Kootwijk Groen excursie op 19 september 2020 door Groot Vogelenzang
Gidsen: Wim Huijsman, oud medewerker Staatsbosbeheer Veluwe en Henri Thomassen, associate
professor evolutionary ecology and conservation aan de universiteit Tübingen.

Groot Vogelenzang
1. Start bij het huis (voormalige hofstede) Groot Vogelenzang.
In 1897 kocht de Staat der Nederlanden in Kootwijk 3 boerderijen met ca. 80 ha
aaneengesloten landerijen. De aankoop maakte deel uit van een regeringsplan dat er in
voorzag een eind te maken aan de eeuwenlange bedreiging van de streek als gevolg van de
zandverstuivingen en tevens om in eigen land een adequate houtproductie op gang te
brengen: er was veel hout nodig voor de mijnbouw (stutten van de mijnschachten). Het hout
van de grove den (grenen) was daar door zijn taaie structuur uitnemend voor geschikt en juist
deze boomsoort doet het goed op de voedselarme gronden.

Boomkwekerij met zaaibedden
Met de aankoop van de boerderijen kwam men in het bezit van relatief voedselrijke grond
waar men de benodigde boomkwekerijen op kon vestigen. Daarmee werd Vogelenzang het
centrum van de grootschalige stuifzand- en heideontginning.

Belangrijke bijkomstigheid van de aankoop was dat men hiermee substantiële rechten
verwierf in de Maalschap van Kootwijk. De woeste gronden en nog resterende bossen rond
o.m. Kootwijk waren in die tijd gemeenschappelijk bezit van de grondeigenaren, veelal boeren
uit de omgeving.
De maalschap kende een bestuur en er waren regels gesteld omtrent het beheer. Rond 1900
werd de maalschap ontbonden. Vervolgens werd het overgrote deel van de gronden
aangekocht door de Staat t.b.v. de ontginningen.
Zomer 1899 werd het Staatsbosbeheer ingesteld. De nieuwe rijksdienst ging in Kootwijk van
start met de grootschalige bebossing van de zandverstuivingen en heidevelden. Tot dan was
het beheer uitgevoerd door de Nederlandse Heidemaatschappij o.l.v. H.J. Lovink (1866 –
1938). Lovink werd vervolgens ook hoofd van het Staatsbosbeheer.
Van de 3 aangekochte boerderijen zijn er 2 afgebroken (Klein Vogelenzang en de Grote
Hoef). Het huis Groot Vogelenzang werd gerestaureerd en bestemd tot boswachterswoning.

Fragment uit de Maalschapskaart van begin 20e eeuw; 1. Grote Vogelenzang, 2. Kleine
Vogelenzang, 3. De Grote Hoef.
Alle grond van de voormalige boerderijen is uiteindelijk beplant met in hoofdzaak
naaldhoutsoorten die hun natuurlijke herkomst vinden aan de westkust van Noord-Amerika:
Douglas (Pseudotsuga menziesii), maar ook Grote zilverspar (Abies grandis), Hemlockspar
(Tsuga heterophylla) en Westerse levensboom (Thuja occidentalis). Allen soorten die hogere
eisen stellen aan de bodem dan de Grove den en het in ons klimaat redelijk tot goed doen. De
oudste beplanting met douglas vind je aan de Boswachter van Emstweg (nr. 2 op de kaart) De
fraaie douglaslaan (zeldzaam) is in 1901 aangelegd, evenals de douglasbeplanting in het
aangrenzende bosvak. Er zijn nog maar enkele van de oudste douglasbomen gespaard
gebleven. Prachtige, indrukwekkende bomen die tevens de dikste en hoogste bomen zijn die
Kootwijk kent (excursiepunt 5 op de kaart).
De bossen van Vogelenzang hebben in de loop der tijd vele kubieke meters waardevol hout
geleverd en doen dat nog steeds. Met name het hout van de douglas, in de internationale
handel bekend als Oregon pine, is van uitstekende kwaliteit en geschikt voor o.m.
houtconstructiebouw, vloeren, sierbetimmering vanwege de mooie kleur, etc.

