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SAMENVATTING 
 

1. Inleiding 
Voor de periode tot eind 17e eeuw bestaat het bronmateriaal over de geschiedenis 
van het Edese bos uit resoluties van de besluiten op de vergaderingen van het bos. 
Vanaf die tijd is er een vrijwel ononderbroken reeks rekeningen en besluiten 
aanwezig.  

Het Edese bos grensde aan twee andere malebossen; het Loo en het Gello. 
Het Loo is in de 18e eeuw opgegaan  in het Edese bos. Het Gello verdween in de 
19e eeuw door overbeweiding.  

Het ruim 400 ha. grote Edese bos bestond uit hakhout, opgaand loofbos en 
heide. In de19e

 

 eeuw nam het areaal naaldhout toe, vooral ten koste van de heide.  
De maalschap had in de 17e eeuw een dertigtal eigenaren. Dit aantal nam 

geleidelijk af tot er in 1878 slechts één eigenaar over was. Het was daarmee een 
particulier bos geworden. Sinds 1970 is het eigendom van de gemeente Ede. 
 

2. Organisatie van het beheer en gebruik 
Een eigenaar die meer dan een minimumaandeel in het bos bezat kon maal 
worden. De malen mochten op  de bosvergadering stemmen. Aan het hoofd van de 
maalschap stond de  houtrichter, die werd bijgestaan door een paar gecommitteerde 
malen. Op de bosvergadering werden besluiten over beheer en gebruik van het bos 
genomen. Op de naleving van de besluiten zag de scheuter of boswachter toe. 
Overtreders werden gepakt en door de houtrichter berecht en beboet. 
 

3. Economie van het bos 
Er waren twee manieren om de houtoogst over de  eigenaren te verdelen, namelijk 
in natura (in hout), en in geld. Tot het midden van de 17e eeuw werd uitsluitend hout 
uitgedeeld, daarna tevens geld. Vanaf 1753 werd de hele houtoogst openbaar 
verkocht. De inkomsten werden, na aftrek van de uitgaven, over de eigenaren 
verdeeld.  

Het overgrote deel van de inkomsten werd verkregen uit de verkoop van 
eikenhakhout en opgaande eikenbomen. Minder belangrijk was de verkoop van 
beukenbomen. Na 1830 werd ook de grove een bron van inkomsten. 

De uitgaven bestonden vooral uit lonen, tractementen en grondbelasting. Het 
aandeel van de lonen hierin was veelal meer dan 50%.  

Voor de eigenaren was een investering in het bos lucratief. Het geïnves-
teerde kapitaal nam per jaar 4 à 8% toe. In de 19e eeuw leverde opgaand loofbos 
het hoogste rendement, dan naaldhout en tenslotte  hakhout. 
 

4. Het werk  in  het  bos 
In het begin van de 18e eeuw waren ongeveer 5 manjaren per jaar werk nodig voor 
het bosbeheer. Tegen het eind van die eeuw was dat gestegen tot 22 manjaren per 
jaar. Het meeste werk werd verricht bij de houtoogst. Met de werkzaamheden voor 
bosaanleg en bosverzorging waren maximaal 10 manjaren per jaar gemoeid. Diepe 
grondbewerking had daarin het grootste aandeel. Het meeste werk werd in de 
winter uitgevoerd, omdat dan de lonen het laagst waren. De arbeiders waren vrijwel 
allen  uit Ede afkomstig. 
 

5. Bosaanleg 
Bij de aanleg van een opstand werd een keus gemaakt die afhankelijk was van de 
economische omstandigheden, de gesteldheid van de grond en de voorkeur van de 



belangrijkste beheerder. Een echte planning voor de bosaanleg ontwikkelde zich 
waarschijnlijk pas in de 20e eeuw.  

Bij de terreinvoorbereiding was in de 18e en 19e eeuw de diepe  grondbe-
werking voor de  hakhoutteelt belangrijk.  De grond werd 6 dm, later voornamelijk 12 
dm, diep omgewerkt. Met het omwerken tot 12 dm was per ha. ongeveer één man-
jaar werk gemoeid. Aan deze grondbewerking besteedde het bos rond 1780 6 man-
jaren werk per jaar, daarna ongeveer 3 manjaren per jaar. Bemesting van een aan 
te leggen opstand is vooral eind 19e eeuw en midden 20e eeuw toegepast. Het bleef 
beperkt tot een klein deel van het bos. 

De kweek van plantsoen had al eind 17e eeuw de aandacht van de bosbe-
heerders. In diverse kwekerijen werden eiken en beuken opgekweekt. Ook werd 
plantsoen gekocht. Voor loofhout was beplanting de meest toegepaste methode van 
bosaanleg. Grove den werd tot 1880 grotendeels door bezaaiing aangelegd, daarna 
meestal door beplanting. De andere naaldhoutsoorten zijn vrijwel alle aangeplant; 
alleen de fijnspar werd rond 1800 gezaaid. De kosten voor de bosaanleg  variëren 

sterk per bedrijfsvorm. In de 19e eeuw kostte de aanleg van hakhout ca. 200,-/ha., 

van opgaand loofbos ca. 150, /ha. en van grove den ca. 25,-/ha. bij bezaaiing en 

ca. 110,- bij beplanting.  
 

6. Bosverzorging 
Hakhout werd enkele jaren na aanplant afgezet. Deze  eerste hak werd door het bos 
zelf uitgevoerd. Na een hak werd de grond soms gespaad om het onkruid te 
bestrijden.  

Voor opgaand loofbos was een veel intensievere verzorging  nodig. Tot de 
eindkap moest regelmatig worden gesnoeid en gedund. Snoeien en dunnen 
behoren dan ook tot de oudste  verzorgingsmaatregelen. Het snoeien gebeurde 
voornamelijk met beitels die op lange stokken waren geplaatst. Met een klap van 
een grote hamer op het ondereind van de stok stootte men de tak van de boom. 

De verzorging van het naaldhout beperkte zich tot dunnen. Ongeveer 20 jaar 
na aanplant werd voor het eerst gedund, daarna ongeveer elke 4 jaar. 
 

7. Bosbescherming 
Op de bosvergaderingen werden vele maatregelen afgekondigd die het bos 
moesten beschermen. Overtreders werden  beboet. Gangbare overtredingen waren 
het weiden van schapen en het weghalen van heideplaggen en bosstrooisel. Het 
stelen van hout kwam minder voor.  

De veeweide was tot midden 17e eeuw een belangrijk gebruik van het bos, 
vooral voor  het weiden van varkens en in mindere mate voor koeien en schapen. 
Het weiden werd in 17e en 18e eeuw echter sterk beperkt. Sindsdien is het van 
ondergeschikt belang.  

De winning van heideplaggen en strooisel is gedurende de 17e en 18e eeuw 
toegepast, met een top rond 1720. Het inzicht dat daarmee belangrijke voedings-
stoffen aan de bodem werden onttrokken, was wel aanwezig. 

Bosbranden werden voorkomen en bestreden door het aanleggen van een 
brandtraa om het bos en door het belonen van personen die een brand ontdekten 
en  hielpen blussen. Ook maatregelen als het verwijderen van dode takken, het aan-
leggen van loofhoutsingels en het beperken van de imkerij hielden verband met de 
brandpreventie.  

Schade aan het bos door insecten, wild en ziekten wordt een enkele keer 
gemeld. Vooral met de bestrijding van konijnen werd al vroeg, eind 17e eeuw, 
begonnen. Men bejaagde ze voornamelijk met het fret. Insectenschade werd o.a. 
bestreden door het stimuleren van de vogelstand. 



 
8. Oogst, afzet en gebruik van het hout 

De bomen die gekapt moesten worden werden gemerkt. Goede bomen liet men zo 
lang mogelijk groeien om kwaliteitshout te verkrijgen. De bomen werden tot eind 19e 
eeuw voornamelijk gekapt, daarna gezaagd. Het schillen van het hakhout werd 
door de kopers gedaan. Begin 20e eeuw werd het enige tijd in eigen beheer gedaan.  

Vanaf ca. 1730 werden jaarlijks twee openbare houtverkopingen gehouden. 
Ze werden aangekondigd door een oproep in de kerk, door annonces in de omlig-
gende dorpen en vanaf begin 19e eeuw tevens door advertenties in kranten. Vanaf 
eind 19e eeuw werd ook onderhands en bij inschrijving verkocht. De kopers kwamen 
voornamelijk uit Ede en omgeving. Het waren o.a. boeren, arbeiders, kuipers en 
stoelenmakers.  

Het minst waardevolle hout werd als brandhout gebruikt. Een deel, vooral  het 
dunningshout, vond als boerengeriefhout een bestemming. De grote bomen lever-
den het waardevolle werkhout. Bij hakhout was de eek, waaruit leerlooistof werd 
gewonnen, het belangrijkste product. In de 20e eeuw werd ook mijnhout  verkocht. 
 

9. Bosbijproducten  en ander gebruik van het bos 
Hout leverde steeds meer dan 90% van de inkomsten van  het bos en was daarmee 
het belangrijkste bosproduct. Er werd echter nog op andere wijze van het bos 
gebruik  gemaakt. Vóór 1650 was de veeweide belangrijk. Daarna ook de plaggen 
en strooiselwinning, de opgedolven keien, de vogelvangst, vooral die op de hout-
snip, de bijenteelt en de jacht. Het bos werd al in de 18e eeuw voor de recreatie  
gebruikt. Vooral in de  20e  eeuw  is  de recreatieve functie sterk naar voren gekomen. 
 

10.  Overige 
Een honderdtal veldnamen zijn in gebruik geweest om de delen van het bos te 
benoemen. Ze zijn veelal afgeleid van plaats- en persoonsnamen, bosbouwkundige 
termen, topografie of perceelsvorm.  

In het bosbeheer heeft een ontwikkeling plaatsgevonden van ongereglemen-
teerd gebruik tot ongeveer 1300 en vervolgens een beschermd gebruik tot ca. 1600. 
Daarna kwam door het invoeren van bosbouwkundige maatregelen een actieve 
bosexploitatie op gang. Het bosbeheer is sinds 1600 door het invoeren van andere 
houtsoorten, efficiëntere aanleg- en verzorgingstechnieken en een  betere planning 
gemoderniseerd.  

Tussen de Veluwse bossen bestond veel uitwisseling. Het is daarom aan-
nemelijk dat deze bossen gelijksoortig zijn beheerd. Uit oude beschrijvingen blijkt 
echter dat het Edese bos in verhouding meer opgaand loofbos had en waarschijnlijk 
beter beheerd werd. 
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1. INLEIDING 
 

Voor zover bekend wordt het Edese bos voor het eerst genoemd in een rekening van het  
hofgoed Kernhem uit 1423.1 Tot Kernhem behoorde toen één hoeve hout in het Edese bos. 
Ook Kreel, één van de Kernhemse boerderijen, had een hoeve in het bos. De Kernhemse 
hoeve leverde ‘barnyncx holt’ (brandhout).  

In 1426 wordt het Edese bos genoemd in een leenbrief van het huis Kernhem (Sloet, 
1917). Net als in de bron uit 1423 wordt het Edese bos hierin nog Ederholt genoemd. Na de 
16e eeuw wordt het Edese bos meestal Ederbos, Edesche bosch, of ook wel Esche bosch 
genoemd. 

Uit een charter van 1480 blijkt dat het hout in het bos aan de eigenaren werd uitgedeeld 
en dat het bos een houtrichter had.2 Meer informatie over het bos vinden we in de resoluties 
vanaf 1512. Tot 1678 blijven de gegevens echter fragmentair. Daarna volgt een vrijwel 
volledige reeks van rekeningen en resoluties. Deze geschiedenis van het Edese bos behandelt 
daarom vooral de periode na 1678. 
 
 

 
 

Het Edese bos op de kaart van Christiaan sGrooten uit ca. 1568. Naast het bos en het dorp 
Ede is ook het huis Kernhem en de buurschap Doesburg afgebeeld. De kaart geeft de 
ligging van het bos op de rug van de stuwwal Lunteren-Wageningen weer. 
 

