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‘De pracht van Boeschoten, vooral omdat de uitgespaarde eikenboomen van het hakhout rondom de 
bouwlanden al eenigermate een bosch beginnen te gelijken dat het bouwland prach;g omlijst’ (Joan. 
C. Nachenius, 1941; uit het archief van Klein Boeschoten). 
‘Sommige bestaan uit een veelheid van gelijkwaardige stammetjes, die samen een wijde koepel 
vormen, en sommige grillige patronen en kronkels vormen.  Elk jaar is het een verrassing te zien hoe 
deze eiken op hun vrijheid reageren. Het zijn stuk voor stuk monumenten.’ (Clara E. van der Waals- 
Nachenius, 1976; uit ‘Boeschoten, een Veluwse kroniek’). 

  
Links foto uit: Clara van der Waals-Nachenius, 1976, rechts mogelijk dezelfde boom in 2020. 
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Inleiding: Klein Boeschoten en Gat van Zus 

In 2000 is het bos van Klein Boeschoten en het Gat van Zus door ons bureau, in opdracht van de 
Provincie Gelderland, onderzocht op historische bos- en houtwalbeplaneng. Het onderzoek was een 
onderdeel van een vlakdekkende inventarisaee van de hele Veluwe . Daaruit bleek dat beide locaees 1

tot de hoogste waarderingscategorie konden worden gerekend uit oogpunt van oude boskernen en 
de daarbij behorende wilde, ofwel autochtone, begroeiing van bomen en struiken. Met name de 
aanwezigheid van eiken en mogelijk wilde beuk waren daarbij belangrijke indicaees. Ook de 
historisch-geografische context, met oude wallen en oude akkerpercelen versterken de 
cultuurhistorische en geneesche betekenis van de bomen en struiken. De betekenis wordt ook door 
historische kaarten en archieven versterkt. 

Met wilde, autochtone bomen en struiken worden de bomen en struiken bedoeld die op eigen kracht 
na de laatste IJs;jd, zonder menselijk handelen hier gekomen zijn. Ze kunnen wel aangeplant zijn, 
maar dan met het gene;sch wilde plantgoed. Met oude boskernen worden bossen en houtwallen 
bedoeld waar wilde bomen en struiken nog substan;eel deel van uitmaken. 

Gezien de belangrijke erfgoedswaarde van Klein Boeschoten is door de eigenaar en beheerder 
gevraagd om de cultuurhistorische- en geneesche waarde van de bijzondere beplaneng in beeld te 
brengen en passende beheermaatregelen voor te stellen die recht doen aan die waarden. Een 
herijking is wenselijk, omdat de inventarisaee inmiddels al 20 jaar geleden is, en het onderzoek toen 
een onderdeel was van de totale Veluwe.  

Het project bestaat uit:  

1) de cultuurhistorische en geneesche (autochtone) waarde van de oude  bos- en houtwalbeplaneng 
te beschrijven en in kaart te brengen,  

2) posieeve en negaeeve aspecten te benoemen. 

3) beheermaatregelen te adviseren om de kwaliteiten te borgen. 

1.Korte historie van Klein Boeschoten 

Historie tot ca. 1900 

Voor een goed begrip van de oude boskernen is een blik op de geschiedenis van Klein Boeschoten 
van belang. Een mooi overzicht is te lezen in ‘Boeschoten, een Veluwse kroniek’ van mevr. Clara, E. 
van der Waals-Nachenius (1976) en in de documentaee van Peter Schut (2018, en ‘in voor-
bereiding’). De bossen van Klein Boeschoten hebben door hun geschiedenis een eigen verhaal als 
zogenaamd ‘wildforstersgoed’ en wijken daarmee af van andere bossen op de Veluwe die veelal een 
malenbosverleden hebben (dorpsbossen) of bossen die binnen landgoederen en buitenplaatsen zijn 
ontstaan. Klein Boeschoten is vóór 1326 ontstaan als leengoed van de graaf van Gelre. In 1326 

 Rövekamp en Maes, 20021
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worden Wolter en Ricolt in hun ambt herbevesegd, maar in 1246 is er al sprake van Heiwano 
Boscoten. De leenman kreeg het boerenbedrijf in leen en in ruil daarvoor moest hij diensten 
verlenen bij de jachtparejen van de graaf en moest hij vergoeding innen voor het gebruik van de 
gronden van de graaf (med. P. Schut).  De instelling van wildforster is tot aan de Franse ejd ca. 1800 
gebleven. Doordat archieven verloren zijn gegaan is er helaas weinig informaee ober de funcee en 
het beheer van het bos tot die ejd. Klein Boeschoten was verbonden aan de kerk van Garderen en 
ambtelijk aan Voorthuizen. Specifieke meldingen van Boeschoten in archieven zijn er o.a. van vanaf 
1446 . 2

  

  
De ontwikkelingen van Klein Boeschoten van ca. 1800 tot 1900 (De Man 1802-1812; TMK ca. 1850, 
Bonnekaart ca. 1870, en de topografische kaart ca. 1900). 

Bij het funceoneren van het wildforstersgoed behoorden waarschijnlijk bospercelen. In 1832 , 
blijkens het oud kadaster, waren er drie percelen met hakhout. Dat betrof eikenhakhout, na ca. 40 
jaar geen wildforstersgoed meer (med. P. Schut).  

 Zie o.a. brief mevr. Edelman aan Mevr. Hacke, 1947.2
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Kaart Boeschoten met bos in 1832 op de kaart van 1870 . Vervaardigd door Peter Schut. 3

Helaas is er geen geschreven informaee over de periode vóór 1800 en ook het malenboek van 
Garderen biedt geen informaee (med. P. Schut). Zoals al lang gebruikelijk, zeker op de zandgronden, 
waren bossen en bosstroken gesitueerd aan de buitenrand van de akkers, en/of als 
perceelsafscheiding.. Het zogenaamde akkermaalshout werd waarschijnlijk eeuwenlang benut en 
beheerd, mogelijk ook als middenbos van hakhout met overstaanders. Buiten de bosstrook lagen de 
heidevelden die in de latere 19e en 20e eeuw zijn omgevormd tot houleeltbos. De oude boskernen 
bestaan voornamelijk uit doorgegroeid eikenhakhout. Het bos werd tot 1930 als hakhout beheerd en 
nog enkele keren daarna is er nog beperkt gehakt. In sommige vakken is het hakhout tot in de oorlog 
voortgezet. Veelal in de 40er en 50er jaren is het hakhout omgevormd tot spaartelgenbos. De laatste 
dunning werd ca. 2010 uitgevoerd.  In de boswallen is het hakhout in 1930 gestopt. 

De historisch-geografische context is nog steeds goed herkenbaar en maakt Klein Boeschoten tot een 
belangrijke en waardevolle cultuurhistorische erfgoed site. Dat de agrarische funcee tot in de 
prehistorie teruggaat wijzen de nabij gelegen Bronsejdgrameuvels en de direct aan de oude 
boskernen van Klein Boeschoten grenzende relicten van raatakkers uit te IJzerejd die in de bodem 
nog steeds herkenbaar zijn.  Aan de Wildforstersgoederen kwam bij het begin van de Bataafse 
republiek (1795-1801) een einde. Het is niet bekend hoe de overgang naar pareculier eigendom is 
gegaan 

De ligging van Klein Boeschoten op de flank van de Veluwse stuwwal, die is afgedekt met dekzand, 
maakte het gebied geschikt voor een agrarische nederzeong. Dat Klein Boeschoten niet boven op de 
stuwwal ligt is ook te zien aan de bodem met stenen die merendeels uit het gebied van de Rijn en 
Maas zijn aangevoerd van vóór de periode van de ijsejden. In veel mindere mate zien we 
zwerfstenen uit Scandinavië uit de laatste ijsejd..  

 In de klassificaee van 1832 wordt voor het oostelijke hakhoutperceel vermeld: klasse 5. Zeer slechte heggen 3

of bosschen welke opkomst zeer gering en van weinig waarde is; de kapping hee^ onregelmaeg plaats. 
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De plaatselijk grintrijke bodem van Klein-Boeschoten en het Gat van Zus laat een varia;e zien van 
preglaciale stenen met vooral kwartsen naast zandsteen, lydiet en vuursteen in allerlei kleuren en 
grada;es.  

  
Linkse foto: rode, bruine en grijze zandstenen. Rechtse foto:  kwartsen 
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Linkse foto:  vuursteen. Rechtse foto lydiet. 

 
Windkanters met de door zandstormen na de ijsejd gepolijste stenen:kwarts,  vuursteen en 
kwartsiet. 
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De bruinkleurige moderpodzolbodem is kenmerkend voor de oude boskernen van Klein Boeschoten en 
het Gat van Zus.  

Water was op Klein Boeschoten niet overvloedig aanwezig, maar op te halen uit een put van zeven 
meter diepte. Clara van der Waals-Nachenius meldt dat de waterput op de brink er in 1900 nog was 
als enige watervoorziening. Van der Waals-Nachenius gaat ook in op het funceoneren van de 
wildforster. Zo hield hij o.a. schapen voor de wol en de mest om in zijn onderhoud te voorzien, met 
als gevolg dat er wallen rond het bouwland en het hakhoutbos nodig waren om schade door vraat te 
voorkomen. Over de precieze aard van de wallen en hoe en of ze beplant waren met 
(hakhout)bomen of met heggen en hekken, weten we nog weinig. Wel is er al een lange tradiee van 
(eiken-) hakhout op de taluds van wallen afgaande op wat we thans nog aan oude wallenbeplaneng 
tegenkomen. Hakhout biedt ook het voordeel van nuoge hout- en bladproducten en bescherming 
tegen wild en vee.  
Zonder overigens een archieqron te vermelden, noemt Van der Waals-Nachenius dat er in de 
middeleeuwen tussen Boeschoten en Garderen het bos ‘Wuarder’ lag, een eiken-berkenbos met 
lijsterbes, vuilbes (sporkehout) en kamperfoelie. Ook ‘Het Gat van Zus’ en omgeving valt daaronder.  
Taalkundig wordt er echter getwijfeld aan de verklaring van Wuarder (med. P. Schut). Zij zag in de 
‘lage uitstoelende eikenstruiken bij Bergsham de restanten van dat oude bos. Opmerkelijk is dat de 
topografische kaart van 1850 daar een heidekleur aangee^, maar wel met puntjes. Die hebben we 
geïnterpreteerd als verspreide struiken of hakhout in de heide. Plaatselijk kan het ook bosacheg zijn 
geweest. Het kunnen ook uitzaaiingen zijn geweest vanuit de oude boskernen die met het hakhout 
mee werden genomen. Hout was immers alejd een kostbaar product. In het gebied tussen Klein 
Boeschoten en Garderen zien we thans een grote oppervlakte aan uitgegroeide stoven van 
eikenhakhout.  Ze zouden desejds veel te lijden hebben gehad van de schapenkuddes die ze toen 
kort hielden. Het betre^ voornamelijk zomereiken. Het verschil van het eikenbos van Klein 
Boeschoten en het Gat van Zus is dat het hakhout van het Gat van Zus nooit omgevormd zijn tot 
eiken spaartelgen. De stoven zijn nu tot hoge meerstammige bomen uitgegroeid. Clara van der 
Waals-Nachenius constateerde dat de zomereik in het gebied overheerst en de wintereik sporadisch 
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voorkomt. Zij stelde vast dat de wintereik maar eens in de zes of zeven jaren eikels gee^ terwijl de 
zomereik zelden overslaat. Dat zou dan de zomereik mogelijk hebben bevorderd. Eikels waren erg 
belangrijk als voedsel voor de varkens. Overigens zou ook de armere bodem aldaar minder geschikt 
kunnen zijn voor de wintereik. Clara van der Waals-Nachenius beschrij^ de eiken als bomen die vorst 
en droogte trotseren. Zij noemt ook de grillige veldiepen (gladde iepen) met de nodige 
worteluitlopers. De iepen zijn nog steeds in 2020  hier en daar nog terug te vinden. Ook noemt zij 
enkele wilde kersen.  

