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22.1 Inleiding 
 
In de het najaar van 2014 en in begin 2015 is het inventarisatiegebied onderzocht op autochtone 
bomen en struiken en cultuurhistorisch groen. 
Het onderzoek kan worden gezien als een update en nadere specificatie van een al eerder door 
Rövekamp et al (2002) gedaan onderzoek. 
Wat zijn 'autochtone' populaties? Een autochtone populatie heeft zich sinds de spontane vestiging na 
de laatste IJstijd (vanaf ca. 13000 jaar geleden) ter plekke altijd natuurlijk verjongd. Er mag ook 
sprake zijn van kunstmatige verjonging, maar dan moet het plantmateriaal afkomstig zijn van strikt 
locaal oorspronkelijke populaties.  
Autochtone populaties van een soort zijn volgens deze definitie ook inheems in strikte zin een 
inheemse soort is een soort die zich niet door direct of indirect menselijk handelen heeft gevestigd. 
Neofyten, maar ook archeofyten als Mispel, laten we daarom ook buiten beschouwing. 
Andersom hoeft een plant die als soort inheems is, niet noodzakelijkerwijs autochtoon te zijn. In 
tegendeel, vaak zijn bossen in de 20e eeuw beplant met gekweekte variëteiten of ondersoorten, of 
plantmateriaal afkomstig uit Zuid- en Zuidoost-Europa. Dit gebeurde meestal ten behoeve van de 
bosbouw, nieuwe houtwallen en bosplantsoen, maar ook in bossen die primair als natuurgebied 
worden beheerd, is veel niet-autochtoon materiaal ingeplant. Tegenwoordig zijn autochtone 
populaties van houtige soorten schaars geworden relicten uit een pre-industriële tijd. Een boomsoort 
kan landelijk gezien, als soort, bijzonder algemeen zijn, maar tegelijkertijd zeer zeldzaam zijn als 
natuurlijke, autochtone plant. Voorbeelden zijn onder andere Beuk en Gewone esdoorn. Iets 
soortgelijks geldt trouwens ook voor veel kruidachtigen, denk aan ingezaaide of verwilderde klokjes, 
of aan de Zuid-Europese ondersoort van Kleine pimpernel, de Moespimpernel. 
Autochtone populaties zijn het beschermen waard omdat ze kunnen worden gezien als de meest 
natuurlijke populaties van een soort. In het verdrag van Rio de Janeiro (1992) wordt ook het 
beschermen van natuurlijke regionale genetische biodiversiteit genoemd. Vrij vertaald: het uitroeien 
van natuurlijke populaties van soorten om deze vervolgens weer aan te vullen met genetisch 
homogeen zaai- of plantgoed afkomstig van kwekerijen, is óók een verlies aan biodiversiteit. 
Een schijnbare tegenstrijdigheid is, dat deze (genetisch gezien) meest natuurlijke populaties vaak 
juist een verleden hebben van intensief gebruik door de mens, er is sprake van een cultuurhistorische 
component. Aangezien er in Nederland geen oerbossen meer zijn, is de geschiedenis van iedere 
populatie verweven met gebruik door de mens. En juist de schaarse autochtone populaties van 
bomen en struiken zijn relicten en monumenten uit de pre-industriële tijd waarin middels 
hakhoutbeheer grondstoffen werden geleverd voor o.a. leerlooierij (de eikenschors of eek als 
looistof), ijzersmelterij (houtskool), maar ook veevoer (blad), wapens, gereedschappen en 
omheiningen (hout en twijgen). 
Het in kaart brengen van autochtone populaties is dan ook vaak tegelijkertijd een studie naar groene 
cultuurhistorische elementen, iets waaraan in praktijk veel te weinig aandacht wordt besteed.  
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt worden landschappelijke en archeologische elementen beschermd, 
gerestaureerd, of gereconstrueerd, maar niet het cultuurhistorisch groen. Ook ecologen hebben vaak 
geen kennis van autochtone populaties, ook is er geen rode lijst, of wettelijke bescherming voor 
autochtone populaties van soorten.  
Het gevolg is dat maatregelen ten behoeve van ecologisch beheer, of herstel van cultuurhistorische 
waarden helaas regelmatig ten koste gaan van autochtone populaties en/of cultuurhistorisch groen. 
 