  

                                                           
1 Archief van de graven en hertogen van Gelre inv.nr. 517 
2 Archief  familie Brantsen inv.nr. 668a 
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1.1 Bronnen 
 
Het bronnenmateriaal bestaat voornamelijk uit de administratie van de vroegere eigenaren  en 
beheerders van het bos. In de administratie werd een indeling aangebracht naar resoluties, 
rekeningen en breuken.3 De resoluties zijn de besluiten die de eigenaren van het  bos op de 
vergaderingen namen. De rekeningen geven de verantwoording over uitgaven en inkomsten 
van het bos. In de breuken staan de strafbare feiten die in het bos werden gepleegd. Voor dit 
onderzoek bleken de rekeningen het meest waardevol. Zij verantwoorden veel duidelijker dan 
de resoluties de beheersdaden van de eigenaren, zowel kwalitatief als kwantitatief.  

Een lijst met het geraadpleegde bronnenmateriaal is in bijlage 1 opgenomen. Het vormt 
in totaal ongeveer vijf meter archief. Waarschijnlijk zijn niet alle archivalia met gegevens over 
het Edese bos gevonden. De lijst omvat echter wel het belangrijkste bronnenmateriaal. 

Een groot deel van de papieren blijkt verloren te zijn gegaan bij de grote brand in Ede 
van 1684. In 1769 werd besloten om van het oudste deel van het archief uit 1512 en 1534 een 
kopie te schrijven.4 Deze oude resoluties zijn grotendeels door Sloet (1911) afgedrukt. Het 
origineel is later blijkbaar verdwenen, evenals het resolutieboek 1594-1678, waaruit door 
rentmeester van Zanten in 1793 nog aantekeningen zijn gemaakt.5 

Het archief werd vanaf de 17e eeuw bewaard in een speciaal daarvoor gemaakte kist, 
de zogenaamde boskist. Deze was van twee sloten voorzien, waarvan de houtrichter en een  
gecommitteerde maal de sleutels bezaten. In de resoluties worden de archieven een enkele 
keer ter sprake gebracht, bijvoorbeeld in 1699 toen een inventarisatie van de archieven werd 
gemaakt. 

In 1878 werd het bos particulier eigendom. Waarschijnlijk verhuisde het archief naar 
Twickel en van daaruit weer naar Middachten. Toen in de 20e eeuw de archieven van 
Middachten naar het rijksarchief in Gelderland werden overgebracht, werd van het deel dat 
betrekking had op Kernhem een apart archief gemaakt. Hierin werden ook de papieren van 
het Edese bos ondergebracht. In feite behoren de archieven van het bos echter in het Marken-
archief, dat nu alleen het bosboek bevat. 

 

1.2 Het Edese bos, het Loo en het Gello 
 
Er bestaat in de literatuur verwarring over de verschillende instituten die bij Ede bos 
beheerden. Meestal wordt slechts één maalschap onderscheiden; die van het Edese bos 
(Martens van Sevenhoven, 1925). Uit de archieven blijkt dat er drie afzonderlijke maalschap-
pen waren, waarvan het Edese bos de belangrijkste was. Het Loo en het Gello, de twee andere 
maalschappen, waren al in de 17e eeuw van weinig betekenis en zijn in de 18e respectievelijk 
19e eeuw verdwenen.  

De omvang en de begrenzing van het Loo en het Gello is moeilijk na te gaan. Alleen 
de oostgrens van het Loo, daar waar het Loo aan het Edese bos grensde, is bekend. Dit was 
de Oude Wekeromse weg. Toen in 1769 het Edese bos en de buurt Doesburg de grenzen 
tussen hun bezittingen vastlegden, werd daarvoor een allee, de huidige Zonneoordlaan, als 
scheiding aangelegd. Dit zou de noordgrens van het vroegere Loo kunnen zijn. Het Loo 
vormde dan zeer globaal het westelijk deel van het huidige Edese bos. De omgrenzing van 
het Gello is nog vager. In 1794 werd het omschreven als 'gelegen aan den berg omtrent de 
buurt van Doesburg'6 dus ten Noorden van het Edese bos. Volgens Schreuder (1958: 38) lag 
het in de omgeving van de Doesburgermolen. 

De verwarring over de maalschappen, vooral die tussen het Edese bos en het Loo is 
begrijpelijk en ten dele het gevolg van de verschillende schrijfwijzen. Het Edese bos werd vaak 
'Edesche hooge en laage Bosch' genoemd. Omdat de administratie van het Loo door het 
Edese bos werd waargenomen, schreef men soms voluit: 'Het  hooge ende  laege  Edische 

                                                           
3 BB 1695 
4 BB 
5 RvdA 
6 RvdA  p.261 



3 

 

ende Lohe Bosch'.7 Meestal werd echter 'Edesche hooge ende Lohe Bosch' geschreven 
waarin Lohe dus op Loo betrekking heeft en geen verbastering van lage is. De  opmerking van 
onder andere Staf (1935) dat met deze naam de verschillende bedrijfsvormen; hoog opgaand 
bos en laag hakhout werden aangeduid, klopt waarschijnlijk niet. Het  hoge en lage van het 
Edese bos betreft de topografische ligging en het Lohe slaat op Loo (open plek in bos, of bos) 
en niet op laag. 

Een andere reden voor de verwarring is de overheersende positie van het Edese bos 
ten opzichte van de twee andere bossen. Dit heeft tot onenigheid geleid wanneer het Edese 
bos probeerde zich rechten in de andere bossen toe te eigenen. Zo werd door de eigenaren 
van het Gello in 1607 een proces tegen het Edese bos en het Loo aangespannen vanwege 
de gerechtigheid in het Gello.8 Dit proces was waarschijnlijk een reactie op een resolutie van 
het Edese bos en het Loo, waarin men het Gello als onderdeel van het Loo beschouwde.9 De 
eigenaren van het Gello werden door het Hof van Gelderland in het gelijk gesteld. In 1716 was 
er blijkbaar weer onenigheid met het Gello. Door het Edese bos werd iemand naar het Hof 
gestuurd om de oude stukken van het proces met het Gello te bestuderen en de gedeelten 
daaruit die gunstig zijn voor het bos te kopiëren. Pas in 1726 werd er bericht dat de stukken 
over het Gello niet waren gevonden.10 Hierna wordt in het archief van het Edese bos niet meer 
over het Gello gesproken. 

Een eigen archief, zoals het Edese bos, heeft het Gello niet gehad. Het beheer werd 
van de 17e eeuw, en wellicht al eerder, tot de 19e eeuw door de buurt Doesburg verzorgd. Uit  
de buurtarchieven blijkt dat men het hakhout om de zoveel  jaren verkocht. Van de opbrengst 
behield men vier gulden en verdeelde de rest over de eigenaren.  

Het Gello was, net als het Edese bos, in dertien hoeven verdeeld en telde in de 18e 
eeuw ongeveer 15 eigenaren, die grotendeels notabel waren. Een deel van hen was ook 
eigenaar van het Edese bos en of het Loo. De heer van Kernhem had 3/4 hoeve in het Gello. 
Uit de rekeningen van Kernhem11 en uit de archieven van de buurt Doesburg zijn de  
opbrengsten van het hakhout op het Gello te berekenen, zie figuur 1.  
 

Figuur 1. Inkomsten van het Gello. 

 

Bron: KR en archieven van de buurt Doesburg. 

Om onduidelijke redenen zijn tussen 1688 en 1758 geen inkomsten geregistreerd. Na 1815 
worden geen ontvangsten meer vermeld. Waarschijnlijk was al het hout verdwenen. Voor de 
maalschap het Gello betekende dit het einde.  

                                                           
7 BB 1689.   
8 Archief  Hof 4881 
9 RvdA. 1599 
10 BB 1716,1726 
11 KR 
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De situatie van het Loo was anders. In de 16e en 17e eeuw blijkt het beheer van het 
Loo en het Edese bos al ten dele samengevoegd.12 Eind 17e eeuw was het Edese bos voor 
de helft eigenaar van het Loo en voerde ook het beheer over dit bos.13 Van de opbrengsten 
uit hout en hei in het Loo (tabel 1) ontving het Edese bos de helft en van de uitgaven van beide 
bossen samen werd 1/4 deel op het Loo verhaald. 
 

Tabel 1. Inkomsten van het Loo in guldens per jaar. 

 schelhout hei en plaggen totaal 

1681-1685 147,10 13,80 160,90 
1686-1690    
1691-1695 226,90 13,80 250,70 
1696-1700    
1701-1705 231,70  231,70 
1706-1710 40,50  40,50 
 

De inkomsten van het Loo, dat voornamelijk uit hei bestond, waren echter zeer laag, meestal 
te laag om de uitgaven te dekken. In de beschouwde periode blijkt de ontvangst slechts twee 
keer groter te zijn dan de uitgaven plus de oude schulden, namelijk in 1674, wanneer een 

totaalbedrag van 8,75 over de dertien hoeven wordt verdeeld en in 1681 als men 179,80 
verdeelt. Uit de lijst van de uitdeling blijkt dat de eigenaren van het Loo ook grotendeels tot de 
notabelen behoorden. Na 1710 werd in de boekhouding het onderscheid tussen het Loo en 
het Edese bos niet meer gemaakt. De schuld van het Loo werd steeds groter en er was geen 
uitzicht meer op aflossing. De maalschap het Loo ging zo op in die van het Edese bos.  

Het verdwijnen van de maalschappen het Loo en het Gello is waarschijnlijk het gevolg 
van overbegrazing. Met soms meer dan 100.000 schapen op de Veluwe (Roessingh, 1979) 
moet de druk op alle weidegronden zeer groot zijn geweest. In het Edese bos had buiten de 
eigenaren niemand recht op de veeweide. In het Loo en het Gello bezaten de inwoners van 
de buurt Doesburg vanouds rechten om in deze bossen hun schapen te weiden. Wanneer er 
dan niet genoeg regels zijn die het bos beschermen, blijft tenslotte alleen heide over. 

 

1.3 Begrenzing, oppervlakte en opstanden van het bos 
 
Voor het vastleggen van de grens van het bos werden verschillende methoden gebruikt. Eén  
van de oudste is het aanleggen van een traa. De traa diende vooral om het bos voor heide-
branden te beschermen, maar vormde tegelijkertijd een duidelijk zichtbare grens. Aanleg en 
onderhoud van de traa komt vanaf 1591 geregeld ter sprake.14  

Op plaatsen waar een traa niet nodig was, bijvoorbeeld aan de dorpskant van het bos, 
werden soms (schei-)palen neergezet.15 Dit werd afpaIen genoemd. Ook wildwallen konden 
als grens fungeren. Ter controle van de grenzen werd in de 17e eeuw voor de bosvergadering 
een tocht rond het bosbezit gemaakt.16 Zeer nauwkeurig waren deze grenzen vaak niet. 
Daarom werd in de tweede helft van de 18e eeuw opnieuw de grens vastgesteld. In 1759 kwam 
in overleg met de buurt Ede-Veldhuizen een definitieve oostgrens tot stand en in 1769 werd 
na een overeenkomst met de buurt Doesburg een noord- en een westgrens vastgesteld.17 De 
nieuwe grens werd weer aangegeven met een brandtraa. Om de grens goed vast te leggen 
werd de traa aan de boszijde van een allee voorzien.  

Eind 19e eeuw werd de westgrens van het bos door aankoop van heidegrond aanzien-
lijk naar het westen verlegd. De oost- en noordgrens bleven vrijwel ongewijzigd. Over de 

                                                           
12 RvdA 
13 BB 
14 RvdA 
15 o.a. RvdA 1671; BB 1700,1814 
16 Corres. Staten, Contentieuze zaken 1671 
17 BB 
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zuidgrens zijn uit vroegere perioden weinig duidelijke gegevens bekend. De scheiding werd 
waarschijnlijk gevormd door de wildwal. Door aan- en verkoop van grond was deze grens in 
de 19e en 20e eeuw aan vele veranderingen onderhevig.  

De oppervlakte van het bos werd in 1810 voor het eerst opgegeven in een aanslag 
voor de verponding.18 Het bos is dan 408,228 ha. groot. Door aan- en verkoop van grond 
veranderde de grootte van het bos voortdurend (tabel 2 en 3).  
 

  

                                                           
18 ER 

Het Edese bos 

(‘Eesche bosch’) op 

de kaart van M.J. de 

Man 1802-1812. 
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Tabel 2. Aan- en verkoop van grond door het bos tot 1903. Prijzen in gulden. 