Actuele boskaart met excursiepunten

2. Kaalkap in douglasbos.
Najaar 2019 is hier het resthout geklepeld en is de bosbodem omgewoeld. Dit is een
beheermethode die veel discussie oproept. Henri legt uit wat de nadelen zijn van het klepelen
en het bewerken van de bodem (takken, boomtoppen en dood hout dat al voor de kap in het
bos lag wordt vermalen). Het gaat o.m. ten koste van het zo enorm belangrijke bodemleven
en heeft een negatief effect op de uitstoot van CO2. Dit soort ingrepen lijken ook geen
positieve bijdrage te leveren aan de spontane natuurlijke processen naar een bos van meer
natuurlijke samenstelling. Juist takkenhopen en ruigte bieden bescherming tegen wildvraat
waardoor ook soorten als eik een kans krijgen (zie ook excursiepunt 10)
Staatsbosbeheer moet over sterke motieven beschikken om dit beheer desondanks toe te
passen.
• Mogelijk actiepunt voor Kootwijk Groen; informeren bij Staatsbosbeheer naar de
reden van toepassing van deze beheermethode.

3. Het Hoge Douglasbos oftewel ‘vak 136’ is jarenlang het visitekaartje van de boswachterij
Kootwijk geweest, althans waar het de productiebossen betreft. De douglasbeplanting in het
Hoge Douglasbos (vanaf 1901) heeft het bijzonder goed gedaan: prachtige kaarsrechte
bomen met een fijne houtnerf. Jarenlang gold dit bos als een ‘selectie A opstand’. Dat wil
zeggen dat de bomen van uitzonderlijk hoge kwaliteit waren. Reden om in goede zaadjaren
de kegels te plukken en daar het zaad uit te winnen in de Rijkszaadeest in Stroe om daar
weer nieuwe douglasboompjes mee te kweken met als label ‘herkomst vak 136 Kootwijk’.
Het plukken van de kegels werd gedaan door speciaal daarvoor opgeleide medewerkers van
Staatsbosbeheer. Bij de oogst werd gebruik gemaakt van een zgn. boomfiets (zie:
https://www.youtube.com/watch?v=7l42YV9KcQY . Later werd ook wel een hoogwerker
ingezet voor het plukken.

Natuurlijke verjonging van douglas
Tegenwoordig verjongt het douglasbos zich d.m.v. natuurlijke bezaaiing. Dat de natuur het
zelf ook prima kan openbaarde zich na een paar forse stormen in 1972, 1973 en 1976.

13 November 1972 werd Nederland door een ongekende storm getroffen. De schade aan de
bossen was enorm. Op de Veluwe en in Drenthe waaiden zeker 7 miljoen bomen om (913.000
m3 aan hout). Vooral de vlaktewortelaars in monocultures (oppervlaktes met één boomsoort
van min of meer gelijke leeftijd) waren niet bestand tegen de storm en gingen massaal tegen
de vlakte. Op 2 april 1973 volgde nog eens een zware storm. Opnieuw waren een groot aantal
bomen het slachtoffer van de storm. Veel bomen die ternauwernood de storm van
1972 hadden overleefd, gingen er nu alsnog aan. Vooral de Veluwe kreeg dit keer weer zware
klappen. In het Hoge Douglasbos werd na beide stormen 950 m3 stormhout geruimd. Een 3e
zware storm volgde op 1 januari 1976, waarna in het Hoge Douglasbos nog eens een flink
aantal bomen omwaaiden (475 m 3).

De douglas is een ‘vlaktewortelaar’ het wortelgestel vertakt zich meer in de breedte dan
in de diepte, in tegenstelling tot de eik en de grove den (foto rechts) die een
‘penwortelsysteem’ kennen: een dikke wortel groeit tot ca. 2 m verticaal de grond in.
De rampzalige stormen brachten het besef dat er iets moest veranderen in de eenvormige
productiebossen (monocultures). Ook voor de storm van 1972 bestond bij mensen van binnen
en buiten het bosbouwvak al het besef dat onze bossen in toenemende mate stabieler en
rijker aan structuur en soorten moesten worden (gevarieerde bossen met meerdere
boomsoorten van diverse leeftijden).
In 1972 volgde het keiharde bewijs dat er beheer-technisch voortvarend gestuurd moest
worden naar een meer stabiel bos. De stormramp was een dure les dus, en mede bepalend
voor hoe we nu over bosbeheer denken in ons land.
Wat de storm ook openbaarde was het fenomeen van de natuurlijke bosverjonging. De storm
had flink ruimte gemaakt in het voorheen gesloten bos, waardoor zonlicht tot de bosbodem
kon doordringen. De boomzaden die in de zomer bij het openspringen van de kegels op de
grond terecht kwamen kregen nu de kans te gaan ontkiemen. Reden voor de houtvester (niet
meer bestaande titel voor de eindverantwoordelijk beheerder) om opdracht te geven om het
gehele Hoge Douglasbos te omrasteren met fijnmazig, 1.80m hoog gaas. Wild was er niet
meer welkom. Binnen enkele proefvlakken werden tweemaandelijks alle kiemplanten geteld
en genoteerd.