 
 



22.2 Methodiek 
 
Van sommige houtige soorten kan op basis van morfologie worden bepaald of het een natuurlijke, 
autochtone boom is, of een niet-autochtone variëteit of ondersoort. Dit onderscheid is echter niet bij 
alle soorten (gemakkelijk) te maken. Analyse van DNA kan uitkomst bieden, maar is wel duur en 
tijdrovend. In de toekomst zullen de kosten van DNA-sequencing vermoedelijk wel gaan afnemen. 
Of een populatie autochtoon is of niet, kan ook op basis van landschapsecologisch en 
cultuurhistorisch onderzoek worden ingeschat?.  
Als aan een aantal criteria2 is voldaan kan worden bepaald dat een element waarschijnlijk of 
vermoedelijk autochtoon is of niet, en kan aan dit element ook een waardering worden gegeven. 
 
Deze criteria zijn:  

 Betreffend element staat als bos(-element) vermeld op de topografische kaart van 1850 of 
ouder. Vóór die tijd werden bossen nog niet structureel beplant met niet-autochtoon 
plantgoed van bijvoorbeeld eiken, beuken, esdoorns, etc. In de tweede helft van de 19e 
eeuw begon met het massaal omvormen en herbeplanten van oude bossen, waarbij vaak 
niet-autochtoon plantmateriaal van inheemse soorten werd gebruikt. 

 In het element komen oudbosindicatoren1 voor. Oudbosindicatoren verspreiden zich moeilijk 
(vaak zware zaden, die niet door dieren of wind worden verspreid) en/of overleven niet lang 
in de zaadbank. Oudbosindicatoren vestigen zich niet gemakkelijk en wijzen er dus op dat het 
bos gedurende lange tijd ononderbroken bos is geweest. Veel kruidachtige 
oudbosindicatoren zijn overigens lichtminners, soorten die gedijen bij een licht-donker 
dynamiek, waarvan sprake was in tijden dat hakhoutbeheer werd toegepast en 
hakhoutstoven periodiek, perceelsgewijs, werden afgezet. 

 Er is gebruik gemaakt van oude bosbouw/gebruikstechnieken, zoals hakhoutbeheer. Dit soort 
gebruikstechnieken dateert meestal ook nog uit een tijd waarin geen allochtoon plantgoed 
werd aangeplant.  

 Aanwezigheid van bijzondere houtige soorten, die in de moderne bosbouw weinig worden 
gebruikt. 

 Het landschapselement maakt in het veld een oude en ongestoorde indruk 

 Het bodemtype en de groeiplaatsomstandigheden komen min of meer overeen met de 
natuurlijke standplaats van de soort 

 De boom of struik komt voor in het ter plaatse natuurlijke of afgeleide vegetatietype 

 In of nabij de standplaats komen oude natuurlijke of cultuurhistorische elementen voor zoals 
beekmeanders, vloeiweiden, wallen, greppels, graften, holle wegen en oude 
perceelsgrenzen. 
 

Overigens wordt slechts zelden aan al deze criteria tegelijk voldaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.3 Resultaten 
 
Het gebied is van grote waarde voor wat betreft het voorkomen van autochtone populaties Zomereik 
(Eiken-Beukenbossen op de oosthelling van het noordelijk gedeelte) en Zwarte els (langs de 
Oliemolenbeek in het westelijk gedeelte van de dalbodem van het noordelijk gedeelte van het 
inventarisatiegebied). Dit kon worden vastgesteld op grond van hieronder genoemde criteria. Vrijwel 
alle zomereiken in op de kaart (afbeelding 3) gemarkeerde gebieden zijn spaartelgen en dus 
autochtone exemplaren. Alle Zwarte elzen langs de Oliemolenbeek zijn oude, autochtone 
uitgestoelde hakhoutstoven. 
 

  
Afbeelding 1 (links) Topografisch militaire kaart van omgeving Wageningen omstreeks 1837
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, Afbeelding 2 (rechts) 

historische topografische kaart uit 1910
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Afbeelding 3: ecotopenkaart met autochtone bomen 

 

Oud boselement 
 
Een groot gedeelte van de bossen in het gedeelte ten noorden van de Hartenseweg waren ten tijde 
van de topografische militaire kaart van omstreeks 1837 en rond 1900-1910 ook al bebost, of 
tenminste begroeid met open bos of hakhout(zie figuur 1 en 2). De oudere stukken bos in het 
noordelijk gedeelte zijn dus al gedurende minimaal enkele eeuwen vrijwel ononderbroken bebost 
gebleven. 
 



