabak vooral op de 
rijkere bodems verbouwd en het is niet 
onwaarschijnlijk dat daarbij rundermest 
werd gebruikt. In het westen van het 
land was toen namelijk sprake van een 
overschot aan rundermest. Zeker is dat 
de plantages op de Imbos afgeschermd 
waren met in rijen opgestelde eikentak-

ken, die met bonen werden begroeid 
(Nijhoff, 1860). Ook op delen van de 
Utrechtse heuvelrug en nabij Amersfoort 
is lange tijd tabak verbouwd. De gehele 
cultuur is later ten gronde gegaan door 
een infectie met het Mozaïekvirus. 

Heideontginning 
Hoewel de heidevelden toen hun econo
mische waarde nog niet hadden verlo
ren, werd op de Imbos in 1773 al bos 
aangeplant. De belangrijkste reden hier
voor was het feit dat de ' 'heide" plaatse
lijk ging verstuiven (Martinet, 1777). 
Deze auteur vermeldde dan ook dat hij 
enige tijd daarna een grove dennenbos 
van 300 morgen ( ± 255 ha) in het noor-

niet na het opbrengen van kunstmest) 
werd een methode ontwikkeld waarbij 
naaldbomen voor bemesting moesten 
zorgen. Daarbij zouden de bomen na 
circa 30 jaar gekapt moeten worden. De 
grond, die dan aardig verrijkt zou zijn 
met naalden, zou dan na het opbrengen 
van kunstmest redelijk bruikbaar voor 
akkerbouw zijn geweest (Martinet, 1777; 
Den Duik, 1949). Door de grote behoef
te aan mijnhout is het echter nooit zover 
gekomen. 

De eerste generatie grove dennen
bos werd altijd ingezaaid. Dat ging ge
paard met verschillende bodembewer-
kingsmethoden die hier verder niet wor
den besproken (zie: Arts & Dedcren, 

Figuur 3. Rode Bosbes (Vaccinium vitis-idea) komt op de Imbos massaal voor. 
Cowberry or Red Whortleberry (Vaccinium vitis-idea) is very abundant in the Imbos area. 

delijke deel van de Imbos aantrof. 
De grote ontginning van de Imbos 

zou echter pas rond het midden van de 
19e eeuw plaatsvinden toen grote hoe
veelheden dennen zijn ingezaaid. Die 
grote heideontginning was oorspronke
lijk niet bedoeld om bos te stichten maar 
als tussenstadium in de ontginning naar 
akkerbouwgebied. Omdat gebleken was 
dat de bodem zo sterk verarmd was dat 
er werkelijk niets meer op groeide (zelfs 

1984). De aanplant van de tweede gene
ratie daarentegen gebeurde met één
jarige plantsoendennen terwijl aangera
den werd om tussen de generaties in en
kele jaren aardappels te telen (Van Mie-
rop, 1858). De tweede generatie groeit 
altijd sneller dan de eerste zodat respec
tievelijk "al" na 35 en na 60 jaar gespro
ken werd van kaprijp mijnhout. Bij in
zaaien konden dichtheden van 70.000 
tot 85.000 boompjes per ha ontstaan ter-
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wijl inplant met één-jarig plantsoen in 
de orde van 15.000 per ha lag. (Daarbij 
waren de dichtheden bij stuifzandbe-
plantingen altijd hoger dan bij zwaarde
re bodemtypen.) De latere generaties, 
ook nu nog, werden zo mogelijk met 
drie-jarige plantsoendennen geplant. De 
dichtheid is dan meestal 3.000 tot 
10.000 per ha (tegenwoordig meestal 
3.000-6.000). 

Bosbeheer 
Het beheer van de grove dennenbossen 
gebeurde op een met de tegenwoordige 
methoden vergelijkbare manier. Sommi
ge bossen bleken over een oud (loof) 
bospatroon heen gelegd te zijn waardoor 
andere beheersmethoden toegepast wer
den, maar die situatie wordt hier niet in 
beschouwing genomen. 

Van Gennep (1842) raadde aan 
om de bossen 12 jaar na het inzaaien te 
dunnen, zodanig dat er 12.672 per ha 
overbleven. Twee tot vijfjaar later moest 
het aantal tot 8.224 per ha terugge
bracht worden en de derde dunning (17-
22 jaar) moest een dichtheid van 4.224 
dennen per ha opleveren. 

De methode van dunning was 
waarschijnlijk laagdunning (figuur 4). 
Deze methode is in de Imbos nog tot 
1971 toegepast. Met die methode kun
nen lange en dikke bomen worden ge
kweekt. Het bos zal dan ook als een ge
heel kaprijp worden terwijl natuurlijke 
opslag niet mogelijk is vanwege de grote 
dichtheid en de daardoor steeds lage 
lichtintensiteit op de bodem. Berken 
werden en worden steeds verwijderd in 
de conventionele bosbouw. Deze boom
soorten worden namelijk gezien als con
currenten van het naaldhout en hebben 
economisch gezien geen waarde behalve 
als brandhout. 

Inplant gebeurde altijd met de 
hand. Machines zijn pas in de laatste de
cennia in gebruik genomen. 

De stormramp 
In de winter van 1971/72 hadden een 
aantal hevige stormen plaats. Deze had
den op de Imbos het omwaaien van circa 
60% van de grove dennen tot gevolg. 