De oude boskernen met eikenhakhout vanaf ca. 1900 

Klein Boeschoten werd in 1901 van een eerdere eigenaar aangekocht door Joan Nachenius 
(1863-1953). Het was naar zijn zeggen erg verwaarloosd. In 1900 stonden er op de aangrenzende 
heide veel eikenstruiken. Het Gat van Zus en een perceel van Bergsham met grameuvels werden in 
1914 gekocht. Rond 1935 vond hier een opgraving plaats, waarbij een foto laat zien dat naar het 
boorden toe geen struiken of bomen voorkwamen (med. P. Schut). Het perceel van Bergsham is later 
in het bezit van het Geldersch Landschap gekomen. Joan Nachenius was financier in Amsterdam en 
wilde een bijdrage leveren aan enerzijds het bestrijden van de armoede van de bevolking en 
anderzijds het omzelen van onrendabele grond in houleeltbos. Staatsbosbeheer was er al eental 
jaren eerder begonnen met heideontginning. Joan Nachenius was de eerste die kunstmest gebruikte. 
Hij stopt in eerste instanee het hakhoutbeheer voor brandhout en werkhout en verbood strooisel te 
halen uit het bos. In de heide stonden deels ook eikenstruiken.  

Over het eikenhakhout al veel is geschreven en het proces en de transiee naar eikenspaartelgen is 
redelijk goed gedocumenteerd en bekend. Bijzonder en dank zij het uitgebreide archief van Klein 
Boeschoten is er veel gedetailleerde informaee over het eikenhakhoutbos aldaar. Dat biedt een 
bijzondere inkijk in de aceviteiten en overwegingen die in het specifieke geval van Klein Boeschoten 
speelde. Dat wil niet zeggen dat het overal zo ging, maar veel zaken zullen toch wel een algemene 
geldigheid hebben. Voor de generaees eigenaren vanaf Joan Nachenius in 1901, speelde er blijkens 
het archief, ook een emoeonele kant, aan het voelbaar eeuwenoude bos. Het Gat van Zus werd in 
1914 aangekocht. Dochter Clara die het Gat van Zus van hem kreeg, bewonderde de inmiddels grote 
uitgegroeide bomen en liet ze uiteindelijk niet meer hakken. De hakhouteiken werden in een cyclus 
van ca. een jaar gehakt.  

Uit mondelinge overlevering hee^ Clara Van der Waals-Nachenius nog een en ander kunnen 
vastleggen over de periode van kort vóór, ejdens en na de aankoop van Klein-Boeschoten in 1901:   

Vlak voor de verkoop in april 1901 zijn de wallen gekapt en enkele bomen daarbij uitgespaard. De 
laatste eigenaar Jan van den Berg hee[ eerst al het hout verkocht, d.w.z. hij hee[ eerst alle wallen 
om Binnenveld en schotkamp, al het hakhout achter het Koudhoornse bos en achter ‘Achter in de Eng’ 
laten kappen tot aan ’t Moffenwegje. Het eikenhout van Boeschoten stond toen bekend als het ‘Grote 
bos’ en het ‘Kleine bos’ . Onder het Grote bos werd begrepen alle wallen om Schotkamp en het 4

Binnenveld, die waarschijnlijk het beste hout leverden. Het hout werd in deze twee percelen gesplitst. 
De scheiding was het oude Moffenwegje. Links van het Moffenwegje was ’t Gote bos, rechts van het 
Moffenwegje was ’t Kleine bos. Houtkoper Tameling, een toen zeer bekende figuur, die niet kon lezen 
of schrijven, hee[ eens drie beuken gespaard bij ons (tegenover het melkhok) die uit de haag waren 
opgegroeid en die tot zijn nagedachtenis mochten opgroeien(die hadden in 1977 te lijden van mest 
en gierhopen rondom de voet).  5

 Deze beschrijvingen lijken verschillende delen van het bos te duiden, med. P. Schut.4

 Marian van de Waals vermoedt dat het de beuken zijn aan het watergat, die aan het begin van de 21e eeuw 5

zijn geveld vanwege aantaseng door houtskoolzwam.
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Het eikenbos rechts van het Kerkepad en een stukje links van het Kerkepad (tot aan de eerste hek), 
ouder dan het linker gedeelte dat nog in de ;jd van Joan Nachenius geheel zou zijn gehakt, want in 
1917 werden de spaarbomen nog geverfd. Het eikenhout gaf in die dagen aardig winst en daarom 
planae Joan achter het zandgat, rondom Schotkamp en achter het Binnenveld, evenals achter het 
grote en het kleine bos , een groot stuk met hakhout.  Dit was toen heide waar schapen graasden. 6

Het stuk achter het grote en het kleine bos werd maar eens in de 10 of 12 jaar gekapt, waarschijnlijk 
omdat het nogal van de vorst te lijden had. In 1900 werden dus alle wallen gekapt en niets gespaard. 
In 1914 toen dhr. Schimmel (de beheerder) kwam waren ze juist weer gekapt. Gespaard werden toen 
de bomen tussen Koewei en Binnenveld (die zijn dus nu 120 jaar oud; in 1971 hadden ze te lijden van 
vraat van paarden). 
In de oorlog van 1914-18 hee[ een koopman er alles op gezet om het eikenhout links en rechts van 
het Kerkepad te kopen. Hij beloofde zelfs alles weer in te planten met goede nieuwe eikjes en de 
grond goed ter spiaen. Daarop had Joan Nachenius gezegd dat hij juist liever de kromme boompjes 
wilde hebben. (opmerking van Clara: Moet ik daar wel of niet blij om zijn?). 

Clara Van der Waals-Nachenius meldt dat in juli 1966 de eiken geheel zijn verdrongen door de 
Amerikaanse vogelkersen, die alom als vulhout werden gebruikt bij de aanplant van dennen uit de 
heide. ‘Deze Prunus is een ware plaag geworden waar men niet meer tegenop kan. In februari is 
geprobeerd om ze door afakken en de stobben in te smeren met T.Ester de Prunus te doden. Hij is in 
het voorjaar krach;ger dan ooit herrezen. Zij moeten nu in ’t najaar worden bespoten. Elders werden 
de stobben meerdere jaren behandeld met een soort zout’. 

In het begin van de 20e eeuw was er nog veel heide en plaatselijke stuifzand. Staatsbosbeheer is toen 
begonnen met dennenaanplant. Plaatselijk bewoners hadden al eerder dennen aangeplant op de 
stuimeuvels langs de Arnhemse Karweg. Er staan nog steeds enkele exemplaren uit die periode. Bij 
de verdeling van de Maalschap rond 1900  kreeg Boeschoten de heide gelegen aan de overzijde van 7

de Karweg. Joan Henri Nachenius kocht later voor zijn dochter en zonen stukken hei bij Bergsham 
met een zevental grameuvels. De hei werd geleidelijk omgezet in dennenbos met verder lariks, 
douglaspar, Amerikaanse eik en beuken. Het eikenhakhout was een inkomstenbron voor de schors 
als looistof en het hout voor kachels en fornuizen. De hakhouteiken werden om de een jaar gehakt.  
Clara van der Waals-Nachenius vermeldt later ‘dat zij de inmiddels uitgegroeide eiken zo pracheg 
vond dat zij ze niet meer liet hakken. Zij liet zelfs dennen kappen om de eiken de bevoordelen: ‘wij 
blijven waakzaam en hebben ook dit jaar nog eens duizend dennen gekapt ter wille van de eiken. De 
eikenstruiken zelf hebben wij met veel aandacht wat uitgesnoeid, zodat de beste stammen zich 
ongestoord zouden kunnen ontwikkelen’. Zij noemt ze zelfs ‘monumenten’. Mede dankzij de arbeid 
van ANWB landgoedkampen kon het eikenhakhout tot een spaartelgenbos worden omgezet en de er 
tussen groeiende dennen gekapt. Direct rond de kuil (Gat van Zus) zijn de eikenstoven niet 
behouden, maar zij genoot wel van de mooie grote beuken en Amerikaanse eiken. Ook noemt zij in 
die ejd nog het voorkomen van bosanemonen. Die zijn er waarschijnlijk niet meer.  
Interessant ook is dat Clara van der Waals-Nachenius de spontane opslag van eik, berk, lijsterbes, 
kamperfoelie, vuilboom en bosbes liet uitgroeien tot bos en geen nieuwe bosbeplaneng liet 
aanbrengen. Zij zag het, en ‘ontroerde haar alsof de samenstelling van het middeleeuwse bos was 
teruggekeerd’.  

 Volgens Peter Schut duiden de beschrijvingen op verschillende delen van het bos.6

 De maalschap begon in 1883 met de voorbereidingen van de verdelingen en ronde dit af vóór 1900 (med. P. 7

Schut).
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Boeschoten en Gat van Zus ca. 1850 met het huidige gebied met oude boskernen. 
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Klein Boeschoten en Gat van Zus met de kartering 2000 van de oude boskernen. De gele punten zijn 
wintereiken of hybriden met sterke wintereik-kenmerken. Overige punten o.a. zomereik en hulst. 
Paars gearceerd zijn de oude boskernen (data base Ecologisch Adviesbureau Maes). 

Vanaf begin jaren ’40 wordt de houleelt van douglas, aanvankelijk in combinaee met Amerikaanse 
vogelkers, belangrijk. Douglas was duidelijk een belegging. Joan Nachenius roemt de pracht van 
Boeschoten, vooral ‘omdat de uitgespaarde eikenbomen van het hakhout rondom de bouwlanden al 
eenigermate een bosch beginnen te gelijken  dat het bouwland prach;g omlijst. Op latere lee^ijd 8

vermeldt hij: de kleine slingerpaadjes door het eikehakhout, die ik liet maken, zijn voor mij 
onbereikbaar (voor het paardrijden gemaakt) tot voor kort nog op den ezel’. 

Met de economie van Klein Boeschoten zijn er veel wisselingen in de loop van de ejd. In 1942  is de 
opbrengst van het eikenhakhout  f 1200,--  Op 21 februari 1941: op stam staand eikehakhout f 938,-- 
In 1941 zijn er nog hoge houtopbrengsten, ook van berkenhout. Nachenius (1941): daarenboven 
wordt een aaneengesloten stuk gewoon eikenhakhout gehakt, dat geregeld om de een jaar gehakt 
werd. Maar in het oorlogsjaar 1942 wordt geklaagd over de houtvordering. De boomkwekerij Dictus 
uit Zundert levert  zaad van beuken, meidoorns en prunus. In 1942 krijgt de opzichter van Klein 
Boeschoten, boer Schimmel, de opdracht om een stuk in het eikenhakhout uit te zoeken van 4 x 20 
meter en daar douglaszaad en zaad van de Amerikaanse vogelkers uit te zaaien. De Amerikaanse 
vogelkers werd geadviseerd in zaaibedjes uit te zaaien en dan uit te planten. Dikkere takken liet men 
liever niet liggen wegens torren en kevers, alleen dunnere twijgen. (uit besprekingen met dhr. Perk). 
Takken en doorntakken werden ter bescherming neergelegd om het douglaszaad te beschermen. 
Klein Boeschoten werd in ca. 1946 door haar vader overgedragen aan dochter Clara van der Waals-
Nachenius.  

In 1951 meldt kleinzoon Joan aan zijn grootvader Joan dat hij zorgvuldig de mooiste eikjes in het 
hakhout had laten staan. Daar waren achter het bouwland langs het binnenveld en langs het 
douglasbos zulke mooie bosjes met veel varens en begroeiing ontstaan. Overigens is de prijs van de 
douglas dan dalend. De eikenwallen (met voormalig eikenhakhout) worden door de varkens en 
kippen geheel vernield. Sowieso wordt het rendabel houden van Klein Boeschoten niet gemakkelijk. 
Hakken is voor het uitlopen van het hakhout beter dan zagen meldt Clara, ‘het is maar wat je wilt’.  In 
1951 was hakhout subsidiabel. In 1951 wordt gesproken over het rapen van wintereikels om 
wintereiken te planten.  In 1953 overlijdt Joan Nachenius de pionier van Klein Boeschoten. 

Interessant is een overzicht van een rondgang van Boeschoten in de zomer van 1968. Over het 
eikenhakhout rond het bouwland wordt vermeld door Clara: Een geconcentreerd bekijken van het 
bos van inlandse eiken rondom het bouwland leidde tot het inzicht dat een deel van deze eiken- de 
eiken tussen het Binnenveld en de Koewei- een ideaal beeld te zien geven waarnaar gestreefd kan 
worden: eiken in zeer wijde stand en toch een gesloten bladerdek. Dit deed mij een eikendunning 
beproeven, waar alle eiken van A tot Z bekeken moesten worden. Dat wil zeggen, urenlang kijken, 
zoeken twijfelen en tensloae blessen. Wat zijn de bomen van de toekomst, kunnen ze hun kruinen 
voldoende spreiden? Slechts op enkele plaatsen op Boeschoten tre[ men eiken aan die samen recht 
en slank omhoog kunnen gaan en die een geheel andere beschouwing verdienen. Het aantal gebleste 
bomen bedraagt 1500, dat is 1500 keer twijfels en beslissen! Ook in 1980 komt Clara er in een brief 
aan Diderik er nog op terug. 