AANKOOP      
Jaar aantal ha. prijs per ha. prijs plaats bron 

1719   50 Schotstuk RB 
1743 0,580 241  Schralenhouw RB 
1744   70 stuk bouwland  BB 
1771 0,290 286  aan Arnhemse weg RB 
1782  0,725 483  Boscamp (bouwland?) BB 
1803/5 0,725 413  Schralenhouw ER 
1803/5    102 Oordveldt ER 
1883 22,248 284  Bouw- en Kweeklust (bos) KR 
1883   200 Eikenstek  KR 
1894 14,23 100  Stompekamp (heide) KR 
1901 34,93 81  Doesburgerheide KR 
1902 1,78 112  bij Arnhemse weg KR 
1903 0,885 200  Boschlaan KR 
1903 3,007 366  bij Oude Arnhemse weg? KR 
      
VERKOOP      
1610   90 hoekje grond  RvdA 
1837 1,04 38  weg Ede-Lunteren ER 

 

Tabel 3. Oppervlakte en opstanden van het bos in hectare. 

 1832 1856 1898 1910 1945 1960 1974 

opgaand loofbos  91,5 89,0 101,3 103 90 92,7 91,0 
hakhout 153,4 198,7 186,8 186 120 5,1 - 
naaldhout 52,6 73,4 125,8 180 235 331,9 331,3 
heide 104,7 30,6 9,6 - - - - 
overig 6,0 11,2 6,2 6 30 22,0 13,9 

totaal 408,2 402,9 429,7 475 475 451,7 436,2 
Bronnen: 1832: Kadasterkaart (Ossenkoppele, 1981); 1856: Kaart van het Edese bos; 1898, 1910, 1945: 

'Perceelstaat Edese bos'; 1960  en 1974: Beheersplannen.  

 

  

Het Edese bos op de topo-

grafische kaart 1:25.000, 

verkend 1885.  
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Uit een vergelijking van tabel 2 en 3 blijkt dat dat de gegevens niet steeds exact en volledig 

zijn. Ook in de oude kaarten (figuur 2) moeten fouten zijn gemaakt. Dit kan het gevolg van een 

verschillende interpretatie zijn. Het westelijk deel werd bijvoorbeeld omschreven als heide met 

struikgewas en is blijkbaar de ene keer als hakhout en de andere keer als heide opgevat. 

Figuur 2. Opstanden van het bos 1832-1950.  

 

Bronnen: zie tabel 3. 

 

1.4 De eigenaren 
 
Bij de uitdeling van de winst van het bos werden steeds alle eigenaren genoemd. De gegevens 
hiervan zijn in tabel 4 samengevat. Onder notabelen worden adellijke personen, kerkelijke 
instellingen en personen met een belangrijke functie (burgemeester, schout enz.) verstaan. 
De keuze van de jaren is willekeurig. Omdat soms groepen eigenaren werden samengevoegd 
(erven van…) en omdat niet altijd duidelijk is of iemand tot de notabelen gerekend kan worden, 
zijn de opgegeven aantallen niet exact. 
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Tabel 4. Overzicht van de eigenaren van het Edese bos (afgeronde  getallen). 

jaar aantal 
eigenaren 

aantal notabelen 
onder eigenaren 

aantal hoeven in 
bezit notabelen 

aantal Kernhemse 
hoeven 

1518 22 7 9 1 
1682 33 ? ? 3 
1730 27 16 10 3 
1771 13 11 11 5 
1807 7 6 11 8 
1837 4 3 11 9 
1872 4 4 12 9 

 
Met het aantal hoeven wordt het bezitsaandeel in het bos omschreven. Tot 1735 was het  bos 
in 13 hoeven of volle aandelen verdeeld, daarna in 12. Eigenaar van het bos kon men zijn 
door het bezit van een deel (bv. 1/16) van een hoeve, of door het bezit van enkele  hoeven. 
De heer van Kernhem was de twee eeuwen vóór 1878 de grootste eigenaar. Door aankoop 
van hoeven werd zijn aandeel steeds groter. In 1878 kocht hij van de drie overgebleven 
eigenaren de hoeven op. Het Edese bos werd daarmee een particulier bos. In 1970 kwam het 
bos in het bezit van de gemeente Ede. 

Uit het overzicht blijkt dat notabelen de belangrijkste groep eigenaren vormden. Deze 
notabelen woonden buiten Ede en hadden weinig banden met het dorp. Voor het behoud van 
het bos zijn deze notabele eigenaren waarschijnlijk van groot belang geweest. Zij bezaten de 
macht en het gezag om het bos tegen de Edese boeren te beschermen. 

Een gemeenschapsbos in de gebruikelijke zin van het woord was het Edese bos dus 
niet. Volgens diverse auteurs was het dat oorspronkelijk wel; een bos in het bezit van 13 Edese 
boeren. Die situatie is in ieder geval al voor 1426 (leenacte in Sloet, 1917) gewijzigd en er mag 
aan getwijfeld worden of ze ooit bestaan heeft. 
 

1.5 Het bos, het dorp en de buurten 
 
De maalschap was in feite een zelfstandig bedrijf. Toch bestond er tussen het bos en de Edese 
gemeenschap een nauwe band. Voor vraag en aanbod van hout en werk waren bos en dorp 
immers op elkaar aangewezen. In veel gevallen stond het bos in een sterkere positie. Zowel 
arbeiders als kopers waren niet georganiseerd en leverden elkaar een concurrentie waarvan 
het bos profiteerde.  

Wanneer het bos contact had met de buurt Ede-Veldhuizen of de buurt Doesburg, blijkt 
een meer gelijkwaardige positie. Hoewel er over de grenzen tussen bos en buurt en  over de 
rechten van de buurtbewoners in het bos soms conflicten bestonden, was de algemene 
verstandhouding goed. Het bos was vaak bereid de veel armere buurt te helpen. In de 16e en 
17e eeuw schonk het bos herhaaldelijk wat hout, bijvoorbeeld voor de kerk van Ede, voor een 
kosterswoning, een school.19 De arme buurtbewoners mochten in het bos hout sprokkelen en 
waarschijnlijk ook bosbessen plukken. In tijden dat de boeren hun schapen nergens meer 
konden weiden door militair geweld of door extreme droogte mochten ze in het bos hoeden. 20  
Vanaf de 19e eeuw werd de verhouding nog beter.  

De heer van Kernhem had meer banden met het dorp Ede. Hij was jarenlang opper-
kerkmeester en buurtmeester (Kamerbeek, 1982). Arme Edenaren werden door hem met 
giften of werkverschaffing geholpen. Bovendien mocht in het bos gewandeld worden. Aan de 
ontwikkeling van het toerisme rond Ede heeft het bos daardoor ook bijgedragen. Als blijk van 
dank schonk de Edese gemeenschap de heer van Kernhem in 1952 een monument. Dit 
monument staat in het oostelijk deel van het bos.  

                                                           
19 RvdA, BB 
20 BB 1684 



9 

 

2. ORGANISATIE VAN HET BEHEER EN GEBRUIK 
 

2.1 Inleiding 
 
Voor het beheer van het bos was een ingewikkelde organisatiestructuur aanwezig. Centraal 
stond de hiërarchie eigenaar (geërfde) - maal - gecommitteerde maal - houtrichter. Wanneer 
men een minimumaandeel in het bos bezat (vanaf 1606 1/4 hoeve, na 1685 1/2 hoeve21), kon 

men maal worden na het afleggen van een ‘eed van trouwigheid’ en het betalen van 5,- 
intreegeld. De malen of maalmannen mochten op de vergaderingen van het bos (hout- of 
holtspraak) komen en daar hun stem uitbrengen. Voor het dagelijks beheer werden uit de 
groep malen een aantal gecommitteerde malen aangesteld. Aan het hoofd van de maalschap 
stond de houtrichter. 
 Op de vergaderingen van het bos werden de grote lijnen van het beheer uitgezet. Oude 
besluiten werden opgelezen om hun geldigheid te benadrukken en zo nodig werden nieuwe 
besluiten genomen. Verder werden de gecommitteerde malen aangesteld, de rekeningen 
gesloten en goedgekeurd en de grootte van de deling voor het volgende jaar vastgesteld.  

Over het algemeen werd de houtspraak om het jaar gehouden, maar er werd soms ook 
vaker vergaderd. In onrustige tijden werd vaak over meerdere jaren geen houtspraak belegd. 
Na 1850 zijn er vrijwel geen houtspraken meer geweest, waarschijnlijk omdat het aantal 
eigenaren klein was geworden en de heer van Kernhem als verreweg grootste eigenaar de 
besluiten naar eigen wensen nemen kon. Vanaf 1878 verzorgde de rentmeester van Kernhem 
het beheer, waarbij hij werd geholpen door de boswachter. 

In de eerste resoluties uit 151222 komen diverse bepalingen voor over de plicht van 
maalmannen om op de vergaderingen van het bos te komen, over de boetes die erop stonden 
wanneer men niet kwam, wanneer iemand ‘ontmaald’ (uit de maalschap gestoten) kon worden 
en hoe deze dan weer maal kon worden. Dergelijke bepalingen hadden tot doel de macht van 
het individu in de maalschap te beperken en een duurzaam en goed functionerend bestuur 
van de maalschap te waarborgen. 

Voor het toezícht in het bos werd een scheuter of boswaarder aangesteld, die onder 
gezag van de gecommitteerde malen of houtrichter zijn werk deed. Over de nodige werk-
zaamheden in het bos werden door de (gecommitteerde) malen rapporten gemaakt die op de 
bosvergadering werden voorgelegd.23 Later gebeurde dit waarschijnlijk meestal mondeling. 

De strenge organísatie van het bos is voor het behoud van het bos van groot belang 
geweest. Zonder dat zou het korte termijn belang van één of meerdere eigenaren waarschijn-
lijk al vroeg het verval of verdwijnen van het bos hebben veroorzaakt.  
 

2.2 De rechtspositie van de maalschap 
 
Marken en maalschappen bezaten wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende bevoegd-
heden. Het Edese bos heeft deze bevoegdheden ook uitgeoefend. De besluiten of resoluties 
duidde men aan met bosrecht of boswet. Voor de naleving van de besluiten zorgden scheuter 
of boswaarder en de overtreders werden bestraft en beboet.  

In 1798 werd de rechtspositie van de marken en maalschappen afgezwakt door de 
grondwet. Mark en maalschap veranderden van publiekrechtelijke in privaatrechtelijke 
lichamen (Pleyte, 1879: 111). Voor het Edese bos blijkt dit niet van grote invloed te zijn 
geweest. De eigen belangen heeft men steeds goed kunnen beschermen. 

Van oude oorsprong zíjn ook de rechten van anderen in het bos. Dit betreft vooral de 
gerechtigheid tot veeweide, het recht op de jacht en op de konijnenwarande. Over het 
algemeen heeft het Edese bos de rechten van anderen genoeg kunnen beperken. Dat dit niet 
vanzelfsprekende was, blijkt uit de geschiedenis van het Loo en het Gello. 

                                                           
21 RvdA 
22 RvdA 
23 BB 1678, 1716, 1718 
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2.3 Bosfunctionarissen 
 
Het bos kende een aantal functionarissen. Hun rol en taken worden hieronder beschreven. 
 
Houtrichter: De houtrichter was de leider van de maalschap. Tot zijn taken behoorden het 
oproepen tot de bosvergadering, het rechtspreken en beboeten, het beëdigen van de andere 
bosfunctionarissen en het bijhouden van de boekhouding. 

Oorspronkelijk was de houtrichter verkiesbaar getuige resolutie 20 uit de willekeur, de 
eerste lijst besluiten van het bos. Een houtrichter die zijn werk niet goed deed kon vervangen 
worden.24 Later blijkt de functie gebonden aan het bezit van de boerderij Slijpkruik die daarom 
houtrichtershoeve werd genoemd. Vanaf 1607 was deze boerderij eigendom van de heer van 
Kernhem.25  

Rond 1800 waren er na het overlijden van de heer van Kernhem perikelen over zijn 
opvolging als houtrichter.26 De nieuwe heer van Kernhem werd in gebreke gesteld en men 
probeerde het houtrichterschap los te koppelen van het bezit van de Slijpkruik. Er werd een 
provisioneel houtrichter aangesteld die de lopende zaken moest waarnemen. Waarschijnlijk 
was dit een poging van de andere eigenaren om de stijgende macht van de heer van Kernhem 
te beperken. De poging mislukte; de heer van Kernhem bleef houtrichter.  