Hakhoutstoven 
 
In het hele gemarkeerde gebied zijn (spaartelgen van) hakhoutstoven van Zomereik aangetroffen, 
goed te herkennen aan de verdikte voet, vlak boven en onder de grond (afbeelding 4). Langs de 
Oliemolenbeek staat een aantal zeer fraaie hakhoutstoven van Zwarte els.  
Hakhout was in het pre-industriële tijdperk (vóór de tweede helft van de 19e eeuw) zeer belangrijk 
als bron van hout, het was een duurzame manier om periodiek hout te kunnen oogsten. Rond 1830 
was het totale areaal aan hakhout in Nederland (voornamelijk Wilgengrienden en Eikenhakhout, 
maar ook Els, Es en andere soorten) ongeveer 90000 hectare, dat is bijna 60% van het totale 
toenmalige areaal aan bos3.  
Eikenhakhout was op de Veluwe zeer belangrijk voor de leerlooierij (eek, eikenbast), als brandhout 
en als hoogwaardig hout voor gereedschappen, omheiningen en meubels. Het hout van Zwarte els 
was uitstekend geschikt om hoogwaardige houtskool van te maken, belangrijk voor de ijzerindustrie. 
Bij zomereik werd gemiddeld eens in de 10-15 jaar gekapt, bij Zwarte els was dat eens in de 5-10 jaar. 
Na de 19e eeuw werd het hakhoutbeheer te arbeidsintensief en werd gestopt met hakhoutbeheer, 
stoven werden vaak 'op enen gezet'; men liet één of meer scheuten per stoof uitgroeien tot 
spaartelgen, om een opgaand eikenbos te verkrijgen. In de meeste gevallen werden hakhoutpercelen 
geheel vervangen door opgaand productiebos, er is momenteel nog maar 1600 hectare over aan 
hakhout/spaartelgenbos, een fractie van slechts 0,5% van het totale bosareaal, waarbij wel vermeld 
moet worden dat het totale bosareaal aanzienlijk is toegenomen3. 
De laatste periode waarin in Nederland nog op redelijk grote schaal hakhout werd gekapt, was 
gedurende de Tweede Wereldoorlog. Ofschoon in sommige regio's het hakhoutbeheer op kleine 
schaal nog door liep, zijn de meeste hakhoutstoven al ruim 70 jaar niet meer gehakt. Als gevolg 
daarvan is de kans op regeneratie bij hervatten van dit beheer gedaald tot minder dan 20%3, het is 
dus niet aan te raden om hakhoutbeheer te hervatten bij dergelijke stoven. 
De spaartelgen van Zomereik kunnen bijzonder oud zijn, en dateren in ieder geval uit een pre-
industriële tijd waarin nog geen niet-autochtoon plantmateriaal werd gebruikt; het is dus zeer 
waarschijnlijk dat het hier om autochtoon plantmateriaal gaat. Verder zijn de hakhoutstoven en 
spaartelgen van grote cultuurhistorische waarde; zij kunnen worden gezien als levende monumenten 
uit deze tijd. Ze zijn ook van betekenis als groeiplaats van karakteristieke mossen en korstmossen en 
als leefmilieu voor amfibieën en ongewervelde dieren. 
Hetzelfde geldt voor de uitgestoelde hakhoutstoven van Zwarte els, zij hebben in ieder geval een 
zeer grote cultuurhistorische waarde. Voor wat betreft de ouderdom kan gezegd worden dat deze 
stoven vermoedelijk niet vóór 1750 zijn geplant, aangezien ze duidelijk aan de oever van de 
Oliemolenbeek staan, die pas omstreeks 1750 is gegraven5. 
 