In 1972 (13 november) kwam een enorme storm die overal in het land bomen velde. Op Boeschoten 
ging het om douglas, lariks en vliegdennen. Hakhouteiken en spaartelgen worden niet genoemd en 
hadden er kennelijk weinig te lijden gehad. 

 Bedoeld wordt waarschijnlijk dat na de omvorming van hakhout naar spaartelgenbos zich er steeds meer een 8

opgaand bos ontwikkelde.
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In 1980 schrij^ Clara aan haar zoon Diderik: ‘De bomen rondom het akkerland worden steeds hoger 
(de eikenspaartelgen). Om van de nood een deugd te maken heb ik bedacht dat het misschien heel 
mooi zou zijn om tussen de Koewei-binnenveld waar de bomen zo verloederen alleen de werkelijk 
mooie ongeschonden eiken te laten staan ( en die misschien ook goed te toezien tegen onheil) of de 
andere te kappen. Het is heel mooi en ruim om het doorzicht naar het Binnenveld te krijgen’. In 1981 
schrij^ ze: ’tussen de eikenstrubben, waar ook te veel gekapt werd, maar waar ik (het) graag open 
wil houden’.  

In 1986 schrij[ Clara aan zoon Diderik: ‘Er is één vraag waar ik zo graag antwoord op wil weten, nog 
vóór ik dit ondermaanse zal verlaten. Wat is de lee[ijd van de eikenstruiken rond het Gat van Zus en 
op de heide. Die struiken die voor zijn gebleven van het Middeleeuwse bos tussen Garderen en 
Boeschoten. Die steeds weer zijn afgegeten of afgehakt en die toch steeds weer uit lopen in ’t 
voorjaar. Zou ik b.v. een struik geheel uit moeten graven en ’t wortelstelsel geheel bloot leggen? En 
wie komt er dan aan te pas om een antwoord te vinden?’  Clara wilde een serieuze opgraving laten 
verrichten, maar het is er niet meer van gekomen. Jaren later (2003-2005) is er bij Garderen in 
opdracht van het Geldersch Landschap wel een poging gedaan. Het betrof een strook 
akkermaalshout ‘de Wilde Kamp’. Daar kwam men echter niet verder dan een wortel uit 1826. Men 
meende dat die hakhoutstoof van ca. 15 meter omtrek (!) dan tenminste uit de late 18e eeuw moest 
dateren. Een veel hogere lee^ijd is echter waarschijnlijker. Wortels sterven ook af en groeien weer 
aan. De betreffende stoof werd ook niet helemaal uitgegraven, alleen de bovenste wortelzone. De 
grootste eikenstoof van de Wilde Kamp meet maar liefst ruim 25 meter in omtrek. De stoven zullen 
niet allemaal even oud zijn. De eiken behoren merendeels tot de populaees die 10.000 jaar geleden 
hier arriveerden, die waren er al snel na de laatste grote IJsejd. De migraee na de IJsejd liep voor de 
westelijke- en midden- Veluwe, zo is uit DNA onderzoek ontdekt, vanuit Spanje. Dat zal zeer 
waarschijnlijk voor merendeels van de eiken van Klein Boeschoten en het Gat van Zus dan ook  9

gelden. Ook bij nieuwe eikenbeplaneng werd in het verleden meestal gebruik gemaakt van eikels die 
uit de directe omgeving kwamen. Halverwege de 20e eeuw werd dat steeds minder gebruikelijk. 
Ofschoon we niet alles in detail weten kunnen we de oude boskernen als een bijzonder waardevol en 
onvervangbaar natuur en cultuurhistorisch erfgoed beschouwen. 

2.Beheer van het eikenhakhout in de periode 
1930 - 1982. 

In dit hoofdstuk gaan we enigszins kriskras door de verschillende oude bospercelen heen om een 
globaal idee te verkrijgen van het beheer in het verleden. Het akkermaalshout is in 1930 gehakt, 
daarna nog in de winter van 1956-57, met uitsparing van de rechte eiken en gepoot met tweejarige 
grove den. Men wilde zowel dennen als eiken bevoordelen. Omstreeks 1942 wordt plaatselijk oud 
eikenhakhout gerooid en bouwland aangelegd (‘aardappel akkoortje’ in de oorlog). In 1945 is er een 
kwekerij aangelegd (4f in vak 4g).  
Op sommige plekken (vak 3q2) is nog in 1952 gehakt. In de zomer van 1958 is het eikenlot afgezet bij 
de grond (in vak 4i/j). In 1959 is er geen subsidie voor omvorming van hakhout vanwege de 
‘bestedingsbeperking’, in 1960 weer wel. In 1959 werden spaartelgen opgezet in een brede strook. 
Langs de Karweg zijn de singels beplant met hakhout van eik en berk, in 1958 gesnoeid en in 1966 
gehakt. In 1959 wordt geklaagd dat de eikenwallen prunuswallen worden. Soms wordt ‘een 
veelbelovende beuk in vrijheid gesteld’ en in 1959 wordt hij ‘groot en macheg’ genoemd. In 1959 en 
daarvoor is er plaatselijk veel douglas opslag en worden er slechte eiken verwijderd. In 1959 worden 

 Peet e.a., 20029
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er 250 ‘bastaard wintereiken’ uit Zundert gekocht. Er blijken problemen met schimmels en droogte. 
Later rond 1970 worden de wintereiken gedeeltelijk verplant. In 1982 draagt de wintereik rijkelijk 
vrucht. De douglas doet het in 1961 uitstekend, maar door de nachtvorst is alles weer te niet gedaan. 
In vak 4g 2 zijn pas in 1901 en 1902 eiken voor hakhout geplant, te zien aan de rechte rijen . 10

Hiermee is minder zekerheid over de autochtoniteit. Waarschijnlijk werd in die ejd nog tradieoneel 
nieuw plantgoed opgekweekt van plaatselijk verzamelde eikels. 

In 1966 wordt het bos te donker voor de douglas, maar de eiken vindt geen koper.  De eiken worden 
‘aan hun lot overgelaten’. In 1966 wordt van een bepaald perceel gemeld: de oude slecht gevormde 
maar gezellige oude eiken groeien langzaam verder. Niets doen lijkt haast het beste . In 1966 wordt 11

de beuk met zeepsop met succes afgeboend tegen luis op de stam.  
In 1966: de omliggende eiken rond geplante douglassparren zilen lelijk in de weg. De scheven 
moeten worden omgehakt, en er moet worden gedund. Het is bijna niet mogelijk om de eiken 
onschadelijk te maken. Er zullen maar weinig douglas overblijven klaagt men. Vóór 1959 ontstond 
het plan om plaatselijk eikenhakhout te hervormen in opgaand spaartelgenbos. Plan is ook om 
slechte eiken te verwijderen en de holle ruimten in te planten met beuk, haagbeuk, tamme kastanje, 
douglas, Abies grandis, Tsuga heterophylla, robinia en Amerikaanse eiken in te planten. In 1966 blijkt 
er nog niets gebeurd. In 1968 is er een koper voor het eikenhout. In 1968 is gespoten op prunus en is 
er sprake van ‘afstervende oud eikenhakhout dat geen koper meer vond’.  
In 1968 is er een plan om alle eiken te hakken (als hakhout) en de prunus te rooien om beter zicht op 
de eiken te verkrijgen. In 1969 vindt er een algehele dunning in de eiken plaats , maar blijkt er een 12

oneindige ravage aangericht te zijn. Waar meer licht is ontstaan komt er vooral adelaarsvaren, 
waardoor de eiken en de bosbes minder zichtbaar zijn. 
In 1968 werden er enkele taxussen aangeplant door Diderik van der Waals. Ze werden gestolen en 
toch maar opnieuw aangeplant. In 1978 blijkt de ingerasterde taxus het goed te doen. Er wordt 
schade gemeld van paardenvraat, ook in 1970. In 1970  en 1976 worden eiken geveld om de dennen 
te bevoordelen.  

1970 wordt verder gemeld dat de douglas het benauwd hee^ tussen de eiken. Op een andere plek 
blijken de eikenspaartelgen het goed te doen en beantwoorden geheel aan de bedoeling Het wordt 
‘een mooi eikenbosje’. In 1972 is er een zware storm met veel schade, zoals ook elders in het land, 
vooral onder het naaldhout. De eiken lijken er overigens weinig last van gehad te hebben. De 
stormvlakten raken vol gegroeid met berkenopslag wat nog in 1980 wordt gemeld. Met ‘hartzeer’ 
worden veel berken gekapt. 
 In 1975 lezen we: ‘watervallen van kamperfoelie komen uit de hoge bomen welriekend omlaag’. Op 
de bodem wordt een grote plek dalkruid en veel rankende helmbloem vastgesteld. In de zomer van 
1976 wordt van een vak gezegd dat het mooi gesloten eikenbos betre^ van grote eiken met wijde 
kruinen. Er is dan bijna geen prunus meer, wel adelaarsvarens. In 1978 is er veel hakhout door 
spuiten op de Amerikaanse vogekers dood gegaan, ook de onderste takken van beuk en eiken zijn 
kaal geworden. Maar ook wordt in hetzelfde jaar een mooi eikenbos vastgesteld met ondergroei van 
bosbessen en varens. In 1978 tenslole: het geheel van aanplant van douglas tussen de eiken ‘is het 
sop van de kool niet waard geweest’.  

 Mededeling Marian van de Waals10

 Advies ook van Leclerq, auteur van de ‘Bomenspiegel voor de wandelaar’. 11

 Mededeling Marian van de Waals12
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In 1979 worden plaatselijk de mooiste eiken vrijgesteld en nagekeken: ‘Wat een mooie plekjes’ . In 13

1979 worden plaatselijk grote eiken geveld om een open plek te maken waar veel eikenopslag is. Er 
wordt gaas omheen gezet tegen het wild. Als het lukt wil men meer plekken voor verjonging maken. 
In 1980 wordt veel mooi eikenopslag vastgesteld en Clara hee^ zin om de open plek groter te maken. 
Er is ook een plan om stekken van de Fontaine Bleau eiken in Groenekan bestellen, maar dat gaat 
wordt toch niet uitgevoerd. Al in hetzelfde jaar blijkt dat er van de jonge eiken niet veel terecht 
gekomen is. Ze zijn toch te veel onderdrukt door de oude eiken. Na elf jaar wordt er opnieuw geblest 
waarbij de oude eiken merendeels blijven. In 1982 wordt het eikenhout wat meer waard op de 
markt. 

In 1980 schrij[ Clara: Hier is het zo mooi en ontoegankelijk als je de moeite neemt om naar binnen te 
gaan. Prach;ge individuele eiken, niet dichte bush-bush, daarvoor is het reeds te goed gezuiverd, 
maar ik wil hier liever niets meer aan doen en de natuur zijn gang laten gaan. Alleen de jonge 
Corsicaanse dennen moeten weg. In 1981 gaat ze verder: het wordt toch te dicht en te donker. Toch 
iets aan doen en openen in onrendabele werkzaamheden. Het was zo mooi en moet zo blijven. Of 
ondoordringbaar wild??? In 1981 vindt men ook de dennen toch niet meer de moeite waard om er 
eiken voor te kappen.  
In een van de vakken staat een ‘duizendjarige jeneverbes’ (23 meter omtrek!) die in 1968 is 
vrijgesteld. In 1978 worden twee eiken gekapt omdat de jeneverbes geleden hee^ van de vorst. In 
1982 wordt vastgesteld dat er geen cantharellen meer worden gezien. Vroeger stonden er juist veel.  

Uit de aantekeningen blijkt dat er steeds creaeef geëxperimenteerd werd met verschillende teelten, 
soms met succes, maar voor wat betre^ binnen de eikenbossen veelal teleurstellend. Jammer dat 
men er doorheen kijkt en jammer van de gekapte eiken klaagt Clara van de Waals-Nachenius. In 1980 
wordt wederom vastgesteld dat er voldoende eiken zijn en ‘en ze zijn mooi’.  