Dat veel bossen toen zijn omge
waaid is waarschijnlijk voor een groot 
deel het gevolg geweest van de bosbouw-
methoden. Vooral de beheersmaatrege
len die hoog en recht hout moeten ople
veren (zoals dunningsmethode, kleine 
plantafstand en opslagverwijdering) 
maar ook het gebruik van één houtsoort 

Figuur 4. Schematisch voorbeeld van dun-
ningsmethoden. A. De oorspronkelijke 
opstand. B. Het resultaat van sterke hoog-
dunning. C. De opstand na sterke laag
dunning. 
Schematic example of thinning. A. The ori-
ginal situation. B. The result of effective 
thinning of the highest trees. C. The same 
forest after thinning by cutting down the 
smallest trees. 

Figuur 5. De boswet verplicht tot herbe
planting van stormvlakten. 
Replantation of parts of severely damaged 
woods has been committed by law. 
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van één leeftijd resulteren in ijle en 
windgevoelige bossen die indien de om
standigheden ongunstig zijn tot storm-
rampen kunnen leiden (Arts & Dederen, 
1984). 

Het gevolg van de stormramp was 
dat men zich, in ieder geval met betrek
king tot de Imbos, ging afvragen of er 
nog wel behoefte aan dennenbossen is. 
Een ander type bos, met een minstens zo 
grote landschappelijke en natuurwaarde 
zou wel eens veel wenselijker kunnen 
zijn. Echter voordat een discussie over 
dat punt kon beginnen moest eerst de 
ravage worden opgeruimd en de schade 
worden opgenomen. Het opruimen van 
ongeschild hout en de melding van scha
de aan het bos is namelijk bij de Boswet 
verplicht. 

De Boswet van 20 juli 1961 legt 
nog andere verplichtingen op, zodanig 
dat eigenlijk geen ruimte is voor een ver
andering van de bestemming in onver
wachte situaties. Zo is de eigenaar ook 
verplicht tot het weer inplanten van per
celen, waarvan de bomen voor meer dan 
50% zijn gevallen. De herplant moet 
binnen 3 jaar zijn uitgevoerd (figuur 5). 
Wel is in bepaalde gevallen ontheffing 
mogelijk. 

Vergrassing en het huidige beheer 
In het laatste decennium blijken steeds 
meer Nederlandse bossen en heidevel
den een monotone grasmat als begroei
ing te hebben. De grasmat wordt dan 
meestal gedomineerd door Pijpestrootje, 
Bochtige Smele (Deschampsia flexuosa) 
of een combinatie daarvan. Molinia is 
een vochtminnende soort die veelal de 
laagten en de vochtigere bodems be
groeit, terwijl Deschampsia meer de dro
gere bodems siert. Het probleem van de
ze grassen is echter dat ze niet meer ver
dwijnen bij het gebruikelijke beheer, 
maar een steeds dichtere mat gaan vor
men en daarbij geen ruimte laten voor 
andere soorten. Ook blijken de grassen 
veelal een zeer dikke humuslaag op te 
bouwen die onder de aanwezige omstan
digheden niet of nauwelijks afgebroken 
wordt. 

Fanta (1982) beschrijft dat een 
bochtige smele-vegetatie in naaldbossen 

Figuur 6. De drove Grove dennenbossen 
worden veelal gesierd door een Deschamp-
s/a-mat. 
Many Dutch PIne woods (Pinus sylvestris) 
are grown with malnly halr-grass (De
schampsia flexuosa). 

onder invloed van de (naald)-humustoe-
voer floreert. Als bij de kap van het bos 
de lichtintensiteit op de bodem toe
neemt wordt de vertering van de hu
muslaag versneld en vervalt de grasmat 
uiteindelijk in hoge pollen, die niet 
meer bloeien. Op de dunne plekken in 
de vegetatie kunnen zich dan andere 
soorten vestigen die later eventueel tot 
dominantie komen. 

Deschampsia is een gras dat am-
monium gebruikt als stikstofbron en 
geen nitraat (Zarazycki, 1968). Omdat 
door het licht de afbraak en nitrificatie 
wordt versneld zou het ammoniumge-
halte in de bodem afnemen. Tegen
woordig echter, zal door de grote aan
voer van ammonium met de neerslag 
een laag ammoniumgehalte minder snel 
optreden. Vooral de intensieve veehou
derij, die juist om en nabij de zandgron
den geconcentreerd ligt is hier de oor
zaak van (Roelofs, 1983) (figuur 6). 

In 1982 werd besloten om de 
grasmat in de Imbos terug te dringen 
door er runderen te laten grazen. Na 
twee jaar is het effect op de grasmat dui
delijk zichtbaar. Op plaatsen waar de 
runderen mest gedeponeerd hebben tre
den soorten als Kruipend Struisgras 
(Agrostis tenuis), Kropaar (Dactylus glo-
merata), (Veldbeemgras (Poa pratensis) 
en Wilgeroosje (Epilobium angustifoli-
um) op. Of de begrazing het beoogde 
effect, de verbetering van de vestigings
condities voor loofhout, zal hebben is 
nog niet bekend. 
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Summary 
The management of the pleistocene sandy 
soils in the Netherlands nowadays and in the 
past 
A leview is presented, of the vegetation deve-
lopment in relation to management practices 
of the Imbos, an affotested part of the Velu
we. It is pointed out that alterations in the 
vegetation have always been related to chan-
ges in management and the way of exploita-
tion. The proposal of ecologists to pursue the 
development of more spontaneous wood-
lands can also be seen as a consequence of the 
loss of economie value of the Dutch pine-
foiests. The paper is concluded by a descrip-
tion how these halfnatural forests can be ge-
nerated by teducing the dominating ammo-
nia-using Deschampsia flexuosa and Molinia 
caerulea. 
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