De functie van houtrichter werd vanaf 1674 waargenomen door een substituut-hout-
richter, meestal de rentmeester van Kernhem. Deze werd voor het uitoefenen van zíjn functie 
gemachtigd door de heer van Kernhem.  

De rechten van de houtrichter waren voornamelijk van materiële en financiële aard; bij 
elke grove deling een boom (de keurboom); 2% van de winst van het bos (de maanpenning); 
1/3 deel van de geïnde boeten; de omgewaaide bomen (recht op de windval); het overschot 

van de onraadspenningen; een tractement (30,75 per jaar).  
Vanaf 1878 bestond de functie niet meer. In 1970, na aankoop van het bos door de 

gemeente, werd de functie weer in ere hersteld. De burgemeester van Ede werd houtrichter 
van het Edese bos. Bij ambtswisselingen wordt de bosbijl als teken hiervan overgedragen. 
 
Gecommitteerde malen: De functie van gecommitteerde maal is waarschijnlijk in de loop van 
de 17e eeuw ontstaan. De houtrichter kon een deel van zijn taken aan deze functionaris over-
laten. Tevens kon een groter aantal eigenaren hun invloed op het dagelijks beheer uitoefenen.  

De gecommitteerde malen waren meestal ‘binnenmalen’, dat zijn malen die uit Ede 
afkomstig zijn. Omdat er wel eens een tekort aan binnenmalen bestond, kon ook een pacht-
boer van Kernhem aangesteld worden. Het aantal gecommitteerden was vanaf 1671 meestal 
vier27, in de 19e eeuw echter meestal twee of drie. Voor het ontwikkelen van bosbouwkundige 
kennis gingen zij soms op excursie, in 1807 bijvoorbeeld naar Rozendaal.28 

Het loon van een gecommitteerde bestond uit een tractement, meestal 7,50 per jaar 

en een daggeld van 1,25 voor het aantal dagen dat hij in het bos werkte. In de loop van de 

18e eeuw werd ook het daggeld in een vast bedrag omgezet, meestal zo’n 15,- per jaar. Het 
aantal dagen dat een gecommitteerde voor het bos werkte, was waarschijnlijk gering. 
 
Boswachter: De boswachter werd tot de 17e eeuw meestal scheuter genoemd, naar zijn taak 
als schutter (opsluiter) van vee dat in het bos graasde zonder dat de eigenaar gerechtigd was. 
In de 18e en 19e eeuw werd hij meestal boschwaarder genoemd, daarna boswachter. Het bos 
had in 1512 al een scheuter. Meestal werd deze functie door één persoon vervuld, soms door 
twee.  

De boswachter was voornamelijk toezichthouder in het bos. Hij greep de houtdieven 
en plaggenmaaiers en schutte de schapen die hij in het bos aantrof. In de loop van de 18e 

                                                           
24 RvdA 1512 
25 RvdA p. 70  
26 BB 1800-1802 
27 RvdA p.241 
28 ER 
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eeuw werd zijn taak voor de bosverzorging geleidelijk groter. Hij werd ook, vooral in de winter, 
een opzichter over de dagloners die in het bos werkten. Na het verdwijnen van de gecom-
mitteerde malen in de 19e eeuw kreeg hij meer verantwoordelijkheid en bepaalde met de rent-
meester welke beheersmaatregelen genomen moesten worden. Hij verzorgde tevens een deel 
van de administratie van het bos.  

De bosbouwkundige vorming van de boswachter werd eind 19e eeuw gerichter 
opgezet. De jonge zoon van de boswachter kreeg onderwijs in het Duits, er werden enige 
bosbouwkundige boeken aangeschaft en de boswachter kreeg een abonnement op de 
Allgemeine Forst- und Jagdzeitung. De eerste boswachter met een bosbouwkundige scholing 
kwam pas midden 20e eeuw in dienst. Vanaf 1802 droeg de boswachter een uniform.  

Tot 1581 kreeg de scheuter voor zijn werk jaarlijks 12 stuivers per hoeve (dat is 7,80 
per jaar) en bij elke deling wat hout. Daarna kreeg hij een keilsche gulden per hoeve, maar 

geen hout.29 Van 1665 tot 1878 bestond zijn loon uít een tractement van 50,- per jaar en een 
loon per gewerkte dag. Voor elke overtreder die hij betrapte kreeg hij bovendien een paar 

stuivers (het schot). Na 1881 kreeg de boswachter een vast salaris van eerst 350,- per jaar. 
Daarna werd zijn salaris in vergelijking met de lonen van arbeiders snel hoger. 
 
Bosschrijver: In de 17e en 18e eeuw had het bos een schrijver om de resoluties op de 
vergaderingen te notuleren en ander schrijfwerk voor het bos te verrichten. Zijn functie is later 
overgenomen door de substituut-houtrichter. De schoolmeester van Ede was meestal de 

bosschrijver. Voor zijn werk kreeg hij 11,- per jaar. 
 
Deelmeesters: Voor een eerlijke verdeling van het hout over de dertien hoeven werden op de 
houtspraken in de 16e en 17e eeuw een aantal deelmeesters aangesteld.30 Naast één of 
meerdere van de andere bosfunctionarissen werden ook niet-eigenaren aangesteld om een 
onpartijdige deling te waarborgen. Vanaf eind 17e eeuw bestond deze functie niet meer. Het 
verdelen van het hout over de hoeven werd toen door een vertrouwenspersoon gedaan. 
 

 

                                                           
29 RvdA 
30 RvdA 

Bosperceel Vergaderberg. Bronnen die er op 
wijzen dat hier vergaderd werd, zijn niet bekend. 
Het perceel bestaat uit spaartelgen van Eik met 
ondergroei van Adelaarsvaren. Foto mei 1982. 
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3. ECONOMIE VAN HET BOS 
 
In de 16e en begin 17e eeuw werden bomen in het bos over de hoeven verdeeld en de 
eigenaren kapten die in eigen beheer. Het werk in het bos organiseerde men door per hoeve 
een arbeidskracht te sturen. De uitgaven werden deels in natura betaald, meestal met een 
boom. 

In deze periode speelde geld een bescheiden rol in de economie van het bos. In de 
16e eeuw had het bos tienden die geld opleverden.31 Ook het innen van boeten en het hoeve-
deel dat het bos zelf in bezít had leverden inkomsten op. Dit laatste systeem, waarbij het bos 
zelf een aandeel in het bos heeft, kwam in meer Veluwse bossen voor (Sloet, 1889). Met deze 
inkomsten werden de verteringen op de bosdagen en de belastingen betaald. De lonen of 
tractementen liet men bij de houtdeling per hoeve uitkeren.  

In de 17e eeuw groeide de geldhuishouding. De partijen hout waarmee de eigenaren 
zelf niet zo veel konden doen, werden openbaar verkocht en de opbrengst werd, na aftrek van 
de uitgaven, verdeeld. Dit systeem, waarbij zowel hout als geld aan de eigenaren werd uitge-
keerd, bleef tot 1753 bestaan. Daarna werd al het hout openbaar verkocht en de winst aan de 
eigenaren uitgekeerd. Deze omschakeling van een uitdeling in natura naar een uitdeling in 
geld zien we ook in andere Veluwse malebossen (Overdijkink, 1920; Schoenmaker, 1949).  

De uitgaven werden vanaf de tweede helft van de 17e eeuw uit de boskas betaald. Tot 
1878 zijn alle uitgaven en inkomsten door de substituut-houtrichter in de boekhouding 
geregistreerd. Deze boekhouding is over de jaren 1678 tot 1878 vrijwel compleet bewaard 
gebleven en voor dit onderzoek bewerkt. In 1878 werd het Edese bos particulier bezit. 
Inkomsten en uitgaven werden in de rekeningen van Kernhem aangetekend, waarbij vaak 
geen onderscheid werd gemaakt tussen de boekhouding van het Edese bos en die van de 
andere bossen van Kernhem (de Sijsselt, heggen en kleine percelen hout rond het landgoed). 
Het samenstellen van een overzicht van inkomsten en uitgaven is voor deze periode daarom 
niet mogelijk. 
 

3.1 De waarde van het bos 
 
Er waren drie manieren om eigenaar van een hoeve of een deel daarvan, te worden, namelijk 
door het in leen krijgen van een huis of goed waartoe een aandeel in het bos behoorde, door 
vererving of door aankoop. In het laatste geval kan uit de koopsom van het hoevedeel de 
waarde van het bos berekend worden. De gegevens daarvan zijn in figuur 3 samengebracht. 
Tot 1735 is met 13 hoeven gerekend, daarna met 12.  

De waarde van het bos blijkt eind 16e, begin 17e eeuw sterk gestegen; van 676,- in 

1593 tot 22.533,- in 1628. Een dergelijke waardevermeerdering van bos in deze periode werd 
ook opgemerkt door de midden 17e eeuwse schrijver wiens handschrift werd uitgegeven door 
Sloet (1889). De waardevermeerdering kan samenhangen met de vrij plotselinge overgang 
van een tekort naar een overvloed aan kapitaal in het begin van de 17e eeuw, waardoor de 
lust om geld te beleggen sterk steeg (Slicher van Bath, 1978; 365). Van de 17e tot de 20e eeuw 
bleef de waarde van het bos stijgen. 

De verkoop van een aandeel in het bos was aan regels gebonden. Men moest toe-
stemming voor de verkoop hebben en het bos had het recht om het aandeeI te kopen. Er werd 
onder andere publiek en uit de hand verkocht. 
  

                                                           
31 RvdA 
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In 1813 werden de opgaande houtopstanden door Brill als volgt op hun waarde 
geschat: 
 

Soort opstand waarde in gulden % 

oud zwaar beukenhout 30.373 24,5 
oud zwaar eikenhout 25.115 20,2 
jongere eiken en beuken 37.927 30,6 
eiken, beuken 20 jaar geleden geplant 30.646 24,7 
dennen  nihil - 

totaal 124.061 100,0 
Bron: BB 

 
Deze schatting is echter veel te hoog (vergelijk figuur 3). Waarschijnlijk overschatte hij vooral 
de waarde van de beuk.  
 
Figuur 3. De waarde van het bos berekend uit de waarde van de aandelen (hoeven) in het 
bos.  

 
Bronnen: RvdA, BB, ER, KR. 

 
In 1900 werd weer een schatting van het opgaande hout gemaakt: 
 
opstand waarde 

per eenheid 
waarde 
totaal 

aandeel in 
waarde 

oude beukenbomen  10/m3 29.820 
}  26% jonge beuken tot 70 jaar 200-1000/ha 29.500 

pude eikenbomen 15/m3 71.250 
}  35% jonge eiken 500/ha 8.500 

oude dennen 7/m3 32.718 

}  39% jongere dennen 6/m3; 1072/ha 41.838 

dennen jonger dan 20 jaar 225/ha 14.450 

totaal  228.076 100 
 
Bron: Perceelstaat Edese bos 
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Men probeerde in 1900 ook de waarde die het opgaande bos in 1920 zou hebben te schatten. 
Hierin was het aandeel van de den 38%, van de beuk 33% en van de eik 29%. Het aandeel 
van de den was sinds begin 19e eeuw dus sterk toegenomen. 

Door Horsting werd in 1859 een gespecificeerde schatting van het bos opgesteld (tabel 
5). Opvallend hierin is dat de waarde van de grond slechts 8% bedroeg; de rest bestond uit de 
houtopstanden. De schaarste aan hout is blíjkbaar veel groter dan die van de productiefactor 
grond. Het laat zíen dat men de stap van onbebouwde grond naar bos om bosbouwtechnische 
of economische redenen als zeer groot beschouwde. Eveneens opvallend is dat men vaak 

140,- per hectare in de grond investeerde om haar door diep omwerken te verbeteren, terwijl 

men de grond zelf slechts op zo’n 24,- per hectare waardeerde. 
 