Het Gat van Zus 
  
Rondom ‘de kuil’ wordt in 1914 gespit en in 1916 beplant met Japanse lariks, douglas, Amerikaanse 
eik beuk en robinia. Er zijn tweemaal dunningen toegepast om het opgegroeide  hakhout van 
zomereiken te bevoordelen. Gemeld wordt dat er daarna verspreid bosanemonen voorkwamen. In 
1966 is weer gedund en het Gat kaal gemaakt en ingeplant met bramen (!), lievevrouwebedstro, 
maagdenpalm enz. Daar is niets van recht gekomen omdat de winter spoedig intrad. 
In 1970 werden veel eiken gekapt omdat die het opgaven, evenals verschillende grote 
douglassparren. Anemonen bleken nog steeds voor te komen. In 1980 wordt gemeld dat er veel te 
veel is geveld: een verdrieege toestand. Clara ziet opslag van robinia en vraagt zich af of ze daar blij 
mee moet zijn.  
Uiteindelijk is er veel eikenhakhout gebleven rondom het Gat van Zus, dat sterk is uitgegroeid. Het 
maakte op Clara grote indruk vanwege de groet stoven en de mogelijke hoge ouderdom. 

3.Beheer na 2000 
In 1952 valt Boeschoten onder de natuurschoonwet. In 1996 is het boscomplex opgenomen als A-
locaee Bossen. Rond 2000 komt er in het kader van Natuur & Landschap IJsselvallei een gebiedsplan. 
Het gehele complex van Klein-Boeschoten en Gat van Zus verdient om met zorg in stand gehouden te 

 In de winter van 1978-1979 brengt boomchirurg Jørn Copij een bezoek aan het Gat van Zus en is onder de 13

indruk van de bijzonder gevormde eiken en pleit om ze meer vrij te stellen.
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worden uit oogpunt van historische-geografie en cultuurhistorie. Voor de ecologische waarde van 
het eikenhakhout autochtone eiken , met dalkruid, adelaarsvaren en wile klaverzuring wordt 14

nadrukkelijk genoemd. De niet als eikenspaartelgen behandelde eiken van het Gat van Zus, de 
doodijskuil  en het ongestoorde bodemprofiel worden extra genoemd. In 2009 wordt door het 15

bosbouwkundig bureau Silve een inventarisaee uitgevoerd van alle bospercelen van Klein 
Boeschoten en het Gat van Zus.  Een korte samenvaong daarvan is in bijlage 1. opgenomen. Silve 16

adviseert een behoudend beheer van het eikenhakhoutbos en spaartelgenbos. Sinds 2014 valt de 
Veluwe met Boeschoten en het Gat van Zus onder Natura 2000. De inventarisaee van 2000-2002 
wordt daarbij als basis genomen . 17

Nader genoemd kan nog worden de dunning 2009/2010  (185 eiken in vak 4i en 4j) en in 2011/2012 18

370 eiken in vakken 3q1, 4ce, 4g, 5d en 5f. Dit mede in verband met wijziging van de subsidie 
regeling van SN naar SNL. In die regeling werd veel meer onderscheid gemaakt tussen bos met 
producee en bos met natuurwaarde. 

4.Conclusie en aanbevelingen voor beheer van 
de oude boskernen in het algemeen. 

Samengevat betre^ het oude eikenbos bij Klein Boeschoten een tradieonele strook voormalig 
eikenhakhout, ten westen aan de rand van de akkers (vanuit de bebouwing gezien). Ten oosten aan 
de buitenkant lagen de uitgestrekte heidevelden, de Kolthorensche Heide en de Garderensche 
Heide. Het eikenbos is nog alejd goed herkenbaar, de heide is vrijwel geheel omgezet is 
bosbouwkundig ingericht bos voor de houleelt. Het in oorspronkelijke eikenhakhout is na de WO II 
omgevormd in een spaartelgenbos. Het bijzondere van het eikenbos van Klein Boeschoten is de 
voorgeschiedenis van een Wildforster boerenbedrijf, terwijl we elders op de noordelijke Veluwe de 
grotere complexen zien van malenbossen die door de dorpen werden beheerd en bestuurd. Het 
eikenbos bij het Gat van Zus behoorde tot de grotere boscomplexen in de omgeving van Garderen. 
Het hakhoutbos is aldaar (de Wilde Kamp) niet tot eikenspaartelgenbos omgevormd, maar hee^ zich 
tot een uitgegroeid meerstammig stovenbos ontwikkeld . Het laat nu een beeld zien van opgaand 19

meerstammig eikenbos. In beide bossen zijn geen oude beukenpopulaees aangetroffen, die er 
waarschijnlijk vroeger wel geweest zullen zijn. Eiken waren tot ver in de 19e eeuw en deel in de 20e 

 Rövekamp en Maes, 2002.14

 Over het ontstaan van het ‘Gat’ wordt verschillend gedacht en is niet helemaal opgehelderd. Peter Schut is 15

van mening dat het om een waterkuil gaat. Naar zijn mening steekt de kuil te scherp af op het AHN voor een 
pleistoceen fenomeen. Ook de aanwezigheid van raatakkers kan op een waterkuil wijzen.

 De soortnamen van de bomen en struiken zijn volgens de botanische standaardlijst 2020, waar nodig  16

gewijzigd. Vuilboom is synoniem. van sporkehout.

 Rövekamp en Maes, 2002. Mededeling Marian van der Waals: zie de mail over de dunning van 2009-2012. 17

 Mededeling Marian van der Waals.18

 De eikenbeplaneng op de aangrenzende oude akkergronden zijn aldaar wel tot spaartelgenbos omgevormd. 19

Ofschoon er verschil van mening bestaat over de ontstaanswijze van de eikenstoven (m.n. het ontstaan door 
vraat van schapen), is een origine vanuit hakhout het meest waarschijnlijk. Wel kan vraat, maar ook sneeuwval, 
afplaggen of instuiven de vorm van de uiteindelijke stoven mede bepaald hebben.
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eeuw economisch waardevoller, in tegenstelling tot het beukenhout. Wek staan er enkele dikke, 
soms samengestelde beuken op markante plekken waarvan een hakhoutverleden niet helemaal is uit 
te sluiten.  20

Opmerkelijk is dat er naar verhouding op de hele Veluwe nog veel oude boskernen met eiken (en 
beuken) behouden zijn gebleven. Eiken kennen een veelzijdig gebruik van stamhout, twijgen, 
bladeren, vruchten en zelfs van de bladgallen waar eeuwenlang inkt van werd gemaakt. Het hout van 
eiken kan zich meten met dat van tropisch hardhout. Eiken stralen ook een zekere magie uit. Vooral 
de eikenstoven, met een omvang tot ca. 12 meter, van het Gat van Zus zien er indrukwekkend uit en 
lijken uit een oeroud ejdperk te komen. Ook Clara Van der Waals-Nachenius was er ook door geraakt 
zoals blijkt uit haar schrijven op hoge lee^ijd in 1986: ‘Er is één vraag waar ik zo graag antwoord op 
wil weten, nog vóór ik dit ondermaanse zal verlaten. Wat is de lee[ijd van de eikenstruiken rond het 
Gat van Zus en op de heide. Die struiken die zijn gebleven van het Middeleeuwse bos tussen Garderen 
en Boeschoten.  
Het zijn vragen die vaker gesteld zijn, zoals Frederik van Eeden in 1886 meende dat van de 
eikenstoven met een verbazingwekkende omvang een lee^ijd van duizend jaren gerust kan worden 
aangenomen. Zelfs het diepgravende onderzoek van eikenstoven van de Wilde kamp bij Garderen 
(2003-2005) leverde geen betrouwbare lee^ijd op. Clara meende dat het bos tenminste uit de 
Middeleeuwen moest dateren. Grenzend aan het eikenbos van Klein Boeschoten zijn op de moderne 
hoogtekaarten de structuren van raatakkers  zichtbaar uit de IJzerejd. Niet uitgesloten is dat in die 
ejd eiken-beukenbossen grensden aan de akkers, of in de directe omgeving ervan. Van diverse 
hakhoutstoven van zomer- en wintereiken op de Veluwe,  waaronder die van het nabij gelegen 
Garderen, is geneesch vastgesteld dat ze stammen van de natuurlijke migraee vanuit Spanje. In 
mindere mate vond de migraee plaats vanuit Italië in het oostelijke deel van de Veluwe. De populaee 
van de eiken kan dus deels zo’n 10.000 jaar oud zijn, een individuele eikenstoof verscheidene 
eeuwen. Enige slagen om de arm bij het inschalen van de ouderdom van bomen en bossen, moeten 
we voorlopig wel aanhouden. 

  
Links: grote uitgegroeide hakhoutstoof op de grens van vak 4j en 4i; op de voorgrond sporkehout. 
Foto Carmen Hiddes. Rechts houtwal nabij de schaapskooi met uitgegroeid eikenhakhout, 
vingerhoedskruid en gewone eikvaren (oudbosindicator). 

 Mededeling Marian van de Waals.20
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Het eikenbos van Klein Boeschoten (vakken 4c, 4d, 4e, 4g, 4j, 4k, 5c 1, 5d) 

 

 

Joan Nachenius trof in 1901 het eikenbos aan als een hakhoutbos van eiken dat door de voorgaande 
eigenaar vlak voor de overdracht werd gehakt. Ook daarna zijn de eiken nog enkele keren teruggezet, 
deels nog in de jaren ’50 voor het laatst. In 2010-2011 is nog flink gedund in het eikenbos met het 
idee dat je daarna voorlopig niets meer doet, behalve bestrijding van exoten. In de periode van de  
jaren ’40 tot ’60 van de 20e eeuw is het bos merendeels tot eikenspaartelgenbos omgevormd. De 
gespaarde eiken, vooral zomereik en spaarzaam wintereik en hybride eik (zie bijlage 3), zijn ca 60 à 
65 jaar oud. Enkele eiken met een stamomtrek van meer dan 2 meter kunnen ca. 100 jaar oud zijn. 
De werkelijke ouderdom van de stoven kunnen verscheidene eeuwen zijn.  

 20



 
Voormalige eikenhakhoutbos, deels met spaartelgen (vak 4k aan de akkerrand) 

Ook rond 1900 is er nog nieuw eikenhakhout aangelegd bij de voormalige schapendri^. Verder zien 
we er wilde lijsterbes, wilde kamperfoelie, sporkehout, bramensoorten en blauwe bosbes. Deels zijn 
er nog pogingen gedaan om het eikenbos te combineren met inboet van grove den, Japanse lariks, 
douglasspar, Amerikaanse eik, berken en Amerikaanse vogelkers, met wisselend succes. Daarvoor 
werden soms eiken gekapt om de inboet vrij te stellen. Enkele bomen van die beplanengen zijn er 
hier en daar overgebleven. Ook is er geprobeerd natuurlijke uitzaai van de eiken op te laten groeien, 
maar uiteindelijk zonder succes. Vrij recent zijn er enkele taxusbomen in het zuidoostelijke deel 
geplant en winterlindes, zoete kersen, tamme kastanjes, wegedoorns en zomereiken in het 
noordwestelijke stuk (4 g). Aan de noordoostzijde grenzen de oudeboskernen aan bosbouwkundig 
ingericht bos met houleelt doeleinden. Het betreffen de vroegere heidevelden. Als 
oudbosindicatoren plaatselijk zien we adelaarsvaren, wile klaverzuring, gewone salomonszegel en 
op een enkele wal de gewone eikvaren . Ook staan er bossoorten die minder karakteriseek zijn als 21

pilzegge, ruwe smele, vingerhoedskruid, en liggend walstro. 

 Achter de Schaapskooi en bosstrook 3d.21

 21



  
Doorgegroeid eikenhakhout met adelaarsvarens en bramen 

Opvallend zijn de wallen  die de oude boskernen begrenzen en deels ook binnen het bos liggen als 22

mogelijke wallen van verdwenen grenzen. Van 4c is de zuidkant van het pad met een wal, mogelijk 
als  dubbel wallichaam op te valen, opgenomen. Bij 4k en 4j zijn de wallichamen gevolgd als grens 
en zijn de paden als grens opgenomen. In deze randen is relaeef veel afwijkend materiaal aanwezig. 
Van vak 5c1is alleen het wallichaam grenzend aan pad opgenomen. Verder van de bosrand af betre^ 
het produceebos. 

