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Stempel uit het verleden
De geschiedenis als
input voor het bosbeheer
In onze bossen zijn nog steeds sporen zichtbaar van vroegere
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beheer- en inrichtingsmaatregelen. Deze cultuurhistorische
relicten kunnen restanten zijn van de bosaanleg of het
historische bosgebruik, maar ook van het landgebruik voordat
er bos was. Aan deze elementen wordt nu vaak enkel een
intrinsieke waarde toegekend omdat ze van belang zijn voor
onze kennis van het verleden; de geschiedenis wordt vaak uit
wetenschappelijk of educatief oogpunt gebruikt. Maar met
de kennis van het verleden kan ook het huidige functioneren
van het bos beter begrepen worden. De grootschalige heideontginningen aan het begin van de 20e eeuw zijn daar een
voorbeeld van. Aan de hand van een beschikbaar ontginningsplan van de Rovertsche heide bij Hilvarenbeek (Noord-Brabant,
Nederland) kan de ontwikkeling van dat gebied gereconstrueerd
worden. Hoe kunnen we deze gegevens gebruiken bij het beheer
van het huidige bos en in de toekomst?

De teloorgang van
het oorspronkelijk bos
Waar menig land in de wereld een lange ‘bostraditie’ kent,
is bosbeheer in Vlaanderen en Nederland een betrekkelijk
jong vakgebied. Een bosrijke regio zijn we al lang niet
meer. Vanaf de nieuwe steentijd (± 5300 voor Christus)
hebben de prehistorische bewoners al grote stukken
oorspronkelijk bos gekapt voor hun landbouwcultuur.
Vanaf die tijd nam het areaal open gebied – zoals akkers
en heide – gestaag toe. Enkel in de vroege middeleeuwen
(± 400 tot 900 na Christus) kende het bos door een
terugval in de bevolkingsaantallen een korte opleving.
In de volle en late middeleeuwen (± 900 tot 1500 na Christus) werd de druk op het land dusdanig groot dat het bos
vrijwel geheel verdween. Na de middeleeuwen kwam de
gegoede burgerij op en werden landgoederen en buitenplaatsen gesticht als lusthof en statussymbool. Maar het
areaal bos bleef ook toen nog zeer klein.

Figuur 1: Natte humushoudende heide met beenbreek, dophei en zonnedauw kwam
geschakeerd met andere heidetypen veel voor op de onontgonnen Rovertsche heide.
© Gijs van de Sande

De grote ontginning
De grootschalige aanleg van bos begon pas in de negentiende eeuw. Het Vlaams-Nederlands bosareaal bedroeg
rond 1840 een kleine 131.000 hectare in Vlaanderen en
170.000 hectare in Nederland. Door particuliere initiatieven
(aanleg van buitenplaatsen en landgoederen) nam het areaal
bos in Nederland gestaag toe. De belangrijkste bedrijfsvorm
was in eerste instantie nog hakhout. Vooral eikenhakhout
was van belang voor de toen florerende leerlooiindustrie,
waarvoor de gemalen eikenschors (run) een belangrijke
looistof was. Later verscheen ook opgaand bos. De mijnbouw
garandeerde afzet van grove dennenhout, die het als stuthout
gebruikte.
In Vlaanderen groeide het bosareaal sinds de 19e eeuw
maar marginaal tot zowat 150.000 hectare momenteel.
Wel is een verschuiving van het bos waar te nemen. Bossen in Oost- en West-Vlaanderen verdwenen. Daarentegen
kwamen er nieuwe bossen bij op de zandgronden van
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de Antwerpse en Limburgse Kempen. Gemene deler is dat
de heide op de zandgronden werd ontgonnen en bebost.
In Nederland werden naast de bebossingen van vermogende mensen na de economische crisis van 1877 op grote
schaal woeste gronden ontgonnen in verenigings- en
stichtingsverband. De ontginning tot bos (maar vooral
landbouwgrond) had als doel de werkloosheid te bestrijden. In 1888 werd de Nederlandse Heidemaatschappij
opgericht, die landbouwgronden wilde ontwikkelen,
zandgronden bebossen en de werkgelegenheid bevorderen. Andere voorbeelden van ideële organisaties waren de
Maatschappij van Weldadigheid (1818) en de Oranjebond
van Orde (1893). De Nederlandse Staat vond de particuliere
initiatieven om de woeste grond economisch aantrekkelijk te maken echter te mager, en richtte daarom in 1899
Staatsbosbeheer op. Om de initiatieven van andere organisaties ook te stimuleren werd vanaf 1907 de Renteloos
Voorschot-regeling van kracht. Organisaties en overheden
(voornamelijk gemeentes) kwamen in aanmerking voor
een renteloze lening voor de ontginning van woeste grond
tot bos. Dit voorschot diende binnen vijftig jaar te worden
terugbetaald. De ontginningen werden in de loop van
de twintigste eeuw steeds meer gemechaniseerd. Maar
omdat in de crisis van de jaren dertig de werkloosheid
weer piekte, werd terug overgestapt naar werken in handkracht. Een voorbeeld van een ontginning uit het begin
van de twintigste eeuw is de Rovertsche heide.