Tabel 5. Schatting van de waarde van het Edese bos in 1859 in gulden. 
 
opstand aantal ha. waarde per ha. waarde totaal 

opgaand loofbos 89,7 767 68.813 
akkerbos (hakhout) 197,5 159 31.325 
dennenbos 51,9 201 10.453 
dennen en struiken 23,2 134 3.109 
fijne dennen 0,2 206 50 
plantsoen 6,1 236 1.454 
heide 30,6 20 611 
onbebouwde grond 4,9 24 117 

totaal 404,3  115.932 
 
Bron: Archief Lidth de Jeude inv.nr. 531; getallen deels afgerond 

 
In vergelijking met andere bossen blijkt het Edese bos waardevol. Midden 18e eeuw was de 

Uddeler Heegde zo’n 50 per ha. waard (Pleyte, 1889). Red. (1896) vermeldde dat de gemid-

delde waarde van de Veluwse malebossen rond 1890 ongeveer 200,- per ha. was. Het Edese 
bos is in beide gevallen ongeveer twee keer zoveel waard. Waarschijnlijk hangt dit samen met 
het grote aandeel opgaand loofbos. 

Bij de verkoop van het bos in 1970 door de laatste eigenares, gravin Geatani dell’ 
Aquila d’ Aragona Bentinck, bracht het bos 3,5 miljoen gulden op. 
 

3.2 Inkomsten en uitgaven 
 
De rekeningen van het bos bevatten per jaar een lijst met inkomsten, een lijst met uitgaven en 
een lijst met de uitdeling van de winst aan de eigenaren. Aan de hand van deze gegevens kan 
een goed inzicht in het economisch functioneren van het bos worden verkregen. De 
rekeningen zijn bewerkt naar totaal en soort uitgaven en inkomsten. Voor het tekenen van 
grafieken bleek het nodig hiervan tienjaarlijkse gemiddelden te berekenen. Het resultaat van 
de uitwerking wordt weergegeven in figuren 4 - 6, in bijlage 2 en in verspreide figuren en 
tabellen in dit verslag. 

Er is gerekend met inkomsten = uitgaven + winst. Van de winst werd 2% aan de hout-
richter uitbetaald (de maanpenning) en het overige werd verdeeld over de eigenaren. Dit is de 
uitdeling der penningen. Na 1700 werd van te voren de hoogte van de uitdeling vastgesteld. 
Meestal bleef na de uitdeling geld over dat op de rekening van het daarop volgende boekjaar 
als inkomsten werd geboekt. Omdat de hoogte van de uitdelingen vaak vele jaren gelijk bleef, 
konden zích enige duizenden gulden ophopen, die steeds doorgeschoven werden. In de 
uitwerking van de rekeningen zijn deze bedragen niet als inkomsten opgevat.  

Het bos kocht in de 17e en 18e eeuw herhaaldelijk aandelen in het eigen bos. In 1735 
had het bos in totaal één hoeve aangekocht. Men besloot toen om bij delíngen met 12 hoeven 
in plaats van 13 hoeven te rekenen. Uit de aandelen die het bos zelf bezat vloeiden ook 
inkomsten voort, waarvan het echter discutabel is of ze als reële inkomsten gezien mogen 
worden. Dat is hier wel gedaan. Ze zijn ondergebracht in de restgroep en beslaan gemiddeld 
één procent van de totale inkomsten. 
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De bedragen in de rekeningen worden opgegeven in gulden. Voor dit onderzoek is als 
referentie het loon van een arbeider genomen, omdat Ioonkosten de grootste uitgavepost van 
het bos is. De daglonen zijn volgens de loonlijsten in het archief constant van 1680-1878. 
Arbeid is dus in deze periode gelijk in prijs gebleven. In sommige grafieken zijn de prijzen 

tevens als manjaren/ jaar aangegeven. Voor het jaarloon van een arbeider is 165,- berekend. 
Het verloop van de inkomstencurve in figuur 4 laat zích grotendeels verklaren door de 

algemene economische tendenzen of door grote veranderingen in houtprijzen. De stijging in 
de opbrengst na 1760 is een gevolg van het achterwege laten van een uitdeling in natura 
(vergelijk figuur 7). Rond 1730 was de prijs voor de eek erg laag32, wat op de inkomsten van 
het bos invloed had. De daling aan het eind van de 18e eeuw is een gevolg van de depressie 
in deze tijd (Jansen, 1977: 15). Vooral aan het eind van de Franse tijd werden zeer hoge 
prijzen voor het hout verkregen als gevolg van de verminderde houtinvoer uit Scandinavië 
(Nijhof, 1826).  
 
Figuur 4. Jaarlijkse inkomsten en uitgaven van het bos 1680-1880. Lijnen getekend naar de 
10-jaarlijkse gemiddelden. 

 
Bronnen: BB, RB, ER 

 
Na de Franse tijd heerste er weer malaise in Europa die ook op de houtopbrengsten zijn weer-
slag had. De opleving midden 19e eeuw hangt samen met herlevende bedrijvigheid en econo-
mische hausse (Van Stuijvenberg, 1977). Ook de eekprijzen stegen sterk als gevolg van grote 
importen Amerikaans leer die hier gelooid werden (Koning, 1938: 28).  

De uitgaven richten zich steeds duidelijk naar de inkomsten. Het verloop van de  
uitgavencurve is daarom gelijk aan die van de inkomstencurve.  

De inkomsten van het bos bestaan vrijwel geheel uit inkomsten verkregen uit houtver-
koop (figuur 5). De eik is steeds de belangrijkste boomsoort. Over de hele periode bedraagt 
zijn aandeel in de opbrengsten meer dan 50%. Tot 1800 is dit zelfs meer dan 70%. Hoewel 
ook in de 17e eeuw al beuken werden verkocht, wordt het aandeel van de beuk in de inkomsten 
van het bos pas in het midden van 18e eeuw van belang. Op zíjn hoogst was het 
beukenaandeel circa 30%. De den draagt vanaf 1820 bij aan de ínkomsten van het bos. 
Andere houtsoorten leverden tot 1880 geen noemenswaardige inkomsten op.  
 

                                                           
32 BB 1732 
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Figuur 5. Procentuele verdeling van de inkomsten 1680-1880. Getekend naar de cumulatieve 

procentuele verdeling van de tienjaarlijkse gemiddelden. 

 
Bronnen: BB, RB, ER 

 
In de sortimenten die werden verkocht treden grote veranderingen op. Een aantal sortimenten 
verdween helemaal. Dorre snoeyinghe, waarschijnlijk dode bomen en dode takken, werd na 
1750 niet meer verkocht. Met Kruisers lijken bomen bedoeld die door een kruis voor de ver-
koop zijn gemerkt.33 Dit sortiment werd alleen in de 18e eeuw op de markt gebracht. In de 18e 
eeuw werden voor bomen ook nog omschrijvingen als ‘dikke’, ‘grove’, of ‘zwaare’ gebruikt. 
Deze zijn in de ‘hout rest’ groep ondergebracht. Tot ongeveer 1810 werden ook veel percelen 
‘groene bomen’ in de verkooplijsten genoemd.  Uit de condities blijkt dat deze bomen gescheld 
mochten worden. Omdat men soms ook ‘groene eiken bomen’ schreef is dit hout in de 
categorie eikenbomen opgenomen. De sortimenten ‘eiken’ en ‘beuken’ omvatten de vol-
groeíde bomen van deze soorten. De stompen zijn voornamelijk van de eik. Het snoeisel en 
dunsel is deels van de eik en deels van de beuk. 

Het hakhout van de eik werd onder de benaming schelhout verkocht. Soms werd het 
als eikenhakhout, akkerbos of akkermaalshout omschreven. De zeer overheersende positie 
van het schelhout tot het midden van de 18e eeuw kan een gevolg zíjn van de deling in natura. 
Daarbij werden veel opgaande bomen verdeeld, zodat voor de verkoop voornamelijk hakhout 
overbleef. Onder de inkomsten die niet uit houtverkoop werden verkregen zíjn enkele vaste 

jaarlijkse inkomsten: 5- voor de pacht van de Lodel; de opbrengst van een molder rogge als 

pacht voor een stuk bouwland; 75,- voor de verhuur van de jacht (na 1852); de onraad en de 
inkomsten uit het hoevedeel dat het bos zelf in bezit had. Verder werden geregeld inkomsten 
verkregen uit de verkoop van overtollig plantsoen, percelen heide en stenen en uit de 
opbrengst van de geïnde boeten. 

Bij de uitgaven (figuur 6) neemt de post Ionen vanaf het midden van de 18e eeuw vrijwel 
steeds meer dan de helft in beslag. De tractementen blijven in de beschouwde periode vrijwel 
gelijk en nemen daarom relatief geleidelijk af. De verponding of grondbelasting kent een 

variabel verloop. Van circa 100,- aan het eind van de 17e en begín van de 18e eeuw, daalt ze 

rond 1720 tot 65, - per jaar om in 1811 sterk te stijgen tot circa 250,- per jaar. Met verteringen 
worden de kosten voor consumpties bij bosvergaderingen, deeldagen en dergelijke bedoeld. 
In de 18e eeuw werd het voornamelijk besteed aan ‘bier, brandewijn en tabak’. In de 19e eeuw 
werd meer koffie (morgendrank) genuttigd. Van de mogelijkheid op bosvergaderingen flink te 
eten en te drinken op kosten van het bos is ook vaak misbruik gemaakt. In het begin van de 

                                                           
33 Volgens Staf (1935) werden hiermee fijnsparren bedoeld, maar dat is onwaarschijnlijk. 
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19e eeuw waren de kosten voor verteringen gemiddeld zo’n 150,- per jaar. Dat is haast het 
jaarloon van een arbeider. 
 
Figuur 6. Procentuele verdeling van de uitgaven 1680 - 1875. Getekend naar de cumulatieve 
procentuele verdeling van de tienjaarlijkse gemiddelden.  
 

 
Bronnen: BB, RB, ER 

 
Een zeer variabel verloop hebben de uitgaven voor zaad en plantsoen. In 1829 werd bijvoor-

beeld voor ruim 1800,- aan plantmateriaal gekocht, terwijl in de daaraan voorafgaande jaren 
veelal niets werd gekocht. De restgroep van de uitgaven omvat een aantal vrijwel jaarlijks 
terugkerende uitgaven, zoals die voor de fret, de gereedschappen, de keurboom (na 1753), 
de pacht van een stuk land en de publicatie van de bosdagen. 
 

3.3 De delingen 
 
Zoals eerder gemeld, waren er twee soorten delingen: de tweejaarlijkse deling van hout, dus 
een deling in natura, meestal grove deling genoemd, en een jaarlijkse deling in geld die 
uitdeling der penningen werd genoemd. De grove deling is tot 1753 in gebruik geweest. De 
uitdeling der penningen werd eind 17e eeuw gewoonte. In de periode van eind 17e eeuw tot 
1753 is dus zowel hout als geld aan de eigenaren uitgekeerd. 

Met de delingen werd de houtopbrengst en de winst van het bos over de eigenaren 
verdeeld. De grootte van de deling werd door de eigenaren zelf vastgesteld op de bosver-
gadering. Het was dan de taak van de houtrichter genoeg hout te kappen en te verkopen om 
in de delingen te voorzien. Wanneer de toestand van het bos een grote houtoogst niet toeliet 
of wanneer de houtprijzen laag waren, werd tot een geringe uitdeling of zelfs het achterwege 
laten van een uitdeling besloten. Het duurzaam voortbestaan van het bos prevaleerde dan 
over het directe belang van de eigenaren. 

In de 16e en de eerste helft van de 17e eeuw verliep de grove deling als volgt. Op de 
vergadering van het bos werden een aantal deelmeesters benoemd die de deling voor het 
volgende jaar moesten verzorgen. Er werd hen vaak een richtlijn gegeven hoeveel hout per 
hoeve uitgedeeld kon worden en wat voor hout (timmerhout, sluyshout, of dor hout). Ook 
werden afspraken gemaakt wanneer het verdeelde hout uit het bos gehaald mocht worden. 
Meestal was dat van zonsopgang tot zonsondergang gedurende enige maanden per jaar. De 
andere maanden was het bos dan gesloten of ‘toe’. 

Wanneer de periode voor het kappen naderde, gingen de deelmeesters naar het bos 
en sloegen dertien ongeveer gelijke percelen of hoeven hout. Dit aanslaan van de bomen 
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gebeurde met een bijl, de zogenaamde bosbijl. Met een combinatie van kruisen en strepen 
konden daarmee dertien getallen worden aangegeven. Deze methode van merken is door 
Hacke-Oudemans (1967) uitvoerig beschreven. Waarschijnlijk lag het hout dat tot één hoeve 
behoorde dicht bij elkaar. Vaak lagen de verschillende hoeven ook bij elkaar.  