  
Links eikenspaartelg op de wal van 4e, rechts een ruwe berk en sporkehout op de wal in 5d. Foto’s 
Carmen Hiddes. 

Ofschoon de eikenspaartelgen dominant aanwezig zijn en de waarde bepalen van oude boskernen, 
zien we diverse soorten die niet in dit cultuurhistorische en natuurlijke bostype thuishoren. Sommige 

 De funcees van de diverse wallen, als grenswal, houtwal of beschermingswal tegen vee en wild is niet alejd 22

duidelijk. Er kunnen ook meerdere doelen zijn geweest. (P.Schut, in prep.).
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soorten zijn weliswaar inheems, maar zijn hier niet van een autochtone herkomst. We zien: 
haagbeuk, beuk, gewone esdoorn, Amerikaans krentenboompje, Japanse lariks, Californische cipres, 
fijnspar, grove den, Amerikaanse vogelkers, douglasspar, Amerikaanse eik Japanse lariks en taxus. 
Verder staan er aan de zuidwestrand langs de akker een tweetal monumentale bruine beuken met 
enkele zaailingen in het bos .  De beuken staan op het terrein van Staatsbosbeheer en zijn door hen 23

als herinneringsbomen aangeplant . 24

  
Links uitgezaaide beuk en rechts geplante taxus in het voormalige eikenhakhoutbos. 

Enkele algemene overwegingen: 

- De verschillende percelen verschillen in kwaliteit als het gaat om autochtoniteit en 
cultuurhistorische waarde. De grootste waarde is geconcentreerd in de vlakken 4k en 4j. 
Hier ligt een (mogelijk) dubbele wal beplant met fraaie exemplaren van zomereik 
spaartelgen. Het spaartelgbeheer is in de rest van het perceel ook toegepast. Hier zijn 
ook enkele exemplaren te vinden van de basterdeik (Q. x rosacea). De aanwezigheid van 
taxus past hier niet in het vegetaeetype, maar er is geen directe aanleiding om ze te 
verwijderen. 

- De kern van 4k en 4j wordt omringd door vakken met cultuurhistorische elementen 
(houtwallen met spaartelgen van zomereik, ruwe berk), maar die her en der sterk 
geërodeerd zijn (zoals in 4g), of waar de spaartelgen grotendeels zijn weggekapt (zoals in 
5g). De autochtone kwaliteit is daar verder ingeboet door inmenging met 
produceesoorten zoals douglasspar, Japanse lariks, fijnspar en beuk.  

- In enkele vlakken is geëxperimenteerd met de aanplant van ‘rijke strooiselsoorten’. In 4g 
zijn in de bosrand meerdere jonge exemplaren van o.a. wilde peer aangeplant. Binnen in 
het bos ligt een perceel met redelijk jonge lindes. Hetzelfde geldt voor de 
noordwesthoek van 4j. Vanuit de kwaliteit als oude boskern is dat niet aan te bevelen.  25

 De beuken zijn vóór WO II met tussenpozen bij de pensionering van twee medewerkers van Staatsbosbeheer 23

geplant (med. P. Schut).

 Mededeling Marian van der Waals24

 Ofschoon linde in de pollenspectra van de Veluwe veelvuldig wordt aangetroffen, is het niet zeker waar de 25

lindebossen precies gesitueerd waren. Thans ligt de betekenis en waarde van de Veluwebossen op de 
stuwallen vooral in de habitalypen van de eiken en eiken-beukenbos. Omvorming van oude boskernen naar 
bostypen met linde, of met esdoorns, abelen en zoete kersen, is ook vanwege strooiselverbetering niet aan te 
bevelen. Abelen en esdoorns zijn bovendien zeer invasief en schadelijk voor de waarden van de Natura 2000 
habitats. Wilde peer hoort meer in de beekdalen thuis.

 23



- Het (grens-) wallen complex loopt geheel rond via de percelen 4c, 3u, 3b en 3d. De 
wallen zijn plaatselijk sterk aangetast waarschijnlijk door de aanwezigheid van wilde 
zwijnen.  

Aanbevelingen 
Uitgaande van de hoge cultuurhistorische, geneesche en ecologische waarde van het 
eikenspaartelgenbos kunnen een aantal beheermaatregelen worden aanbevolen: 

Korte termijn: 
- Behoud van het huidige areaal van het eikenspaartelgenbos 
- Omvorming van naaldbomen en beuk naar autochtone eiken. 
- Uitgezaaide beuken verwijderen. 
- Inboet en aanvulling van autochtone wintereiken (Spaanse migraeelijn) en als hakhout 

beheren op de boswallen. Exoten en niet karakteriseek soorten verwijderen. 
- Bezien wat zijn de mogelijkheden zijn voor het opzelen van nieuw eikenhakhout of nieuw 

opgaand eikenbos. 
- In de toekomst nieuwe uitzaaiingen van exoten en niet-karakteriseeke bomen en struiken 

verwijderen. 
- Onderzoeken of aanplant van b.v. wilde kamperfoelie, wilde appel, sporkehout en wilde 

lijsterbes plaatselijk wenselijk is. Op een aantal plaatsen staan er deels al grotere populaees. 
- Onderzoeken of plaatselijke dunning van eiken wenselijk is op plaatsen waar het bos te 

donker is geworden. 
- Onderzoeken of verwijderen of maaien van adelaarsvaren zinvol is. 

Houtwallen ten zuiden van Klein Boeschoten (grenzen van 2h)  
De oude houtwallen ten zuiden van Klein Boeschoten worden op de kaart van 1850 aangegeven. De 
karakteriseeke beplaneng bestaat uit zomereik, wintereik en bastaardeik (zie ook bijlage 3). Delen 
ervan zijn omgevormd in o.a. Amerikaans eiken. De karakteriseeke ondergroei bestaat uit wilde 
lijsterbes, wilde kamperfoelie, sporkehout, bramensoorten en blauwe bos. Mogelijk ook gewone 
vlier en ruwe berk. Niet karakteriseek zijn: beuk, haagbeuk, taxus, Amerikaanse vogelkers, 
Amerikaanse eik, douglasspar, eensejlige meidoorn, tamme kastanje, robinia, fijnspar, Japanse lariks, 
Californische cipres, gewone esdoorn, zoete kers en grove den. In de afgelopen jaren is er ook 
nieuwe beplaneng aangebracht met soorten als wilde appel, boomhazelaar en noorse esdoorn uit 
oogpunt van klimaatverandering en strooiselverbetering. In de kruidlaag zien we; pilzegge, ruwe 
smele, pijpenstrootje en brede stekelvaren. Echte oudbosindicatoren werden niet aangetroffen. Van 
het vak 2h langs de Hoge Boeschoterweg is een restant wal opgenomen met veel wintereiken (2h2). 
Beide zijden van de Harderwijkseweg zijn opgenomen onder 2h3 en 2h4. 
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Links houtwal en bosrand met zomereiken (Quercus robur), wintereiken (Quercus petraea) en 
basterdeiken(Quercus x rosacea); rechts beplan;ng met Amerikaanse eiken (Quercus rubra). 

Aanbevelingen 
De zuidelijke houtwallen aan weerszijde van de lanen zijn deels in eigendom van Klein Boeschoten. 
Een relaeef klein aandeel hee^ nog de oorspronkelijk begroeiing van uitgegroeid eikenhakhout of 
spaartelgen, met name het deel onder 2h2. Bijzonder is het voorkomen van wintereiken en 
basterdeiken zie ook Bijlage 3 met bladmorfologie. Als algemene aanbeveling kan hier gelden om bij 
inboet uit te gaan van autochtone zomereiken of wintereiken zodat in de loop van de ejd de 
autheneciteit ervan toeneemt. 

Het bostype valt onder een mengvorm van Beuken- eikenbos met hulst en Oude eikenbos.  

Vanuit de doelstelling is het aan te bevelen deze te verwijderen of, wat ecologisch gunseg is, beter te 
ringen zodat de dode bomen in het bos blijven. Daarna kan bezien worden of wilde kamperfoelie kan 
worden ingeboet. Niet gepleit wordt om hier beuk en hulst te bevorderen, omdat daarmee de grote 
waarde van het bos op termijn in de knel kan komen. Ook wordt hier niet gepleit om het bos in 
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hakhout te nemen, maar als opgaand bos te beheren. Dat kan betekenen dat het bos plaatselijk te 
donker wordt en dunning op maat noodzakelijk is om de lichtminnende struiksoorten te behouden. 

 

 

Houtwallen en kleine bosstroken nabij de bebouwing en zuidwestelijke akkers (vak, 3a, 3b, 3d, 3e, 
3j 1, 3j 2, 3q1, 3q2, 3t,3u). 
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Rondom de zuidwestelijk gelegen akkers liggen enkele houtwallen met relicten van eikenhakhout. 
Grenzend er aan liggen ook kleine bospercelen (3e, 3t, 3u, 3q1, 3q2) die als oude boskernen 
beschouwd kunnen worden. Er zijn een enkele wintereik en bastaardeik waargenomen. In de 
kruidlaag komt verspreid de gewone eikvaren voor. Het is hier een oudbos indicator. 

Op verschillende plekken komen door aanplant of spontane uitzaai exoten of niet in eikenbos 
thuishorende soorten voor: beuk, zoete kers, gewone esdoorn, sleedoorn, taxus, haagbeuk, 
Amerikaans krentenboompje,  Amerikaanse eik, wile esdoorn en douglasspar. Het vak 3b is de grens 
met 3a met overgang naar produceebos dat dichter bij het wallichaam ligt. 3b is daardoor smaller 
ingetekend. 3b loopt langer door (tot aan beukenlaan 3p) 

Het vak 3d betre^ een opgetrokken wal welke doorloopt in 3e tot aan de bebouwing. Dit deel van 3e 
is bij 3d opgenomen Het vak Het vak 3j is opgedeeld in 3j1 en 3j2. 3j2 en betre^ een heg van jonge 
lee^ijd. Van het vak 5c1is alleen het wallichaam grenzend aan pad opgenomen. Verder van de 
bosrand af betre^ produceebos. 

Aanbevelingen 
De vraag is of volledige omvorming naar een meer autheneeke houtwalbeplaneng zinvol is gezien de 
mix van allerlei soorten. Als er sprake is, of wensen zijn van inboet is aanplant van autochtone 
wintereik (beperkt), zomereik, wilde lijsterbes en eventueel sporkehout aan te bevelen. Verwijderen 
van Amerikaanse eik, haagbeuk, beuk, douglasspar en sleedoorn is vanwege uitzaaiingen of 
worteluitlopers aan te bevelen. 

  
Het eikenhakhoutbos bij het ‘Gat van Zus’.  
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Grootste eikenstoof bij het Gat van Zus (foto Carmen Hiddes). Hoe oud zou die zijn? 

Het eikenbos van het Gat van Zus (6a, 6c 1, 6c 2, 6c 3, 6c 4). 
Het eikenbos van het Gat van Zus werd in 1914 door Joan Nachenius aangekocht. Geïnventariseerd 
zijn de vakken grenzend aan de lage Boeschoterweg en die westelijk van het heide perceel: 6c4, 6a, 
6c1/c3, 6c2. Bestaan uit uitgegroeid en veel indrukwekkend  eikenhakhout. De stoven zijn 
meerstammig opgegroeid. De meest imposante exemplaren (tot maximaal 12 meter in omtrek) 
bevinden zich aan de grens van vak 6c2 en e2. Hier bevindt zich ook eikvaren in één van de stoven. Al 
deze zijn gemarkeerd op het kaartje. 

De kuil die als het ‘Gat van Zus’ bekend staat is een zogenaamd doodijsgat. Ze komen meer voor op 
de Veluwe en zijn van na de voorlaatste ijsejd. Verondersteld wordt dat ze ontstonden door het 
smelten van brokken van ijs met zand en grint, waarna gaten overbleven. 
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Grenzend aan de Lage Boeschoterweg staan her en der tuin exoten.  

In het gebied direct rond het Gat van Zus zelf (6a) , het doodijs-gat, is het eikenhakhout omgevormd 
naar een beukenbestand. Die hebben inmiddels een monumentaal karakter bereikt. Ze zaaien zich 
uit in de aangrenzende vakken. De grenzen van 6a zijn sinds de vorige kartering verder uitgedijd met 
jonge beuken naar aangrenzende vakken 6c1/c3 en 6c4. Deze zijn aangepast in het huidige kaartje.  