De Rovertsche heide
productief gemaakt
In 1903 kocht de Oranjebond van Orde van de gemeente
Hilvarenbeek 440 hectare van de Rovertsche heide aan
voor 35 gulden per hectare. De Oranjebond van Orde was
een filantropische vereniging met een antisocialistische
grondslag (Oranje verwijst naar de Nederlands koningsgezinde achtergrond van de vereniging). De vereniging
had onder andere als doel om door middel van de ontginning van heide bij te dragen aan de bestrijding van
armoede en werkloosheid op het platteland.
Na aankoop van de heide werd begonnen met de ontginning. Deze werd uitgevoerd door de Nederlandse Heidemaatschappij en stond onder leiding van C.J.G. Sissingh,
die ook houtvester was op het nabijgelegen ontginningslandgoed De Utrecht. Hij stelde in 1910 een ontginningsplan op. Dit zeer gedetailleerde plan bevat bodemkarakteristieken, hydrologie, vegetatie en ontsluiting van de heide
van vóór de ontginning. Ook de wijze van ontginning,
zoals grondbewerking, ontwatering, ontsluiting, beplanting
en onderhoud zijn hierin opgenomen.
Sissingh werd bijgestaan door een bosbaas die zijn intrek
nam in een pas gebouwde boswachterswoning aan de
rand van de heide. Deze plek was reeds een oud cultuurland en hier werd een bosplantsoen-kwekerij gevestigd.
Voor de financiering van de ontginning werd gebruik
gemaakt van een renteloos voorschot van de Staat.

Op de Rovertsche heide lagen verschillende karrensporen
uit de tijd dat boeren nog plaggen van de heide haalden.
Het doorgaand fietspad Hilvarenbeek-Poppel liep kaarsrecht over de heide.
Er bestond geen natuurlijke afwatering en doordat de
bodem ‘fijnkorrelig’ was en de neiging tot dichtslibben
had, bleef gedurende een groot deel van het jaar in sommige laagtes water staan. De heidevegetatie was, door
de rijk geschakeerde bodem, afwisselend. Natte humushoudende heide met dophei, zonnedauw en beenbreek
kwam voor naast plekken waar zich een dunne laag veen
had gevormd (Figuur 1). Op de overgang van natte naar
droge heide had de bodem door uitloging een loodzandlaagje en een beginnende oerbank1. Op deze gronden
kwamen naast struikhei ook dophei, zonnedauw, wolfsklauw en tormentil voor. De heide die op deze overgang
van nat naar droog lag, kon als een soort ‘intermediair
heidetype’ beschouwd worden. De hogere heide kende
een harde oerbank. De vegetatie bestond voornamelijk uit
struikhei en rendiermos, met af en toe een tormentil of
kruipwilg. Daarnaast waren er nog een paar plekjes waar
de heide tot verstuiving was gekomen. Dit type kwam
vooral voor langs de stuifzandrug die de heide van het
bouwland bij de boswachterswoning scheidde.
Sissingh beschouwde de natte heide als potentiële akkergrond, de veentjes als weidegrond en droge en ‘intermediaire’ heide als potentieel bos. Uiteindelijk werd echter
de hele heide ontgonnen tot bos. Om te ontginnen werd
de droge en intermediaire heide 45 cm diep geploegd.
Zo werd de voedselarme loodzandlaag ondergebracht en
de ondoorlatende oerbank doorbroken. De humusrijke
(natte) heide werd 25 cm diep geploegd. Het ploegen
gebeurde met trekossen. Op overstoven gronden werd
met de schop de grond omgezet tot de diepere oerbank
doorbroken was. Na de grondbewerking werd een stelsel
van sloten aangelegd. Vanuit de bospercelen mondden
greppels uit in nevensloten. Vervolgens kwam het overtollige water via een hoofdwaterleiding in het westelijk
gelegen beekje Leij terecht. Het noordoostelijk gedeelte
kon gemakkelijk via de al bestaande Roodloop naar
het noorden afwateren. Acht tot tien meter brede paden
ontsloten de ontginning naar de weg aan de westrand, de
Rovertsedijk in het noorden en de trambaan in het zuiden.
Zijwegen verdeelden het bos in beheerseenheden van
20 tot 30 hectare. Deze beheerseenheden werden vervolgens verdeeld in vakken van 6 hectare. In deze vakken
zouden later dan weer dunningswegen gelegd worden.
De gronden werden bemest met kunstmest en er werd
lupine-voorbouw toegepast om structuur, organische