Nadat het hout in de dertien hoeven was verdeeld, werd op de zogenaamde deeldagen 
geloot. Hiervoor werden speciale lotpenningen gebruikt. Op deze manier was een eerlijke 
verdeling mogelijk. Eigenaren die samen één hoeve bezaten moesten waarschijnlijk na 
onderling overleg hun hoeve verdelen. In de tweede helft van de 17e eeuw en de eerste helft 
van de 18e eeuw was een iets simpeler vorm van deling in gebruik. Het merken van de bomen 
en het ‘aestimeren’ of ‘priseren der hoeven’ gebeurde toen door een vertrouwensman van het 
bos, die daarvoor een kleine vergoeding kreeg. Het loten gebeurde op de oude wijze. 

Hoe het gedeelde hout gekapt werd, blijkt uit het archief van Kernhem.34 De rent-
meester van Kernhem liet de aan Kernhem toegewezen hoeven door de knecht en of 
pachtboeren kappen en naar het landgoed brengen. Daar werd het hout verkocht of gebruikt 
voor herstelwerkzaamheden aan Kernhemse goederen. Met behulp van de gemiddelde 
koopsom van de verkochte hoeven kan de totale waarde van het verdeelde hout redelijk 
nauwkeurig worden berekend. Deze waarde is links in figuur 7 aangegeven. De grootte van 
de uitdeling der penningen is eenvoudiger te berekenen omdat in het archief elk jaar een lijst 
met deze uitdeling is opgemaakt. De uitdelingen-curve heeft logischerwijze een ongeveer 
gelijk verloop als de inkomst -min-uitgavencurve. 
 

Figuur 7. Uitdeling aan de eigenaren; uitdeling in geld 1674-1878 en uitdeling in natura 1680-

1752 (respectievelijk uitdeling in penningen en grove deling genoemd).   

 

 
Bronnen: BB, RB, ER, KR (1700 -1710 ontbreekt). De lijn van de grove deling geef de sommatie uitdeling plus 
grove deling. Tot 1753 over 13 hoeven verdeeld, daarna over 12. Lijn getekend naar de tienjaarlijkse 
gemiddelden.  
 

  

                                                           
34 KR 



19 

 

3.4 Rentabiliteit van het bos en de opstanden 
 
De inkomsten- en uitgavencurve (figuur 4) laat zien dat het economisch resultaat van de 
bosbouw in het Edese bos niet slecht was; de inkomsten waren gemiddeld ongeveer twee 
keer zo groot als de uitgaven. Of een investering in het bos voor de eigenaren een lucratieve 
zaak was, kan als volgt berekend worden. Door de delingencurve van figuur 7 te delen op de 
waardegrafiek (figuur 3) krijgen we een inzicht in de rentabiliteit van een investering in bos. De 
figuur (flguur 8) geeft de jaarlijkse uitkering als percentage van het geïnvesteerde geld. Het 
dividend zakt aanzienlijk in deze periode, met andere woorden, de rentabiliteit van de bosbouw 
zakt. De rentevoet in deze tijd was meestal 2 à 4 % (Van Houtte, 1979: 257). Het dividend van 
een investering in het bos lag op gelijk niveau. 
 
Figuur 8. Uitkering aan de eigenaren in guldens per jaar per honderd geïnvesteerde guldens. 

 
 
In feite moet de waardevermeerdering van het bos bij dit rentepercentage opgeteld worden. 
Tussen 1700 en 1880 werd het bos zes keer zoveel waard. Dat is een stijging van 3,3% per 
jaar. De eigenaren zullen met een jaarlijkse vermeerdering van hun geïnvesteerde kapitaal 
van 4,5 tot ruim 8 procent tevreden zijn geweest. Waarschijnlijk werd de bosbouw pas in de 
20e eeuw minder lucratief of zelfs verliesgevend. 

De rentabiliteit van de opstanden kan worden geschat uit de gegevens over de opper-
vlakte en de opbrengsten van de opstanden (tabel 5). Opgaand loofbos leverde per hectare 
een veel hogere opbrengst dan het hakhout. Het naaldhout zat daar tussenin. 
 
Tabel 5. Relatieve rentabiliteit van de opstanden in 1832 en 1856. Berekend uit opbrengst-
aandeel gedeeld door oppervlakteaandeel (beide in procenten). 
 
 opbrengstaandeel 

1831-35 
oppervlakteaandeel 
1832 

verhouding 

hakhout 20,4 51,6 0,40 
opgaand loofbos 62,6 30,7 2,04 
naaldhout 17,0 17,7 0,96 
 idem 1856-60 idem 1856  
hakhout 32,3 55,0 0,59 
opgaand loofbos 44,8 24,7 1,81 
naaldhout 22,9 20,3 1,13 

 
 
Voor de rentabiliteit van de opstanden is echter tevens de investering in een opstand van 
belang. De aanlegkosten voor hakhout en opgaand loofbos waren veel hoger dan die voor 
naaldhout. Maar ook de wijze van aanbieding is van belang. Het dennenhout werd goeddeels 
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liggend verkocht, het schelhout altijd op stam en het opgaande loofhout deels op stam (de 
bomen), deels liggend (het dunsel en snoeisel). Voor liggend hout zíjn al kosten gemaakt om 
het te vellen. Vooral voor naaldhout werkt dit negatief op de rentabiliteit van de teelt.  

Ook de leeftijd van de teelten is van belang. In 1832 was het areaal dennen nog jong; 
veel opbrengsten mogen dan niet verwacht worden. Dat dit toch het geval is, kan er op wijzen 
dat de dennenteelt best rendabel was. Samenvattend kan gezegd worden dat de relatieve 
rentabiliteit van de opstanden niet exact bepaald kan worden, maar dat waarschijnlijk opgaand 
loofbos het beste en hakhout het slechtste resultaat gaf. 
 

3.5 Economie van de hakhoutteelt 
 
Alleen van het hakhout zijn nadere gegevens over prijzen en opbrengsten voorhanden. Deze 
zijn in figuur 9 samengebracht. Een aantal verbanden kan hiermee worden onderzocht. 
 
Figuur 9. Hakhout 1820 - 1930; opbrengsten/ha/jaar, schorsprijzen, aandeel in de inkomsten 
van het bos en oppervlakte-aandeel.  
 

 
Bronnen: Schorsprijzen1850-1897 van Lovink (1898), tevens HB (1876-1898) en ’Edese bos eikenhakhout’ (1898-
1927). Opbrengst /ha/jaar; vijfjaarlijkse gemiddelden 1825-1860 (PB) en voor 1856-1925 naar gegevens van Van 
Oosten Slingeland (1958) over de Sijsselt. 

 
Schors, kwazen en schelhout vormden de producten van het hakhout. In 1906 kwam de 
opbrengst van het hakhout voor ongeveer 60% uit de schors (par. 8.2). Rond 1870 blijkt echter 
een sterke stijging van de schorsprijzen samen te gaan met een sterke daling van de hakhout-
opbrengsten. Dit zou er op kunnen wijzen dat schors in die tijd een geringer aandeel in de 
opbrengst van het hakhout had. Rentmeester Wilterdink schreef bijvoorbeeld dat de sterke 
toename in de hakhoutopbrengsten rond 1840 een gevolg was van de stijging van de talhout-
prijzen.35 Na 1895 waren de stijgende brandhoutprijzen gunstig voor de opbrengst van hakhout 

                                                           
35 Corres. Wilterdink 1842 
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(Van Oosten Slingeland, 1958: 74). De piek van 1915-1920 is wel aan extreem hoge schors-
prijzen te danken. Na de Eerste Wereldoorlog, toen weer schors werd ingevoerd, zakte de 
prijs van het schors snel en daalden ook de hakhoutopbrengsten. 
 Tussen aanlegactiviteit en hakhoutopbrengsten blijkt weinig verband te bestaan. De 
aanleg van het hakhout kan met gegevens over gebruikt plantmateriaal (tabel 10) en over 
grondbewerking (figuur 14) nauwkeurig worden gevolgd. Rond 1850 is hierin een piek, daarna 
legt men steeds minder hakhout aan. In 1855 begon de opbrengst van het hakhout juist sterk 
te stijgen. Blijkbaar motiveerde de goede opbrengst toen niet tot grotere aanleg. Er blijkt dus 
dikwijls weinig verband te bestaan tussen schorsprijzen, hakhoutopbrengsten en activiteit voor 
de hakhoutaanleg. 
 
 
 

 
Ansichtkaart van ca. 1925. Het Kattebosch ligt noordelijk van de Koeweg. 
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4. HET WERK IN HET BOS 
 

4.1 Het bos als werkgever 
 
De hoeveelheid werk die voor het bos werd verricht, is als volgt berekend. De uitgaven aan 

Ionen zijn gedeeld door het jaarloon van een arbeider, waarvoor 165 is genomen. Voor de 

uitgaven aan tractementen is een veel hoger jaarloon berekend, namelijk 300. Deze twee 
gesommeerd geven de hoeveelheid werk, uitgedrukt in manjaren, die in opdracht van het bos 
verricht werd en uit de boskas werd betaald. Hierbij zijn dus anderen, die meer indirect aan 
het bos verdienden, zoals de smid, de caféhouder, de boomkweker, buiten beschouwing 
gelaten.  

Omdat het meeste hout op stam werd verkocht is de hoeveelheid werk die met het 
oogsten en afvoeren van het hout gemoeid was slechts zeer globaal te berekenen. Enig 
houvast biedt hiervoor het schillen in eigen beheer (par. 8.2). De onkosten voor het oogsten 
van hakhout blijken hoger dan de koopwaarde van het hout op stam. Omdat opgaand hout 
waarschijnlijk relatief minder vellingskosten met zich meebracht, is voor de investering aan 
arbeid door de houtkopers een bedrag van 80 % van de koopwaarde op stam genomen. Met 

een jaarloon van 165,- kan hiermee weer het aantal werknemers berekend worden. Het 
resultaat is in de vorm van een zeer globale stippellijn in figuur 10 aangegeven. 
 
Figuur 10. Aantallen werknemers in het bos, berekend naar de Ionen (onderste lijn) de 
tractementen (middelste Iijn) en de inkomsten (stippellijn). 
 

Het 
meest opvallend is de intensivering van het bosbeheer in de 18e eeuw. Opmerkelijk is ook de 
grote hoeveelheid werk voor de houtoogst in vergelijking met die voor bosaanleg en bosver-
zorging. Bosbouw wordt meestal als een zeer extensieve vorm van grondgebruik beschouwd. 
Maar de arbeidsinvestering van 20 à 30 mandagen per ha. per jaar in de 19e eeuw geeft een 
ander beeld. 

Het regionale belang van het bos als werkgever kan als volgt worden geïllustreerd. 
Midden 18e eeuw bestond de beroepsbevolking van het kerspel Ede uit 363 personen 
(Roessingh, 1965). Hiervan waren zo’ n 12 in het Edese bos werkzaam, dat is ca. 3 %. Een 
eeuw later was dit percentage even groot. Omdat het totale oppervlakte bos in de gemeente 
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Ede in 1826 ca. 2700 ha. bedroeg (Sloet, 1852: 44), moet het percentage mensen uit Ede dat 
in deze periode in de bosbouw werkzaam was veel groter zijn geweest. Hieruit blijkt het grote 
belang van de bosbouw in de pre-industriële Veluwse samenleving. 

Doordat het meeste werk in de winter werd uitgevoerd zijn de aantallen werknemers 
die werk in het bos vonden veel groter dan figuur 10 aangeeft. ‘s Winters was het geen 
uitzondering dat een 50-tal arbeiders in het bos werkten. In de 18e eeuw was dat ongeveer 14 
% van de Edese beroepsbevolking. Waarschijnlijk werkten deze dagloners zomers voor de 
boeren en in voorjaar en winter voor het bos. 