 
Afbeelding 4: spaartelgen van Zomereik in het oostelijk gedeelte van het beekdal 



 

 
Links: Afbeelding 5: recent afgezette hakhoutstoof van Zwarte els, de grote stam links bovenin is aan het rotten, rechts: 

Afbeelding 6: uitgestoelde hakhoutstoven van Zwarte els in het 'Slangengat' 

 
 
Aangetroffen oudbosindicatoren 
 
In het inventarisatiegebied zijn de volgende oudbosindicatoren aangetroffen in de op afbeelding 3 
gemarkeerde vlakken. Deze soorten duiden erop dat er gedurende lange tijd geen grootschalige 
verstoring heeft plaats gevonden. Hieronder zijn zowel sterke als zwakke indicatoren genoemd. 
 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam status 

Anemone nemorosa Bosanemoon oudbosindicator 

Athyrium filis-femina Wijfjesvaren karakteristieke bosplant 

Blechnum spicant Dubbelloof zwakke oudbosindicator 

Circaea lutetiana Groot heksenkruid oudbosindicator 

Convallaria majalis Lelietje-der-dalen oudbosindicator, kan verwilderd 
zijn 

Festuca gigantea Reuzenzwenkgras zwakke oudbosindicator 

Leucobryum glaucum Kussentjesmos oudbosindicator 

Melampyrum pratense Hengel zwakke oudbosindicator 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring oudbosindicator 

Polygonatum multiflorum Veelbloemige 
salomonszegel 

zwakke oudbosindicator 

Polypodium vulgare + Polypodium 
intermedium 

Gewone + Brede 
eikvaren 

zwakke oudbosindicator 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren zwakke oudbosindicator 

Stellaria holostea Grote muur oudbosindicator 

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje oudbosindicator 
Tabel 1: oudbosindicatoren en typische bossoorten aangetroffen in de percelen met autochtone bomen en struiken 

 

 
 



22.4 Discussie 
 
Het onderzoek naar autochtone bomen en struiken is tamelijk volledig gebeurd, er zou kunnen 
worden overwogen om alle objecten individueel in te meten met GPS, maar dit is in bos niet 
eenvoudig. Beheer kan echter goed worden gevoerd op perceel-niveau, en bovendien zijn de 
spaartelgen en stoven in de aangegeven gebieden wel te herkennen. 
Zoals aangegeven is er een overlap tussen de studie in cultuurhistorisch groen en autochtone bomen 
en struiken. Met het in kaart brengen van autochtone bomen en struiken als hakhout en spaartelgen 
is in feite al de pre-industriële periode in kaart gebracht. Andere perioden zijn echter nog niet 
belicht, en er kan dan ook nog niet worden gesproken van een volledige inventarisatie van 
cultuurhistorisch groen. 
 

22.5 Beheersadviezen 
 

 Behoud van alle hakhoutstoven van Zomereik en Zwarte els, in praktijk betekent dit: behoud 
van alle exemplaren van deze boomsoorten die zich bevinden in de gemarkeerde vlakken op 
de kaart (afbeelding 3).  

 Gedeeltelijk terugdringen Beuk in de op afbeelding 3 weergegeven kaartvlakken met 
hakhoutstoven van Zomereik om de natuurlijke successie naar een Beukenbos op dit soort 
lemige zandgronden een halt toe te roepen. De hakhoutstoven van Zomereik, een 
lichtminner en minder groeikrachtige soort, zullen anders op termijn worden 
weggeconcurreerd. 

 Het verwijderen in diezelfde vlakken van soorten als Gewone esdoorn, Robinia en (opslag 
van) exoten als Douglasspar, Amerikaanse vogelkers etc.. 

 Het verwijderen van bovengenoemde bomen gefaseerd volgens plenterslagsysteem 
uitvoeren, en her en der, indien mogelijk, een kluit laten liggen en geringde bomen laten 
staan. Hiervan kunnen zoomplanten profiteren, die gebaat zijn bij een halfschaduw, en het 
liggende of staande dood hout vormt een groeiplaats voor planten, mossen, korstmossen en 
paddenstoelen, of een broedplaats voor vogels 

 Niet hervatten van het hakhoutbeheer op de stoven van Zwarte els en Zomereik. Bij stoven 
die tientallen jaren geleden voor het laatst zijn afgezet is de overlevingskans gering bij 
opnieuw afzetten.(zie afbeelding 5) Laten staan als 'monumenten'. 

 Inboeten met autochtoon materiaal is een goede optie, eventueel kan hakhoutbeheer 
worden uitgevoerd op dit ingeboete materiaal. Wel moet dan rekening worden gehouden 
met vraat door reeën en met verruiging met bramen. 
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