1

Een loodzandlaagje ontstaat door uitspoeling van organisch materiaal uit de bovenlaag en inspoeling daarvan in dieper gelegen
bodemlagen. Bij weinig aanvoer van voedingstoffen in combinatie
met een neerslagoverschot (zoals op de Noordwest-Europese heidevelden) ontstaat zo een zeer voedselarme bovenlaag: het loodzandlaagje. De dieper ingespoelde humusdeeltjes kunnen op den duur
een verkitte laag gaan vormen, waarop water kan gaan stagneren.
Dit heet een oerbank.
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stof en stikstof in de bodem te krijgen. Op de zeer droge
gronden werd alleen kunstmest gebruikt; op de zeer natte
grond werd na de lupine-voorbouw enkele jaren rogge
geteeld om de bodemstructuur verder te verbeteren. De
bosvakken werden vervolgens beplant met tweejarige
dennen. Waar het mogelijk werd geacht (het plan geeft
niet aan waar dit was), werd gemengd met loofhout (voornamelijk eik). Rondom de vakken werden brandsingels
van berk aangelegd. Deze singels moesten voorkomen
dat brand in de jonge dennen oversloeg naar een ander
bosvak.
De jaarlijkse ontginning bedroeg 35 tot 40 hectare en de
ontginningen hebben gelopen van 1910 tot ongeveer 1940.

Het verleden in het heden
en in de toekomst
Uit de inventarisatie van het ontginningsplan blijkt dat
de heide erg gevarieerd is geweest. Dit is rechtstreeks te
relateren aan een gevarieerde bodemopbouw. Dit plan is

overigens een goed algemeen voorbeeld van hoe de
zandgronden in de Kempen en Noord-Brabant er tot
het begin van de twintigste eeuw uit hebben gezien:
gevarieerd in heidevegetatie, nat en slecht ontwaterd.
De huidige droge naaldbossen staan vaak op plaatsen
die in het verleden wateroverlast kenden. Diepe sloten
en rabatstructuren zijn daarom vandaag de dag landschappelijk moeilijk te plaatsen. Door bodembewerking,
waterwinning en diepe ontwatering voor land- en bosbouw is de grondwaterstand tegenwoordig meters lager
dan een eeuw geleden.
De ontginning van de Rovertsche heide door de Oranjebond van Orde bepaalt nog grotendeels het landschappelijk karakter. Het gebied is sinds 1976 in bezit van het
Brabants Landschap. Tussen 1978 en 1993 hebben zij
ongeveer 100 hectare ontginningsbos teruggebracht tot
heide. In 2008 is in het noordelijk gedeelte van het gebied
een natuurherstelproject uitgevoerd. Door venherstel,
in combinatie met het dempen van de oude hoofdwaterleiding naar de Leij, wordt water langer in het bosgebied
vastgehouden. Vooral bij overvloedige neerslag kan zo