De dagIoners behoorden tot de laagste sociale laag van de maatschappij. In slechte 
tijden waren zij het eerst de dupe. Hun afhankelijke positie werd vaak uitgebuit. Het Edese bos 
deed dat bijvoorbeeld door in tijden van grote werkloosheid veel spitwerk tegen zeer lage 
prijzen uit te besteden.36 Toch blijkt, vooral in de tweede helft van de 19e eeuw, ook een 
groeiend sociaal besef van de werkgever. Aan werkloze arbeiders werd spitwerk aangeboden, 
nu niet om zelf goedkoop uit te zijn, maar om te helpen. Aan oude bosarbeiders werd vanaf 
1910 een bescheiden pensioen gegeven.37  

De Ionen van de dagloners waren van 1680 tot 1877 vrijwel constant en afhankelijk 
van het jaargetijde. Van oktober tot half februari was het 50 cent/dag; van half februari tot en 
met april 60 cent/dag en van mei tot september 70 of 60 cent/dag. De daglonen voor de 
boswachter(s) waren steeds 10 cent hoger met 70 cent als maximum. Na 1877 stegen de 
Ionen zeer langzaam. In 1915 waren ze ongeveer twee keer zo hoog geworden. Vanaf 1919 
had de werkgever naast het loon ook een snel stijgend deel sociale lasten als arbeidskosten. 

 

4.2 De werkzaamheden 
 
Van het werk dat in opdracht van het bos werd uitgevoerd, is in de rekeningen vaak aange-
geven wat voor werk het betreft, zie als voorbeeld figuur 11.  
 

Figuur 11. Een loonkwitantie uit 1718. Garrit Slophoos heeft in het bos gepeunt (afgepend), 

bomen gerigt, lojen afgeseth, bomen gesnoeijt en lojen gerooijt. 

 

Bron: ER 

Uitbesteed werk, zoals grondbewerking, is apart in de rekeningen verantwoord en daarom 
goed bekend. Ook andere werkzaamheden zijn gedurende de 18e eeuw in de kwitanties veelal 
afzonderlijk opgegeven. In de 19e eeuw werd echter een ander soort loonstaat ingevoerd, 
waarin dit niet meer het geval was. Voor zover mogelijk is het aandeel van de verschillende 
werkzaamheden berekend, zie figuur 12.  

De werkzaamheden voor de bosaanleg namen vrijwel steeds meer dan de helft van de 
totale loonkosten in beslag. De kosten voor transport, paarden- of ossenkarren met looien, 

                                                           
36 Corres. Wilterdink 1841 
37 KR 
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behoren hier ook toe. Het aandeel van de diepe grondbewerking nam vanaf 1770 geleidelijk 
af. 
 
Figuur 12. Verdeling van de uitgaven aan arbeidslonen over de diverse werkzaamheden.  

 
Bronnen: BB, RB, ER. 

 
Het werk in het bos was sterk afhankelijk van het jaargetijde. Voor planten en zaaien is het 
voorjaar, in sommige gevallen het najaar de beste tijd. Ander werk, zoals spitten, kan het hele 
jaar uitgevoerd worden, maar werd wegens het goedkope arbeidsaanbod vrijwel uitsluitend in 
de winter gedaan.  

In de 19e eeuw waren veel loonstaten per maand of kwartaal geordend. Daaruit blijkt 
wat de belangrijkste werkzaamheden per maand waren, zie tabel 6. 
 
Tabel 6. Belangrijkste soorten werkzaamheden per maand, midden 19e eeuw. 
 

maand soort werk 

Januari dunnen, snoeien, spaden en spitten 
Februari dunnen, snoeien, zwaarder kapwerk, spaden, spitten  
Maart looien rooien en poten, eikels zaaien, dunnen en snoeien 
April dennen zaaien, looien rooien en poten, traa maken 
Mei kwekerijwerk, wandelpaden onderhouden 
Juni kwekerijwerk, wandelpaden onderhouden 
Juli kwekerijwerk, spaden, opsnoei, vormsnoei 
Augustus spaden, kwekerijwerk, opsnoei en vormsnoei 
September kwekerijwerk, spaden, opsnoei 
Oktober opsnoei, plaggen steken en onderspitten (mest), traa maken 
November spaden, plaggen steken en onderspitten 
December spitten, spaden, plaggen steken of maaien en onderspitten, gaten graven, 

dunnen 
Bron: ER 

De uitgaven aan loon voor werk in daghuur per maand of kwartaal zijn in figuur 13 opgenomen. 
Omdat het zomerwerk veelal voor een dagloon van 70 cent gebeurde en het winterwerk voor 
50 cent is het seizoensaspect van het boswerk nog sterker dan de figuur aangeeft. Van mei 
tot oktober werkten alleen de boswachter(s) en een vaste knecht in het bos. Zij werkten dan 
vooral in de kwekerij en verzorgden de jonge aanplant. Het aanbestede spitwerk, dat niet in 
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de figuur is opgenomen, werd eind november aanbesteed. Meestal werd eind maart als 
opleverdatum vastgesteld. Ook dit werk is dus winterwerk. 
 
Figuur 13. Gemiddelde uitgaven aan arbeidslonen per maand 1815 - 1842 en per kwartaal 
1843 - 1879 voor werk in daghuur.  
De waarden voor de kwartalen zijn door drie gedeeld om een betere vergelijking met de 
maandelijkse uitgaven mogelijk te maken. 

 
 Bron: ER 

 

4.3 Gereedschappen en werktuigen 
 
De rekeningen van het bos bevatten ook gegevens over de gereedschappen en werktuigen 
die werden gebruikt. Vooral de kwitanties van de smid, aan wie de opdracht voor het maken 
van het gereedschap was verleend, leveren veel informatie. De behandeling van de soorten 
gereedschappen werktuigen volgt de indeling in groepen van Medenbach de Rooy (1977), in 
het vervolg afgekort als MdR. Van gereedschappen die slechts één keer vermeld werden, is 
de bron opgenomen. Van de andere gereedschappen wordt een globale aanduiding van de 
periode van gebruik en van de kosten gegeven. 
 

Kwekerijwerkzaamheden 

Pootlijn; 19e eeuw; ca. 1,70 

Eikelzeef; werd gebruikt voor verzamelen of sorteren van eikels; 19e eeuw; ca. 2,30 

Schoffel; werd waarschijnlijk in de kwekerij bij het wieden gebruikt; 19e eeuw; ca. 0,70 

Klopper; gereedschap om het op de zaaibedden uitgestrooide zaad in te kloppen38  

Hark; er worden enkele keren uitgaven voor een hark geboekt o.a. in 1807 voor een grote 

ijzeren hark (3,50)39, voor nieuwe harktanden, een nieuwe stok in de hark, of een 
beugel over de hark. De functie is onduidelijk. Wellicht was het een planthark voor het 
verspenen van jonge dennen (zie MdR) 
 

  

                                                           
38 MdR; ER 1844 

39 ER 
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Terreinvoorbereiding 

Schop; voor diepe grondbewerking. Tot eind 19e eeuw worden echter geen uitgaven voor 
schoppen geboekt. Waarschijnlijk moesten de arbeiders zelf een schop meenemen. 
Schaars (1974: 93) vermoedde dit ook. In 1920 waren de stokken van de schop van 
essenhout. 

Eg; voor het onderwerken van dennenzaad werd eind 18e eeuw een eg gebruikt.40 In de 19e 

eeuw werd de traa na het ploegen ook nog geëgd. Ca. 6,— 

Bosploeg; in 1803 werd een ploeg gemaakt. Het loon van de smid was 24,50. Aan ijzerwerk 

werd 6,15 besteed, waarvan 12,30 voor de schaar, die 16 kg. woog. In volgende 
jaren waren herhaaldelijk reparaties nodig. Waarschijnlijk vooral gebruikt bij het 
onderhoud van de traa. 

 

Planten 

Dennenstekers; eind 19e , begin 20e eeuw werden dennenstekers of dennenpoters 

gebruikt; ca. 0,60 
 

 

Bosverzorging 

Oord; hakgereedschap voor het afzetten van hakhout (MdR). Werd waarschijnlijk ook voor 
laag snoei en dunwerk gebruikt. Midden 19e eeuw een enkele keer genoemd, daarna 

en ervoor waarschijnlijk als hakmes of hiep aangeduid; 1,50 
Hiep (hieb, hippe); hakgereedschap; werd in het Edese bos in de 19e eeuw voor snoeiwerk 

gebruikt 

Hakmes; gebruik als vorige; midden 19e eeuw; ca. 1,25 

Snoeihamer en snoeibeitel; bij de meest gangbare manier van snoeien werd een beitel, 
bevestigd op een stok, tegen de voet van de te snoeien tak geplaatst. Met een slag 
van een hamer tegen het ondereind van de stok werd dan de tak van de boom 
gestoten, De betrokken gereedschappen, snoeihamer en snoeibeitel, worden vanaf het 
begin van de 18e eeuw veelvuldig genoemd. De snoeibeitel bestaat naast de beitel zelf 
uit een snoeistok, die ook sper, schagt of juffer werd genoemd. Midden 19e eeuw 
werden grenen snoeistokken gekocht. Om het ondereind van de stok werd een ijzeren 
ring bevestigd die de stok tegen de hamerslag moest beschermen. De prijs van de stok 

was afhankelijk van de lengte; een lange stok van 38 voet (11 m) kon ca. 2,- kosten. 
De beitel zelf kostte ongeveer één gulden. Meer nog dan snoeibeitels werden 
snoeihamers gekocht, in sommige jaren zelfs 20 stuks. Er werden ijzeren, essen en 

beuken hamers gebruikt. Ze kostten ca. 0,50. 
Zagen; eind 19e, begin 20e eeuw werden spanzagen en kortzagen gebruikt. 

Leer (bosleer); ladder, in de 18e eeuw diverse malen genoemd. Waarschijnlijk om in de boom 
te klimmen voor hoog snoeiwerk. De ladder die in 1730 werd gekocht, was 10m Iang. 

 

Houtoogst  

Gereedschap voor de houtoogst was weinig nodig omdat het meeste hout op stam werd 

verkocht. 

Boschhaak; in 18e en begin 19e eeuw diverse malen genoemd, ook als boomhaak. Waarschijn- 

lijk gebruikt bij de houtoogst, maar vorm en precieze functie niet bekend. Ca. 0,60 
Hevel; eind 17e eeuw werden hevels gebruikt voor het rooien van stompen. Constructie 

onbekend. Ca. 2,- 
Reep; zwaar touw, ‘in 't bosch gebezigd bij het vellen van bomen’ (Verzameling, 1925). 

                                                           
40 ER 1792 
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Vanaf begin 18e eeuw werd om de paar jaar een reep gekocht. Prijs afhankelijk van 

lengte en dikte van het touw, van 2,- tot 27,-. De dikste wogen meer dan 20 kg. Ze 
waren tot 45 m lang. Het touw werd soms geteerd om het duurzamer te maken. 

Bijl; in 18e en 19e eeuw een enkele keer genoemd. Waarschijnlijk gebruikt voor het dunnen. 
Naast de handbijlen voor het kapwerk werd voor het merken van de bomen ook een 

bijl gebruikt die krombijl, deylbijl, of bosbijl werd genoemd. Ca. 0,60 
Bosjesmaker; werd gebruikt bij het schellen in eigen beheer begin 20e eeuw. 

Bosduivel; begin 20e eeuw werd staaldraad en katrollen voor het rooien van bomen gekocht. 

Waarschijnlijk was dit een bosduivel. 15,- 
 

Anders 

Hoogtemeter; 7,2441  

Planimeter; 18,9542  

 

Onbekend 

Van een aantal gereedschappen is de functie onduidelijk of onzeker. 

 

Bosdissel; waarschijnlijk een bijl waarvan het gebogen ijzer dwars op de steel zit en waarmee 
men naar zich toe slaat. De dissel werd gebruikt om hout te effenen of te punten.43  

Hak44; wellicht boshak; gereedschap voor het 10 tot 20 cm diep bewerken van de bovengrond 
in bossen (Verzameling, 1925); evt. ook plaggenhak. 

Boomketting; 'om de steen er uit te werken'.45 In 1756 werd een stok van ruim 7 m gekocht 
om aan den bosreep te gebruiken.46  

  

                                                           
41 KR 1898 
42 KR 1902 
43 Woordenboek Ned. Taal; ER 1816 
44 ER 1742/9 
45 ER 1847 
46 ER 
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5. BOSAANLEG 
 

5.1 Voorbereiding 
 

5.1.1 Keuze van de bedrijfsvorm en de houtsoort 
De keuze voor de aanleg van een opstand was afhankelijk van economische omstandigheden, 
de persoonlijke voorkeur van de belangrijkste beheerder, meestal de rentmeester, en de 
gesteldheid van de bodem. Enige voorbeelden kunnen de invloed van deze factoren ver-
duidelijken. 