Na enkele jaren vormden de vele duizenden snelgroeiende boompjes een bijna
ondoordringbaar jong douglasbos. De beheerders besloten destijds om het natuurlijk proces
van bosverjonging zoveel mogelijk ongestoord zijn gang te laten gaan.
Inmiddels wordt er al weer hout geoogst uit het bos dat door spontane natuurlijke verjonging is
ontstaan. Tussen de jonge bomen staan hier en daar nog enkele oude moederbomen die
indertijd de stormen hebben overleefd (excursiepunt 3).

Natuurlijke verjonging van douglas, gekiemd direct na de stormen in de 70er jaren.
Variatie in boomsoorten heeft de natuurlijke bezaaiing slechts in geringe mate gebracht. De
douglas blijkt een dominante verjonger die weinig ruimte laat voor andere soorten. In
ecologisch opzicht is een monocultuur van douglas zoals we hier zien niet bijster interessant,
maar de natuurwaarden die het wel kent zijn beslist niet te verwaarlozen.
Voor de opslag van koolstofdioxide (CO2) kan een douglasbos relatief zeer renderend zijn. Als
snelle groeier legt de douglas relatief veel CO2 vast: de jaarlijkse bijgroei (houtaanwas) van
het hele bos, uitgedrukt in kubieke meters per hectare, kan voor douglas 15- of meer kubieke
meter per ha/jr. bedragen. In het Nederlandse bos wordt minder hout geoogst dan de jaarlijkse
houtaanwas. De houtvoorraad en derhalve de opslagcapaciteit van CO2 neemt hiermee toe.
Als het hout dat wel geoogst wordt een duurzame toepassing kent dan blijft de opgeslagen
CO2 ook behouden.

4. Te midden van duizenden douglasbomen staat opvallend één fraaie sitkaspar (Picea
sitchensis) te pronken. Eveneens een boomsoort afkomstig uit de kuststreken van
westelijk Noord-Amerika.
5. Hier zijn nog enkele exemplaren aanwezig van de in 1901 geplante douglasbomen. Het zijn
de dikste, hoogste en oudste sparren van Kootwijk, prachtige, indrukwekkende bomen (zie
ook in de tekst onder 1).
Deze afdeling van het Hoge Douglasbos kenmerkt zich ook door de loofbomen die indertijd
tussen de douglas zijn geplant. Dit biedt een geheel andere aanblik dan de rest van het
douglasbos en het bos is ook veel stabieler. Tijdens de stormen zijn hier dan ook veel minder
bomen omgewaaid dan in de meer eenvormige sparrenbossen.
•

Mogelijk actiepunt voor Kootwijk Groen: informeren bij Staatsbosbeheer naar de
beheerstatus van dit bosperceel en aanpalende laan. Betreft zeldzame elementen. Uit
cultuurhistorisch- en educatief oogpunt - vooral ook vanuit de (bosbouw)geschiedenis
de moeite waard om het zo lang mogelijk te behouden.

Annelies bij de ‘Koning van het Hoge Douglasbos’
De oudste exemplaren van douglas in ons land staan op het landgoed ‘Schovenhorst’ bij Putten.
Sinds 1848 liet de stichter van Schovenhorst, Mr. J.H. Schober van heinde en ver boomzaden komen
om te onderzoeken of ze op de heide bij Putten konden groeien. Schober had zich ten doel gesteld
van de woeste grond een bron van welvaart te maken middels de bosbouw. In binnen- en buitenland
baarden zijn experimenten opzien. Zijn schoonzoon, dr. J. Th. Oudemans en zijn opvolgers, hebben
zijn werk voortgezet.
Zeer fraaie douglasbomen (ca. 50 m hoog) zijn ook te zien in het Paleispark van Kroondomein Het
Loo. Koning Willem III liet de bomen tussen 1860 en 1870 planten. De oudste douglasbomen van
Kootwijk mogen er inmiddels ook zijn!

Thuja occidentalis (Westerse levensboom).
Enkele bosvakken in Vogelenzang zijn in de periode 1940 – 1943 ingeplant met Westerse
levensboom (Thuja occidentalis). Het hout staat bekend onder de naam western red cedar.
Gezien de duurzaamheid en stabiliteit kan western red cedar gebruikt worden voor alle
mogelijke constructies zowel binnen- als buitenshuis.