Verder zien we er ruwe berk, zachte berk, wilde lijsterbes, hulst, sporkehout, wilde kamperfoelie en 
blauwe bosbes als inheemse soorten met wilde populaees. Er werden geen wintereiken of 
basterdeiken aangetroffen. Zie ook bijlage 3. Als oudbosindicatoren treffen we adelaarsvarens aan en 
op een enkele plek een kleine populaee dalkruid (niet op het kaartje aangegeven). 

  
Links gewone eikvaren op boomstam, rechts groep dalkruid (herfst), beide oudbosindicatoren. 
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aanbevelingen 
De bosvegetaee als uitgegroeid oud eikenhakhout maakt een goede indruk en is plaatselijk 
indrukwekkend. Het verwijderen van de exoten, deels van elders binnengekomen tuinplanten, komt 
het autheneeke karakter ten goede. Te denken valt aan Amerikaanse vogelkers, Amerikaans 
krentenboompje, Taxus, Japanse berberis en (uit China a{omsege) Diels’ cotoneaster. Het 
Amerikaans krentenboompje lijkt geen invasief karakter te ontwikkelen en hee^ minder prioriteit. 
Verder is aan te bevelen om de uitzaaiing van de beuken rondom het Gat en daarbuiten te 
verwijderen om de vorming van zaadbomen op termijn tegen te gaan. Dit om latere verdrukking van 
het eikenhakhout te voorkomen. 

  
Links de beukengroep bij het ‘Gat van Zus’ (een doodijsgat uit de voorlaatste IJsejd), rechts een van 
de grootste eikenstoven bij het Gat. 

5.Voorstel uitvoeringsplan voor de oude 
boskernen 3q 1, 3q 2 en de houtwallen 3j1 en 
3j2 van Klein Boeschoten en de oude 
boskernen van het Gat van Zus. 

Marian van der Waals stelt voor om voor de bovengenoemde oude boskernen een uitvoeringsplan te 
maken om een zo autheneek mogelijk bos te verkrijgen uit oogpunt van wilde/autochtone bomen en 
struiken. Oude boskernen die geheel uit soorten bomen en struiken (met wilde populaees) bestaan 
die in het betreffende habitalype thuis horen, bestaan er niet of nauwelijks niet meer op de Veluwe 
en elders in het land. Om hier voorbeelden te creëren zijn daarom belangrijk vanuit inzicht in 
natuurbos en natuurbos met een oudere cultuurhistorische achtergrond van hakhoutbeheer. 

Vak 3q 1 Klein Boeschoten 
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Dit vak bestaat in hoofdzaak uit zomereiken met hoog opgaande spaartelgen. Er staat een enkele 
basterdeik (Quercus x rosacea). De eiken kunnen vrijwel zeker als autochtoon beschouwd worden. 
Verder komen er als wilde struiken de wilde lijsterbes, gewone vlier, sporkehout en bramen voor. 
Onzeker is of de hulst hier autochtoon is. De waardering vanuit autochtoniteit wordt als waardevol 
en cultuurhistorie als waardevol benoemd. Verder komen er als aangeplant voor: Spaanse aak, 
gewone esdoorn, beuk, zoete kers, Amerikaanse vogelkers en douglasspar. Het bostype valt onder 
een mengvorm van Beuken- eikenbos met hulst en Oude eikenbos.  

Vanuit de doelstelling is het aan te bevelen deze te verwijderen of, wat ecologisch gunseg is, beter te 
ringen zodat de dode bomen in het bos blijven. Daarna kan bezien worden of wilde kamperfoelie kan 
worden ingeboet. In de kruidlaag zien we adelaarsvaren als oudbos indicator en verder als 
bossoorten de pilzegge, bochege smele en de brede stekelvaren.  

Niet gepleit wordt om hier beuk en hulst te bevorderen, omdat daarmee de grote waarde van het 
bos op termijn in de knel kan komen. Ook wordt hier niet gepleit om het bos in hakhout te nemen, 
maar als opgaand bos te beheren. Dat kan betekenen dat het bos plaatselijk te donker wordt en 
dunning op maat noodzakelijk is om de lichtminnende struiksoorten te behouden. 

Vak  3q 2 Klein Boeschoten 

 

Dit vak bestaat eveneens in hoofdzaak uit zomereiken met hoog opgaande spaartelgen. Er staat een 
enkele ruwe berk. De eiken kunnen vrijwel zeker als autochtoon beschouwd worden. Bij de ruwe 
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berk, als pioniersoort, is er meer twijfel. Verder komen er als wilde struiken de wilde lijsterbes, 
gewone vloer, sporkehout en bramen voor. Onzeker is of de klimop en de hulst hier autochtoon zijn.  

De autochtoniteit hee^ als categorie waardevol en de cultuurhistorie als waardevol. Verder komen er 
als aangeplant voor: Amerikaanse vogelkers en douglasspar. Vanuit de doelstelling is het aan te 
bevelen deze te verwijderen of, wat ecologisch gunseg is, beter te ringen zodat de dode bomen in 
het bos blijven. Daarna kan bezien worden of wilde kamperfoelie kan worden ingeboet. In de 
kruidlaag zien we als oudbosindicatoren de adelaarsvaren en de gewone eikvaren. Het bostype valt 
onder een mengvorm van Beuken- eikenbos met hulst en Oude eikenbos.  

Niet gepleit wordt om hier beuk en hulst te bevorderen, omdat daarmee de grote waarde van het 
bos op termijn in de knel kan komen. Ook wordt hier niet gepleit om het bos in hakhout te nemen, 
maar als opgaand bos te beheren. Dat kan betekenen dat het bos plaatselijk te donker wordt en 
dunning op maat noodzakelijk is om de lichtminnende struiksoorten te behouden. 

Houtwal 3j1 

Deze houtwal bestaat eveneens in hoofdzaak uit zomereiken met hoog opgaande spaartelgen en 
uitgegroeide hakhoutstoven. De eiken kunnen vrijwel zeker als autochtoon beschouwd worden. 
Verder komen er als wilde struiken de wilde lijsterbes, gewone vlier, sporkehout en bramen voor. 
Onzeker is of de hulst hier autochtoon zijn.  

De autochtoniteit hee^ als categorie waardevol en de cultuurhistorie als waardevol.  

Verder komen er als aangeplant voor: Amerikaanse vogelkers, douglasspar, beuk, eensejlige 
meidoorn, hazelaar, gewone esdoorn, Noorse esdoorn en Spaanse aak. Vanuit de doelstelling is het 
aan te bevelen deze te verwijderen of, wat ecologisch gunseg is, beter te ringen zodat de dode 
bomen in het bos blijven. Daarna kan bezien worden of wilde kamperfoelie kan worden ingeboet. In 
de kruidlaag zien we als oudbosindicatoren de adelaarsvaren, gewone salomonszegel en lelietje-van-
dalen. Het bostype valt onder een mengvorm van Beuken- eikenbos met hulst en Oude eikenbos.  

Niet gepleit wordt om hier beuk en hulst te bevorderen, omdat daarmee de grote waarde van de 
houtwal op termijn in de knel kan komen. Ook wordt hier niet gepleit om de houtwal in hakhout te 
nemen, maar als opgaand bomenbestand te beheren.  

Omdat deze houtwal deels onderdeel uitmaakt van het schaapskooi-erf is te bezien in hoeverre hier 
voor een overgangsbeplaneng gekozen kan worden. 
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Houtwal 3j2 

Deze houtwal bestaat eveneens in hoofdzaak uit zomereiken met hoog opgaande spaartelgen en 
uitgegroeide hakhoutstoven. Over de autochtoniteit van de eiken, waaronder een wintereik en een 
basterdeik, is onzekerheid, Een deel ervan lijken spaartelgen te zijn. Verder komen er als wilde 
struiken de wilde lijsterbes, gewone vlier, sporkehout en bramen voor. Onzeker is of de klimop en de 
eensejlige meidoorn hier autochtoon zijn.  

De autochtoniteit hee^ als categorie vrij waardevol en de cultuurhistorie als vrij waardevol.  

Verder komen er als aangeplant voor: Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, taxus, grove den, 
douglasspar, beuk, eensejlige meidoorn, wile esdoorn en zoete kers.. Vanuit de doelstelling is het 
aan te bevelen deze te verwijderen of, wat ecologisch gunseg is, beter te ringen zodat de dode 
bomen in het bos blijven. Daarna kan bezien worden of wilde kamperfoelie kan worden ingeboet. In 
de kruidlaag zien we als oudbosindicatoren de gewone salomonszegel. Verder zien we er de brede 
stekelvaren. Het bostype valt onder een mengvorm van Beuken- eikenbos met hulst en Oude 
eikenbos.  

Niet gepleit wordt om hier beuk en hulst te bevorderen, omdat daarmee de grote waarde van de 
houtwal op termijn in de knel kan komen. Ook wordt hier niet gepleit om de houtwal in hakhout te 
nemen, maar als opgaand bomenbestand te beheren.  

Omdat deze houtwal deels onderdeel uitmaakt van het schaapskooi-erf is te bezien in hoeverre hier 
voor een overgangsbeplaneng gekozen kan worden. 

Het Gat van Zus. 

De bosvakken van het Gat van Zus met oude boskernen bestaan in hoofdzaak uit uitgegroeid 
hakhout van zomereiken. De grootse eikenstoof meet 12 meter omtrek. Die zijn hier niet tot 
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spaartelgen omgevormd zodat de meerstammigheid behouden is gebleven. Het Gat van Zus kan tot 
de belangrijke oude boskernen van de Veluwe gerekend worden! 

 

Bij de locaee ‘Gat van Zus’ zijn drie vakken van oude boskernen opgenomen. 

Vak 6c4. 

Dit vak bestaat in hoofdzaak uit zomereiken met hoog opgaande uitgegroeide hakhoutstoven. De 
grootste stoven meten 6 tot 8 meter omtrek. Er staat een enkele ruwe berk en zachte berk in de 
boomlaag. De eiken kunnen vrijwel zeker als autochtoon beschouwd worden en mogelijk ook de 
berken. Verder komen er als wilde struiken de wilde lijsterbes, sporkehout, blauwe bosbes, gewone 
dophei en bramen voor. Onzeker is of de hulst hier autochtoon is. De waardering vanuit 
autochtoniteit wordt als waardevol en cultuurhistorie als zeer waardevol benoemd. Verder komen er 
als aangeplant voor: beuk, Spaanse aak, gewone esdoorn, Amerikaanse vogelkers, Amerikaans 
krentenboompje, Amerikaanse eik, Japanse berberis, Diels’ cotoneaster, grove den, Japanse lariks, 
Fijnspar en douglasspar. Het bostype valt onder een mengvorm van Beuken- eikenbos met hulst en 
Oude eikenbos.  

Vanuit de doelstelling is het aan te bevelen deze te verwijderen of, wat ecologisch gunseg is, beter te 
ringen zodat de dode bomen in het bos blijven. Daarna kan bezien worden of wilde kamperfoelie kan 
worden ingeboet. In de kruidlaag zien we hier geen oudbos indicatoren. Wel als bossoorten de 
pilzegge, bochege smele, mannetjesvaren en de brede stekelvaren.  

Niet gepleit wordt om hier beuk en hulst te bevorderen, omdat daarmee de grote waarde van het 
bos op termijn in de knel kan komen. Ook wordt hier niet gepleit om het bos in hakhout te nemen, 
maar als opgaand bos te beheren. Dat kan betekenen dat het bos plaatselijk te donker wordt en 
dunning op maat noodzakelijk is om de lichtminnende struiksoorten te behouden. Geconstateerde 
problemen zijn de wilde zwijnen en tuinafval. 

Vak 6c 1/c3 

Dit vak bestaat in hoofdzaak uit zomereiken met hoog opgaande uitgegroeide hakhoutstoven. De 
grootste stoven meten 8 tot 10 meter omtrek. Er staat een enkele ruwe berk en zachte berk in de 
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boomlaag. De eiken kunnen vrijwel zeker als autochtoon beschouwd worden en mogelijk ook de 
berken. Verder komen er als wilde struiken de wilde lijsterbes, sporkehout, blauwe bosbes en 
bramen voor. Onzeker is of de hulst hier autochtoon is. De waardering vanuit autochtoniteit wordt 
als waardevol en cultuurhistorie als zeer waardevol benoemd. Verder komen er als aangeplant voor: 
beuk, Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krentenboompje, robinia, grove den, Prunus-sp., Japanse 
lariks, Fijnspar en douglasspar. Het bostype valt onder een mengvorm van Beuken- eikenbos met 
hulst en Oude eikenbos.  