Figuur 2: Op de topografische kaart uit 1919 is goed te zien dat de Rovertsche heide in ontginning is. Op de heide zijn rechte bosvakken met loofhoutsingels,
die later de hele heide zouden beslaan, duidelijk zichtbaar. Sloten met (stenen) duikers zijn ook duidelijk zichtbaar. In de noordelijke vakken werd ten tijde van
de terreinopname akkervoorbouw gepleegd.
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Door het dempen van de oude hoofdwaterleiding naar
de Leij, zal het gebied natter worden. Water, dat van de
bossen en heide komt, wordt immers eerst geborgen
in het nieuw aangelegde Roverts Ven. Dit water wordt
gestuwd. De bossen van voornamelijk Douglas, zullen
minder vitaal worden. Het ontginningsplan van Sissingh
uit 1910 liet al zien dat er grote plekken met natte heide
voorkwamen. Op deze plekken treden nu (als gevolg van
de gewijzigde afwatering) in de winter hoge grondwaterstanden op, waarbij de oude ontwateringssloten langdurig
vol water staan. De Douglassen vertonen hier nu al een
slechtere vitaliteit en verhoogde windworp (Figuur 3). Er
kan gesteld worden dat dit deel van de Rovertsche heide
niet meer geschikt is voor Douglas. De beheerder zal
hier de afweging moeten maken wat er met dit bos moet
gebeuren. Duurzame productie van hout zal hier moeilijk
haalbaar zijn. Deze maatschappelijke dienst zal elders in
het bosareaal tot zijn recht moeten komen. Maar nutteloos is het gebied zeer zeker niet. Er wordt immers water
vastgehouden in het brongebied van een beeksysteem.

Figuur 3: Windworp van Douglas in de nabijheid van het vernattingsproject. Dit werd
grotendeels veroorzaakt door de ondiepe wortelstelsels als gevolg van de hoge grondwaterstand.
© Gijs van de Sande

een buffer opgebouwd worden, zodat er benedenstrooms
geen hoogwatergolf door de dorpen en steden komt. Met
het oog op de klimaatverandering, waarin vaker hevigere stortbuien voorspeld worden, speelt dit gebied een
belangrijke rol in de bestrijding van wateroverlast.
Nu de ontginningsgeschiedenis van het gebied bekend
is, is het mogelijk het ecologisch functioneren van de
Rovertsche heide beter te begrijpen. Met deze basisinformatie kunnen afwegingen in het beheer gemaakt
worden. Maar ook als toekomstige ontwikkelingen (als
klimaatverandering, bodemontwikkeling en de vraag
naar grondstoffen) in het licht van de bosgeschiedenis
worden bekeken, blijkt dat het een sleutel kan bieden tot
duurzaam beheer.

De diverse ontwateringsgreppels die bij de ontginning
van de heide zijn aangelegd zorgen tegenwoordig voor
interessante ecologische niches. Op de gradiënt van de
ruggen naar de greppels komt bijvoorbeeld opvallend
meer blauwe bosbes voor (Figuur 4). Blijkbaar zorgen de
greppels voor dusdanige micro-omstandigheden, dat de
bodem zich daar sneller ontwikkelt. Het voorkomen van
deze soort indiceert dat de bodem zich ontwikkelt van
een arm stadium van het berken-zomereikenbos, naar
een ouder stadium hiervan. Ook de vestiging van hulst
wijst hierop.
Doordat er tegenwoordig echter langer water wordt
vastgehouden in het gebied, kan het zijn dat een regenwaterlens weer een verzurende werking op de bodemontwikkeling zal veroorzaken. De bodemontwikkeling kan
daardoor in negatieve zin beïnvloed worden. Een verzuurde bodem (die tevens natter is) komt de groei van een
rijke vegetatie en de vitaliteit van bomen niet ten goede.
De historische greppels, kunnen in de toekomst dus nog
van pas komen voor de ontwatering. Het is daarom vanuit
zowel cultuurhistorisch als ecologisch oogpunt een mooi
streven om deze greppels te handhaven en de werking van
deze afwateringssystemen te garanderen. Het dichtrijden
van de greppels door houtoogstmachines of het afdammen ervan moet dus vermeden worden. Hierdoor kan het
bos zich ontwikkelen tot een rijker ecosysteem waarbij
goede groei van producerende boomsoorten kan worden
nagestreefd. Hierdoor kan dan weer invulling gegeven
worden aan de houtbehoefte van de maatschappij.
Om deze gewenste bosontwikkeling te sturen, is de ontginningsgeschiedenis ook van belang. Immers, tijdens de
bosaanleg in de eerste helft van de twintigste eeuw met
voornamelijk grove den, berk en enkele eiken, is de basis
gelegd voor het huidige en toekomstige soortenpalet.
Op diverse plekken zijn daar naaldhoutsoorten, zoals
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Figuur 4: Blauwe bosbes vestigt zich in de drogere ontginningsbossen veelal op de flanken langs de ontwateringsgreppels. © Gijs van de Sande