6. Op diverse locaties zijn nog gave restanten aanwezig van de houtsingels rond de akkers van
de vroegere boerderijen. Hier zien we een mooie oude eikensingel rond een voormalige
akker, waar eeuwenlang stalmest is opgebracht.

7. Douglaslaan aangelegd in 1901

8. Lovinklaan

Citaat uit een verslag van een excursie met 150 leden van de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij (1920): “Aan het begin van het jongere gedeelte van de
boschwachterij Kootwijk schaarden de excursionisten zich om den inspecteur van het
Staatsboschbeheer, den heer E. D. van Dissel, die vertelde, dat de zandverstuivingen
te Kootwijk de grootste zijn van West-Europa. Dat deze woeste gronden werden omgewerkt
tot bruikbare aarde, heeft men vooral te danken aan de voortvarendheid van den heer Lovink,
die een deel van zijn leven, een deel ook van zijn liefde heeft gegeven om dit resultaat te
bereiken. Het Staatsboschbeheer was het gegeven, dit werk over te nemen; het zal met
dezelfde liefde daaraan verder gaan. ~Gij allen, die in zoo grooten getale naar deze
houtvesterij zijt gekomen," zeide de heer Van Dissel, ~bedenkt met hoe groote bezwaren wij
nog dagelijks hier hebben te kampen en dat wij nog lang niet zijn aan het einde van onzen
arbeid. Ik kan tot mijn genoegen u mededeelen, dat wij onze oudste en mooiste laan van
heden af Lovinklaan zullen noemen. (Langdurig applaus)”
Het beukenbos aan de Lovinklaan (en op andere plekken in Vogelenzang) telt veel bomen
met nestholten waar de boommarter en tal van holenbroeders gebruik van maken: de zwarte-,
bonte- en groene specht, maar ook de bosuil en holenduif zijn hier vaak te zien en/of te
horen……. en natuurlijk tal van andere soorten zangvogels. Het beukenbos levert hiermee
een flinke bijdrage aan de biodiversiteit van Vogelenzang en omgeving.

Edelherten op de Lovinklaan

Dood hout (staand en liggend) is van groot belang voor het bosecosysteem: ‘dood hout leeft’
Daar zijn bosbeheerders, biologen en beleidsmakers het al sinds de vroege jaren ’80 van de
vorige eeuw roerend over eens. Het heeft dan ook geleid tot een aangepast beheer en het
instellen van subsidieregelingen voor het bevorderen van het aandeel dood hout in het bos.

De eigenaar / beheerder van het bos komt in aanmerking voor een financiële bijdrage voor het
bosbeheer van de (provinciale) overheid mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Eén
van die voorwaarden is dat gestreefd moet worden naar een bepaald aantal dode bomen per
ha. Andere kwaliteitskenmerken waarop de subsidieregeling van de provincie stuurt zijn
variatie in de structuur van het bos. Dat kan bijv. worden bereikt door kleinschalige verjonging
en door open plekken in het bos, waar licht en warmte een positief effect hebben op de
insectenfauna.

Een voorbeeld van structuurverrijking is te zien bij excursiepunt 9: de gevarieerde
bosontwikkeling op een kleine kaalkap (zonder bodembewerking) uit 2013 laat een grote
variatie zien t.o.v. het aangrenzende gesloten douglasbos (foto’s 2014 en 2020).
Omdat we tijdens de excursie door tijdgebrek helaas niet meer konden ingaan op de details
van het belang van dood hout in een boslevensgemeenschap, is het wellicht een idee om voor
de geïnteresseerde KG-ers een keer een korte workshop (in het veld) te organiseren met het
thema ‘dood hout leeft’ (?).

9. Op een kleine stormvlakte (ca. 2 are) uit 2015 in een gesloten douglasbos. De omgewaaide
bomen zijn niet opgeruimd. In de ruigte is begroeiing ontstaan van div. naaldhoutsoorten
(douglas, fijnspar, grove den, hemlockspar) verder berk, 1 beuk en 4 zomereiken. De eik is
een begeerde boomsoort in de natuurlijke bosontwikkeling. De eikels zijn hier terechtgekomen
door gaaien en konden ontkiemen buiten de schaduw van het bos; de eik is gebaat bij volop
daglicht. Binnen de bescherming van takken en omgewaaide bomen vinden de door het wild
graag gegeten boomsoorten als jonge eiken gunstige ontwikkelingsmogelijkheden.
Interessant om de ontwikkeling van dit stukje bos te volgen!

Bedankt en tot ziens!

Kootwijk, 1 februari 2021
Wim Huijsman
Henri Thomassen