Vanuit de doelstelling is het aan te bevelen deze te verwijderen of, wat ecologisch gunseg is, beter te 
ringen zodat de dode bomen in het bos blijven. Daarna kan bezien worden of wilde kamperfoelie kan 
worden ingeboet. In de kruidlaag zien we dalkruid als oudbos indicator en verder als bossoorten de 
pilzegge, bochege smele en de brede stekelvaren.  

Niet gepleit wordt om hier beuk en hulst te bevorderen, omdat daarmee de grote waarde van het 
bos op termijn in de knel kan komen. Ook wordt hier niet gepleit om het bos in hakhout te nemen, 
maar als opgaand bos te beheren. Dat kan betekenen dat het bos plaatselijk te donker wordt en 
dunning op maat noodzakelijk is om de lichtminnende struiksoorten te behouden. Geconstateerde 
problemen zijn de wilde zwijnen. 

Vak 6c2 

Dit vak bestaat in hoofdzaak uit zomereiken met hoog opgaande uitgegroeide hakhoutstoven. De 
grootste stoof meet 12 meter omtrek. In delen van dit vak zijn de eiken volledig afwezig en zijn 
pogingen gedaan om eiken aan te planten. Er staat een enkele ruwe berk en zachte berk in de 
boomlaag. De eiken kunnen vrijwel zeker als autochtoon beschouwd worden en mogelijk ook de 
berken. Verder komen er als wilde struiken de wilde lijsterbes, sporkehout, wilde kamperfoelie (zeer 
weinig), blauwe bosbes en bramen voor. Onzeker is of de hulst hier autochtoon is. De waardering 
vanuit autochtoniteit wordt als waardevol en cultuurhistorie als zeer waardevol benoemd. Verder 
komen er als aangeplant voor: beuk, Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krentenboompje, 
Amerikaanse eik, zoete kers, grove den (vrij veel),  Japanse lariks, en douglasspar. Het bostype valt 
onder een mengvorm van Beuken- eikenbos met hulst en Oude eikenbos.  

Vanuit de doelstelling is het aan te bevelen deze te verwijderen of, wat ecologisch gunseg is, beter te 
ringen zodat de dode bomen in het bos blijven. Daarna kan bezien worden of meer wilde 
kamperfoelie kan worden ingeboet. In de kruidlaag zien we geen oudbos indicatoren en verder als 
bossoorten de pilzegge, bochege smele en de brede stekelvaren.  

Niet gepleit wordt om hier beuk en hulst te bevorderen, omdat daarmee de grote waarde van het 
bos op termijn in de knel kan komen. Ook wordt hier niet gepleit om het bos in hakhout te nemen, 
maar als opgaand bos te beheren. Dat kan betekenen dat het bos plaatselijk te donker wordt en 
dunning op maat noodzakelijk is om de lichtminnende struiksoorten te behouden.  

SamenvaUng 

De voorgestelde bos- en houtwalvakken van Klein Boeschoten en van het ‘Gat van Zus’ zijn kansrijk 
om om te vormen naar een meer autheneek bostype. Voor Klein Boeschoten betekent dat een 
ontwikkeling van een spaartelgenbos naar opgaand bosvakken en houtwallen. Voor het Gat van Zus 
betekent het een ontwikkeling van hakhoutbos naar een opgaand bos met meerstammige eiken. 
Aanbevolen wordt om de exoten en niet-autochtone bomen en struiken de verwijderen of te ringen 
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zodat het dode hout in het bos blij^. Met name de wilde kamperfoelie is er schaars en kan bijgeplant 
worden met autochtoon plantgoed.  

Omdat de bosvakken relaeef klein zijn, is invloed van buitenaf, zoals mesenvloed van akker en inwaai 
van zaad vanuit bospercelen onvermijdelijk. Belangrijk voor het slagen van het project is een 
aanleggen van bufferzones. Bufferzones, bestaande uit autochtoon plantgoed dienen alejd op 
afstand van de oude bosranden te staan om negaeeve schaduwwerking te voorkomen. 

Omdat omvorming alejd onverwachte ontwikkelingen oproept is monitoren belangrijk om zonodig in 
de toekomst bij te sturen. Dat kan zijn om meer licht te creëren door dunning op maat of 
verwijderen van spontaan uitgezaaide niet-wilde bomen en struiken. 

Autheneek bossen zijn op er op de Veluwe, en ook elders in het land, niet of nauwelijks. De Waarde 
en betekenis van de genoemde omvormingen bij Oud Boeschoten en het Gat van Zus zijn dan ook 
groot de biodiversiteit, de cultuurhistorie (natuur erfgoed) en voor onze kennis en behoud van 
informaee van de oude boskernen. 
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7.Bijlagen 
Bijlage 1: Beheerplan bureau Silve, 2009. 

 

 

De oude boskernen worden in het rapport van Silve (2009) beschreven a.v.  Een korte 26

samenvaUng: 

Afdeling 3b: smalle strook looqomen met eik, berk, beuk. Wilde lijsterbes, sporkehout en (Z) een 
groep grove dennen. 

Afdeling 3c/d/e: voormalige schapendri^. Ca. 1900 ingeplant met eikenhakhout (d en e) en grove  
dennen (c) langs de weg. In 1946 spaartelgenbos (d en e) en inplant van douglasspar (c ). Bij 3 d/e 
enkele verspreide prachege eiken en in de struiklaag gewone vlier (rand), sporkehout, wilde lijsterbes 
en hulst. 

Afdeling 3g: wal met eiken, een enkele beuk, eensejlige meidoorn, gewone vlieren en Amerikaanse 
vogelkers. 

 De soortnamen van de bomen en struiken zijn volgens de botanische standaardlijst 2020, waar nodig  26

gewijzigd. Vuilboom is synoniem. van sporkehout.
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3o: strook met vrij dicht staande eiken, enkele beuken en Amerikaanse eiken in de ondergroei. 

3p: tot ca. 1905 deel van het Binnenveld. Thans beukenbos. Geen oude boskern. 

Afdeling 3,4 w: voormalige grenswallen en overige (radiaal) wallen met ernsege schade door 
zwijnen. 

Afdeling 4c: Smalle bosstrook, met dikke eiken naast de weg, deel meerstammig. Voormalige 
grenswal. Onder de eiken veel verjonging van douglas, tsuga en beuk. 

Afdeling 4d geen oude boskern: in 1905 beplant met douglasspar (in 1903 diep gespit). 

Afdeling 4e: opgaand eikenspaartelgenbos, gemengd hier en daar met beuken, verder berk, Japanse 
lariks. Aan de noordzijde ligt de voormalige grenswal van Boeschoten. 

Afdeling 4g: vrij dicht tot dicht eikenspaartelgenbos met een enkele berk, taxus, hulst, sporkehout en 
wilde lijsterbes. In de kruidlaag: adelaarsvaren. Lichte eikenster^e ZW met aldaar in de jaren ’90 een 
groep lindes aangeplant. Langs de afdeling 4e een struiklaag met sporkehout. 

Afdeling 4i: dicht staand eikenspaartelgenbos, met zware eiken. Twee taxussen aangeplant. Vrij hoge 
bedekking met sporkehout. 

Afdeling 4j/4k: dicht staand en vrijwel ongemengd eikenspaartelgenbos. Enkele zilversparren en 
douglassparren. Ca. 1950 enkele taxussen aangeplant. Geringe bedekking met adelaarsvaren. 

Afdeling 5c1: een enkele eik en berk; naaldhout. Kruidlaag met een zeer hoge bedekking 
adelaarsvaren. 

Afdeling 5d: Het laatste vak dat in de oorlog als hakhout is gehakt. Dus het jongste spaartelgenbos 
met oudere overstaanders. In 1960 is in het nog jong uitgelopen hakhout in 1960 een brede strook 
(NW) gericht) douglasspar en fijnspar ingeplant en in de jaren ’90 gekapt. Nu natuurlijke verjonging 
van berk en beplaneng van grove den, eik, tamme kastanje, zoete kers en winterlinde. Enkele oudere 
zomereiken. Voor het overige nog eikenspaartelgenbos. Adelaarvaren domineert in de kruidlaag. Aan 
het Westeinde sporkehout. 

Afdeling 5i: voormalig eikenhakhout, langs de weg twee zware beuken. 

Afdeling 5m: In het Zuiden voormalig hakhout van eik met in de struiklaag Amerikaanse eik en 
douglasspar. 

Gat van Zus vanaf foto 472 
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Afdeling 6c1/c3, 6c2, 6c4: Bos van pracheg opgaand eikenhakhout. Sinds 1912 in beeld gehouden. 
Plaatselijk grove dennen, een enkel douglas en eik, beuk of berk. Plaatselijk kleine open plekken met 
lijsterbes en verjonging van eik, berk, beuk en grove den pleksgewijs in het hakhout hulst, bosbes en 
bochege smele. 

Afdeling 6f2: In de grensstrook  ten ZW is een grote plek met rode bosbes, de enige op Boeschoten. 
In 1952, 1958 en 1971 eikels geraapt onder wintereik (Berkenpad) 

Bijlage 2. Middeleeuws document over Boeschoten. 
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Bijlage 3 BladvariaYes van de eiken.  

De bladeren zijn in de herfst van 2020 zijn bladeren verzameld van oude autochtone hakhouteiken: 
zomereik, wintereik en basterdeik.. Er blijkt vrij veel variaee in bladgroole, insnijdingen van de 
bladrand en beharing. In feite zien we een bandbreedte van typische zomereiken naar typische 
wintereiken. Opvallend zijn de zomereiken met korte rechte beharing. De beharing is steeds aan de 
onderzijde van het blad. Sommige bladeren zijn opvallend veel breder in de bovenste hel^ van het 
blad. Bij het Gat van Zus komen alleen zomereiken voor. Bij Klein Boeschoten komen beide 
eikensoorten voor met overgangsvormen. De wintereiken en basterdeiken zijn overigens zeldzaam. 
We zien ze in de bosrand en laanbeplaneng en zeer verspreid in het bos van Klein Boeschoten. De 
oorzaak daarvan is waarschijnlijk gelegen in de bodemeigenschappen. Mogelijk is de zomereik in een 
bepaalde periode van Boeschoten enigszins bevoordeeld. 

A: Eiken van Gat van Zus. 
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Bladvariaees bij de zomereik (Quercus robur): Gat van Zus. De middelste bladeren zijn van dezelfde 
boom. Bladeren ca ¾ van de ware groole. 

B. Bladeren van Klein Boeschoten 
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Zomereiken (Quercus robur), onbehaarde bladeren. 

 
Zomereik (Quercus robur) met behaarde bladeren, korte rechte haartjes  

(ca. ¾ van de ware groole) 
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Basterdeik (Quercus x rosacea) met weinig sterharen 

(ca. ¾ van de ware groole) 

 
Wintereik (Quercus petraea), sterke beharing met sterharen 

 (ca. ¾ van de ware groole) 
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Bijlage 4: brief van Clara van der Waals-Nachenius aan Diderik (november 
1986) 
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Bijlage 5: aanschaf plantgoed tussen 1993 en 2004. 

Bronnen voor nieuwe natuur (Driebergen: 25 Ilex aquifolia per stuk 4.750,-- totaal f 118.750,-- + 6% 
BTW en 19 % BTW totaal f 125,88. (€ 57,12) 7-12-2001  27

150 cratamon, 25 prunuavi, 475 quercpet en 25 ;liacor.   

Ministerie LNV aanleg beplan;ngen: populus  eur. 2 x. Donk en Noot 3 x (2004?) 

Alnus incana440, Salix caprea 400, cratamon 220, sambunig 210 , viburopu 90; beuk 3000, 
trilpopulier 36, reuzenzilverspar 1500, weymouthden 1200, hazelaar 32, rode kornoelje 16, sleedoorn 
16, wegedoorn 8, Gelderse roos 8. 6 okt 1993. 