Douglas en fijnspar, aan toegevoegd. Deze soorten werden in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw als
tweede bosgeneratie aangeplant. Volgens het geldende
beheerplan zal in grote delen van het bos ook in de toekomst grove den een grote rol spelen. Het aandeel berk en
eik moet door spontane vestiging en groepenkap worden
verhoogd, waarbij uiteindelijk pleksgewijs gestreefd
wordt naar berken-zomereikenbos. De restanten van de
berkenbrandsingels uit de eerste helft van de twintigste
eeuw vormen een belangrijke zaadbron van waaruit de
berk zich in de rest van het bos kan verspreiden. Ook de
oude vakken met eik, die als menging bij de ontginning
zijn ingebracht, vormen een zaadbron. Helaas zijn deze
eiken niet structureel terug te vinden in het bosbeeld.
Het inbrengen van deze soort kan lokaal de ontwikkeling naar een berken-zomereikenbos versnellen. De veelal
grootschalige natuurlijke verjonging zorgt ervoor dat de
Douglas ook in volgende bosgeneraties vertegenwoordigd
blijft. Dit maakt dat deze exoot ook in de toekomst een rol
zal blijven spelen in het bos. Grove den, eik en Douglas
zijn belangrijk in de houtvoorziening. Bij handhaving
van het cultuurhistorische greppelsysteem kan een goede
groei gestimuleerd worden, natuurlijk met uitzondering
van de natte gebieden rondom het Roverts Ven.
M

Referenties: www.bosplus.be

Tot slot
Bij de ontginning van woeste gronden eind negentiende en
begin twintigste eeuw zijn grote delen geploegd, gespit en in
handkracht aangeplant. Met deze noeste arbeid is de basis
gelegd voor het huidige bosbeeld.
Dit komt niet alleen tot uitdrukking in de tegenwoordige
soortensamenstelling (grove den!), maar ook in de ontwikkeling van het bos. De Rovertsche heide was (net als vele
andere beboste heideterreinen) een relatief nat gebied. Bij
de ontginning is veel in het werk gesteld om een effectieve
ontwatering te verkrijgen. Het bos is afgestemd op de ontwaterde toestand van het terrein. Om waterafhankelijke natuur
te bevorderen, wordt water langer in het gebied vastgehouden.
Dit zal zijn effecten gaan hebben op de ontwikkeling van het
bos en de bodem in de toekomst. Diverse cultuurhistorische
relicten die het bos herbergt, kunnen een aanknopingspunt
vormen om deze ontwikkeling te sturen. Ook kunnen deze
relicten een belangrijke rol spelen in het kader van de
klimaatverandering.
Uit het voorgaande voorbeeld blijkt dat het kennen van
de ontginningsgeschiedenis daarom niet alleen belangrijk
is vanuit historisch en educatief (recreatief) oogpunt.
De bosgeschiedenis geeft ook aan wat de ecologische en
economische (on)mogelijkheden zijn van het verdere bosbeheer.
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