 Plantgoed van BRONNEN en Bronnen voor Nieuwe Natuur is voor zover het gaat om inheemse soorten 27

autochtoon gecereficeerd. Uitzonderingen zijn zoete kers en winterlinde.
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Bijlage 6. Veldformulieren van Oud Boeschoten en het Gat van Zus 

Legenda en toelichYng bij het inventarisaYeformulier 

Algemene kopgegevens 
Het formulier bevat kopgegevens die de groeiplaats zo nauwkeurig mogelijk geografisch 
karakteriseren: 

Dagnummer: iedere groeiplaats wordt gekenmerkt door een dagnummer waarin de datum 
van opname is opgenomen. 

Loca;enummer: dit nummer correspondeert met de locaee op de veldkaart 1:10.000. 

Kaartbladnummer: het betreffende blad schaal 1:25.000. 

Coördinaten: de Amersfoortcoördinaten die betrekking hebben op een centraal punt in de 
opname. 
Loca;e: de op de opname betrekking hebbende toponiem. Ook de Gemeente en, indien 
aanwezig, een buurtschap of dorp worden vermeld. 

Oppervlakte: oppervlakte van de opname in m2. 

Eigendom: Staatsbosbeheer is vermeld als eigenaar.  

Standplaats 
Vervolgens komen er een aantal kopgegevens aan bod, die de standplaats kenmerken: 

Landschapselement: aangegeven wordt of het een heg, houtwal, houtkant, struweel, 
bosrand, bosje (<5 ha) bos, singel, kade, griend etc. betre^. 

Geomorfologie: bevat kenmerken als stuwwal, stuwwalflank, beekdal, stuifzand en 
dekzandrug. 

Historische geografie: Het landschap wordt hier beschouwd als esdorpenlandschap op 
zandgronden. 

Vegeta;etype: naamgeving conform de bostypologie van Van der Werf (1991) en van 
Stortelder, Schaminée & Hommel (1999). 
Bodem: bevat gegevens betreffende de bodemsoort, zoals klei, leem en zandleem. 

Hydrologie: bevat facultaeeve informaee over grondwaterstand, kwel, aanwezigheid van een 
beek of sloot etc. 

Loca;ewaardering: samenvalend oordeel over de waarde van de standplaats als autochtone 
genenbron. A = zeer waardevol B = waardevol; C = vrij waardevol. 

Beheer 
Hier worden gegevens over het beheer ingevuld (bijv. hakhoutbeheer, hegsnoei, aanplant, 
nietsdoen-beheer). 
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Bijzonderheden 

Onder dit kopje wordt een korte karakteriseek van de groeiplaats gegeven, en bijzondere 
soorten of omstandigheden vermeld.  

MoYvaYe 
Hier worden de belangrijkste criteria vermeld die hebben geleid tot het vaststellen van de 
autochtoniteit van de bomen en struiken: het voorkomen van de groeiplaats op historisch-
topografische kaarten, de hoeveelheid bos- en oudbosindicatoren, de aanwezigheid van oud 
hakhout, spaartelgen, oude bomen, archiefmateriaal, mondelinge of schri^elijke informaee.  

Soortkenmerken 
Tenslole worden de aangetroffen soorten ingevuld en gekarakteriseerd: 

Aantal: bij zeldzame soorten wordt het aantal exemplaren geteld. 

Soort: de naamgeving der soorten berust op BioBase. Zie hieronder de soortenlijst met 
a{orengen/ 

b en s (resp. boomlaag en struiklaag): hier wordt de mate van presenee van de soort 
weergegeven volgens de Tansleyschaal: 

1= zeldzaam, één exemplaar 

2= schaars of zeldzaam verspreid 

3= hier en daar 

4= plaatselijk frequent 

5= frequent 

6= lokaal zeer veel voorkomend 
7= zeer veel 
8= co-dominant 

9= dominant 

H: ter plekke is vaak herbariummateriaal verzameld in verband met vergelijkend taxonomisch 
onderzoek en ter registraee. De in de rapportage opgenomen soorten en groeiplaatsen zijn 
alejd in het veld bezocht en (zonodig aan de hand van herbariummateriaal) gedetermineerd.  

Inh: Van iedere soort wordt het inheems en autochtoon karakter aangegeven. Hierbij 
betekent: 

a=  vrijwel zeker autochtoon;  

b=  waarschijnlijk autochtoon;  

c=  mogelijk autochtoon.  
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Ook combinaees hiervan zijn mogelijk. Daarnaast wordt ‘p’ aangegeven bij aangeplante 
bomen en struiken en ‘s’ als het om spontane vesegingen gaat waarbij de autochtoniteit 
onbekend is. 

Op het formulier wordt aangegeven hoeveel autochtone soorten zijn aangetroffen. 

Oogst: Als richtlijn voor de winning van zaad of stek wordt een minimumpopulaee van ± 30 
individuen aangehouden. Deze hoeven niet op één groeiplaats voor te komen. In het geval 
van zeer zeldzame soorten betre^ het zelfs het gehele inventarisaeegebied. De 
oogstmogelijkheden zijn maeg, goed of zeer goed; resp. +, ++ en +++). Dit onderdeel is hier 
niet ingevuld. 

De overige soortkenmerken worden facultaeef (waar relevant) ingevuld. 

Het betre^ gegevens over de bloei (fl) dan wel vruchtdracht (fr), de hoogte (in m.) en de 
gemiddelde en/of maximale omtrek van boom of stoof (in m.) en of er verjonging is 
waargenomen (zeer weinig, maeg, veel; resp. +, ++ en +++). 

Ontwerp Naamlijst van inheemse boom en struiksoorten, waarvan 
autochtone exemplaren voorkomen in Nederland  

*  inheemse status onzeker of onduidelijk 

** waarschijnlijk uitgestorven 

Wetenschappelijke naam Naamcode: Nederlandse naam:

Acer campestre acer cam Spaanse aak

Acer pseudoplatanus acer pse Esdoorn

Alnus gluenosa Alnusglu Zwarte els

Andromeda polifolia andropol Lavendelhei

Arctostaphylos uva-ursi arctouva Beredruif

Berberis vulgaris berbevul Zuurbes

Betula pendula betulpen Ruwe berk

Betula pubescens betulpub Zachte berk

Betula x aurata betul*au Ruwe berk x Zachte berk

Calluna vulgaris calluvul Struikhei

Calluna vulgaris var. hirsuta Calluv,p Struikhei (behaarde vorm)

Carpinus betulus carpibet Haagbeuk

Clemaes vitalba clemavit Bosrank

Cornus mas cornumas Gele kornoelje
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Cornus sanguinea cornusan Rode kornoelje

Corylus avellana corylave Hazelaar

Crataegus laevigata cratalae Tweesejlige meidoorn

Crataegus monogyna cratamon Eensejlige meidoorn

Crataegus x macrocarpa var. hadensis crata*m;h Grootvruchege meidoorn

Crataegus x macrocarpa var. macrocarpa crata*m;m Grootvruchege meidoorn

Crataegus x media crata*me Bastaardmeidoorn

Crataegus x subsphaericea var. domicensis crata*s;d Schijnkoraalmeidoorn

Crataegus x subsphaericea var. subsphaerica crata*s;s Schijnkoraalmeidoorn

Cyesus scoparius cyessco Brem

Daphne mezereum daphnmez Rood peperboompje

Empetrum nigrum empetnig Kraaihei

Erica cinerea ericacin Rode dophei

Erica tetralix ericatet Gewone dophei

Euonymus europaeus euonyeur Wilde kardinaalsmuts

Fagus sylvaeca fagussyl Beuk

Fraxinus excelsior fraxiexc Es

Genista anglica genisang Stekelbrem

Genista germanica genisger Duitse brem

Genista pilosa genispil Kruipbrem

Genista enctoria genisen Verqrem

Hedera helix hederhel Klimop

Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides hippor-r Duindoorn

Ilex aquifolium ilex aqu Hulst

Juniperus communis junipcom Jeneverbes

Ligustrum vulgare ligusvul Wilde liguster

Linnaea borealis linnabor Linnaeusklokje

Lonicera periclymenum lonicper Wilde kamperfoelie

Lonicera xylosteum lonicxyl Rode kamperfoelie

Malus sylvestris malussyl (wilde) Appel

Mespilus germanica mespiger Mispel

Myrica gale myricgal Wilde gagel

Oxycoccus palustris oxycopal Kleine veenbes

Pinus sylvestris** pinussyl Grove den

Populus nigra populnig Zwarte populier

Populus tremula popultre Ratelpopulier

Prunus padus prunupad Gewone vogelkers
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Prunus spinosa prunuspi Sleedoorn

Pyrus pyraster pyruspyr (wilde) Peer

Quercus petraea quercpet Wintereik

Quercus robur quercrob Zomereik

Quercus x rosacea querc*ro Zomereik x Wintereik

Rhamnus cathareca rhamncat Wegedoorn

Rhamnus frangula rhamnfra Sporkehout

Ribes nigrum ribesnig Zwarte bes

Ribes rubrum ribesrub Aalbes

Ribes spicatum ribesspi Noordse aalbes

Ribes uva-crispa ribesuva Kruisbes

Rosa agreses rosa agr Kraagroos

Rosa arvensis rosa arv Bosroos

Rosa caesia rosa cae Behaarde struweelroos

Rosa canina rosa can Hondsroos

Rosa x gremlii rosa hen Schijnegelaneer

Rosa corymbifera rosa cor Heggenroos

Rosa dumalis rosa dum Kale struweelroos

Rosa ellipeca rosa ell Wigbladige roos

Rosa x inodora rosa ino Schijnkraagroos

Rosa micrantha rosa mic Kleinbloemige roos

Rosa x subereceformis Rosa*su (viltroos)

Rosa rubiginosa rosa rub Egelaneer

Rosa sherardii rosa she Berijpte viltroos

Rosa spinosissima rosa spi Duinroos

Rosa x subcanina rosa sca Schijnhondsroos

Rosa x subcollina rosa sco Schijnheggenroos 

Rosa tomentella rosa ton Beklierde heggenroos

Rosa tomentosa rosa tom Viltroos

Rubus spec. rubus-sp bramensoorten

Salix alba salixalb Schietwilg

Salix aurita salixaur Geoorde wilg

Salix caprea salixcap Boswilg

Salix cinerea subsp. cinerea salixc-c Grauwe wilg

Salix cinerea subsp. oleifolia salixc-o Rossige wilg

Salix euxina salixeux Turkse kraakwilg

Salix pentandra salixpen Laurierwilg
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Salix purpurea salixpur Bilere wilg

Salix repens subsp. dunensis salixr-d Kruipwilg

Salix repens subsp. repens salixr-r Kruipwilg

Salix x ambigua salix*am Kruipwilg x Geoorde wilg

Salix x capreola salix*ca Geoorde wilg x Boswilg

Salix x charrieri salix*ch Geoorde wilg x Rossige 
wilg

Salix x mulenervis salix*mu Geoorde wilg x Grauwe 
wilg

Salix x reichardei salix*re Boswilg x Grauwe wilg

Salix x subsericea salix*su Grauwe wilg x Kruipwilg

Sambucus nigra sambunig Gewone vlier

Sambucus racemosa samburac Trosvlier

Solanum dulcamara solandul Bilerzoet

Sorbus aucuparia sorbuauc Wilde lijsterbes

Taxus baccata taxusbac Taxus

Tilia cordata eliacor Winterlinde

Tilia platyphyllos subsp. cordifolia eliap-c Zomerlinde

Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos eliap-p Zomerlinde

Ulex europaeus ulex eur Gaspeldoorn

Ulmus glabra ulmusgla Ruwe iep

Ulmus laevis ulmuslae Fladderiep

Ulmus minor ulmusmin Gladde iep

Vaccinium myrellus vaccimyr Blauwe bosbes

Vaccinium uliginosum vacciuli Rijsbes

Vaccinium oxycoccos vacciocy Kleine veenbes

Vaccinium vies-idaea vaccivit Rode bosbes

Vaccinium x intermedium vacci*in Blauwe x Rode bosbes

Viburnum lantana* viburlan Wollige sneeuwbal

Viburnum opulus viburopu Gelderse roos

Viscum album viscualb Maretak
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Veldformulieren  
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‘Laat ik tot slot bekennen, dat wij hier meer landschapsbouwers zijn dan bosbouwers. Ik reken mij dat 
niet tot schande’ (Clara van der Waals-Nachenius, 1974). 
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