Prijsschommelingen van bosproducten hadden vaak invloed op wijzigingen in 
opstanden. In 1732 was de lage prijs van de eek een reden om het hakhout tot opgaand bos 
om te vormen.47 In par. 3.5 is echter ook geïllustreerd dat een hogere schorsprijs niet altijd tot 
een grotere aanleg van hakhout hoefde te leiden.  

De invloed van de persoonlijke voorkeur van de rentmeester blijkt vooral bij niet 
gangbare teelten. Van 1842 tot 1844 werden op initiatief van rentmeester Wilterdink veel 
berken gekocht, een soort die daarvoor nog vrijwel niet geteeld was.48 De gesteldheid van de 
bodem werd ook in de keuze voor de aan te leggen opstand betrokken. Vooral in de begin-
periode gold de grove den als een economisch weinig aantrekkelijke houtsoort die men 
daarom het best op heiden, waar de grond slecht was, kon uitzaaien.49 

Bij de keuze van een geschikte plaats om een kwekerij aan te leggen was een goede 
grond zeer belangrijk. Wanneer men die niet in het bos vond, werd op bouwland een kwekerij 
aan gelegd.50 In de verspreiding van de opstanden over het bos blijkt duidelijk de afhanke-
lijkheid van de bodemgesteldheid; relatief veel grove den op voormalige heiden, loofhout en 
meereisend naaldhout op de betere bosgronden. 

Hoewel er een beslissing genomen werd bij de keuze van een opstand was van een 
doordacht beleid vaak geen sprake. De eerste tekenen daarvan treffen we in de brief van 
Brill.51 Hij wijst de plaats van de grove den, probeert een economisch optimale omloop voor 
de opstanden vast te stellen en betrekt ook het beheer in zijn overwegingen. Of een dergelijke 
afweging uitzonderlijk is voor die tijd, of gangbaar was, maar alleen door Brill is opgeschreven, 
is moeilijk na te gaan. Een dergelijke, geschreven motivatie voor het beleid ten aanzien van 
de bosaanleg treffen we pas weer aan in de eerste beheersplannen uit de 20e eeuw. 
 
 

5.1.2 Grondbewerking 
In het Edese bos werd voornamelijk gerioold, een grondbewerking van 2 tot 4 voet (6 tot 12 
dm) diepte, waarbij de bodemhorizonten A en C werden verwisseld. In de oude bosbouw-
kundige literatuur verstaat men onder riolen echter een diepe grondbewerking waarbij de 
gelaagdheid in de bodem behouden blijft. De in het Edese bos toegepaste grondbewerking 
werd door hen 'wenden' genoemd. Waarschijnlijk ligt de oorzaak van deze verschillende 
benamingen in regionale verschillen. De Verzameling (1925) van bosbouwkundige termen 
geeft aan riolen wel de betekenis die zij in het Edese spraakgebruik had. Vanaf het begin van 
de 19e eeuw sprak men meestal van spitten, soms van omzetten. 

Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen de grondbewerking van minstens 2 voet 
(6 dm) en het zogenaamde spaden, waarbij de bodem slechts tot 1 voet (3 dm) werd bewerkt. 
Het spaden werd vrijwel uitsluitend toegepast als onderhoudsmaatregel in bestaande opstan-
den, dus niet bij de bosaanleg. In par. 6.1 worden nadere bijzonderheden over het spaden 
vermeld. 

                                                           
47 BB 
48 Corres. Wilterdink 1842, ER 
49 BB 1812; brief van Brill 
50 BB 1758 
51 BB 1812 
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Aan de diepe grondbewerking werd een groot belang toegekend en er werd veel geld 
aan besteed. Van 1760 tot 1810 bedroegen de kosten hiervan zelfs meer dan de helft van de 
totale loonkosten (figuur 12 in par. 4.2). 

De motivatie voor de grondbewerking wordt uit de archieven niet duidelijk. Men spreekt 
alleen van melioratie en verbetering van de opstanden. In de oude bosbouwkundige literatuur 
worden wel verschillende motieven genoemd; losser maken van de grond, zodat deze beter 
doorwortelbaar is, onkruidbestrijding en uitroeiing van schadelijke insecten zoals engerlingen 
(Boer, 1862; Smeets, 1959). Het breken van banken, elders vaak het belangrijkste motief, is 
op het Edese bos niet van toepassing omdat zulke harde banken niet voorkomen. 

Door het omkeren van de bodemgelaagdheid werd, zo dacht men, de vruchtbare 
humuslaag daar gebracht waar diepwortelaars als de eik er het meest van konden profiteren. 
Andere meningen werden ook verkondigd. Boer (1857, 1862) geloofde dat door het diep 
onderwerken van de humus dit geheel buiten het bereik van de wortels van jong houtgewas 
kwam. Rijckevorsel (1895) raadde het riolen sterk af en was in het algemeen zeer sceptisch 
over het rendement van diepe grondbewerking. Het lijkt erop dat de praktijk hier enige 
decennia achterliep bij de zich ontwikkelende inzichten over grondbewerking. 

In 1680 werden voor het eerst uitgaven voor grondbewerking verantwoord.52 Of er 
eerder ook al gerioold werd, is niet zeker. Veel kan het niet geweest zijn. In de eerste decennia 
werden regelmatig delen van het bos gerioold, maar de uitgaven waren laag (figuur 14). 
Waarschijnlijk werd vooral bij het maken van een zaaibed gerioold. Het riolen van de grond 
voor de beplanting met eikenstek werd rond 1740 gebruik. De uitgaven voor het riolen stegen 
toen aanzienlijk. 

 
Figuur 14. Diepe grondbewerking (2 tot 4 voet) in gulden/jaar en manjaren/jaar. Lijn getekend 
naar de 10-jaarlijkse gemiddelden. 
 

 
Tot ongeveer 1750 werd de grond 2 voet (6 dm) diep bewerkt, na 1810 voornamelijk 4 voet 
(12 dm). Van de tussenliggende periode is niet bekend hoe diep er werd bewerkt. Dit komt 
door de verschillende manieren om de grondbewerking uit te voeren. Tussen 1760 en 1810 
werd de grondbewerking in daghuur verricht. Vóór 1760 en van 1810 tot 1842 werd het werk 
meestal publiek aanbesteed. Na 1842 gebeurde dit door onderhandse aanbesteding. Alleen 
bij de aanbestedingen tekende men aan hoeveel en hoe diep gerioold moest worden. 

In tabel 7 zijn gegevens opgenomen over de prijzen voor het riolen. Op deze prijs waren 
verschillende factoren van invloed, zoals de vraag naar werk, de gesteldheid van de grond en 
de aanwezigheid van stompen. In de 19e eeuw werd de meeste grondbewerking tegen een 

prijs van 20 cent/roe, dat is 140,- /ha, aanbesteed. 
 

                                                           
52 BB, ER 
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Tabel 7. Prijzen voor de diepe grondbewerking. 
 
diepte jaar gem. prijs/roe 

in cent 
gem. prijs/ha 
in gulden 

bron 

twee voet 1684 15 105,6 BB 
 1717 9,8 69,0 RB 
 1726 15 105,6 RB 
 1746 9,0 63,4 ER 
 1865 10 70,4 ER 
     
vier voet 1809 70 493,0 ER 
 1843 20 140,8 ER 
 1859 18,3 128,9 ER 
 1869 15,2 107,0 ER 
 1889 30 211,3 KR 

 
Bij de aanbestedingen zijn soms uitgebreide condities opgenomen die de wijze waarop 
gerioold moest worden nauw omschrijven. Ze bevatten onder andere bepalingen over de 
breedte van de grup; over de maximale grootte van de zode die in de kuil geworpen mocht 
worden; over wat er met keien en stompen gedaan moest worden en dat de grond na het 
riolen geëgaliseerd diende te worden. 
 

  

Kladkaartje uit 
de 18e eeuw 
waarop de te 
riolen 
percelen zijn 
aangegeven. 
‘R’ is roede, 
3,77m. 
 
Bron: ER 
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5.1.3 Bemesting 
In 1704 werd een zojuist aangelegde kwekerij met enige zakken duivenmest bemest.53 De 
mest werd van Kernhem gekocht, waar men voor de consumptie duiven hield. Deze bemesting 
was toen echter een uitzondering. 

Rond 1810 werd bemesting van kwekerijen gangbaar. Daarvoor werd van wegen en 
paden modder en bladeren verzameld. Ook plaggen en afgemaaide heide werden gebruikt. 
Deze vorm van bemesting paste men in de daaropvolgende decennia steeds toe. Vrijwel 
jaarlijks werden tientallen karrevrachten of kruiwagens mest gereden. In 1857 bedroegen de 
loonkosten hiervoor ongeveer ƒ200,-. Dat is meer dan een manjaar werk. Een dergelijke 
bemesting beschouwde men in een permanente kwekerij noodzakelijk om de bodem vol-
doende vruchtbaar te houden (Spengler, 1894).  

Vanaf ongeveer 1870 werd deze vorm van bemesting waarschijnlijk weinig meer 
toegepast. Eind 19e eeuw werden voor de bemesting van de kwekerijen allerlei meststoffen 
aangekocht; in 1892 2000 kg slakkenmeel; in 1895 10 ton beer; in 1898 en 1899 een 
wagonlading compost.54  

Bemesting bij de aanleg van een opstand kwam pas in de 20e eeuw in gebruik. Vooral 
in de 50-er jaren werd bij de aanplant van douglas en larix kunstmest, compost of kalk toege-
diend. Op enkele percelen werd ook landbouwvoorbouw toegepast. Plantgat- en plantvoor- 
bemesting vond bij uitzondering plaats. 
 

5.1.4 Kweek plantsoen 
Het kweken van jonge bomen was vanaf de 17e eeuw belangrijk. Er werd vaak grote zorg aan 
besteed. 

Al in de eerste rekeningen zijn uitgaven voor eikels lezen en uitpoten op bewerkte 
grond verantwoord.55 In 1700 werd op de bosvergadering besloten een nieuwe eikelkamp aan 
te leggen.56 De rekeningen van 1700 tot 1702 geven een beeld van de werkzaamheden 
daarvoor:57 

- maken van een wal om de eikelhof    ƒ50,- 
- aanleggen van een houten heining op de wal   ƒ39,-  
- riolen (grond bewerken) van de eikelhof   ƒ55 
- eikels lezen (2479 liter)     ƒ40,- 
- eikels poten en spaden in de eikelhof, ca.    ƒ25,- 
- wieden in de eikelhof      ƒ5,- 

 
Het aanleggen van een zaaibed van 0,69ha. kostte in 1680 ƒ289,-/ha., waarvan ƒ138,- voor 
het riolen, ƒ106,- voor het eikels lezen, ƒ34,- voor het eikels poten en ƒ11,- voor het vervoeren 
van eikels en het oppassen. 58  Op dit zaaibed werden ruim 10.000 liter eikels per ha. gepoot. 

In de 18e eeuw werden diverse kwekerijen aangelegd, die meestal enkele decennia 
zijn gebruikt. De wallen om de kwekerijen zijn nu nog te herkennen, bijvoorbeeld bij de Ronde 
wal, de Bosmeesterskamp, Kweeklust, Kouseband, De functie van de wal en de heining 
daarop lag waarschijnlijk vooral in het weren van konijnen en wild of vee. Kraaien werden 
bestreden door er een enkele te schieten en in de kwekerij op te hangen59, of door ze met 
‘stappen’  (klemmen) te vangen.60 

Behalve de kwekerijen in het bos waren er ook kwekerijen die op de eng lagen. Deze 
bouwlanden waren al eigendom van het bos of werden met het oog op het aankweken van 
plantsoen gekocht. De betere bouwlandgrond was een voordeel bij het opkweken. 

                                                           
53 RB 
54 KR 
55 BB 1680,1686 
56 BB 1700 
57 RB; afgeronde bedragen 
58 BB 
59 RB 1708 
60 KR 1899 
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In de 18e eeuw is ook diverse malen een al bestaande kwekerij buiten het bos voor een 
aantal jaren gepacht. Het aanwezige plantsoen mocht dan in die jaren van de kwekerij weg-
gehaald worden. 

Op de kwekerijen werd voornamelijk eik en in mindere mate beuk gekweekt. Wanneer 
men zaad nodig had liet men in de kerk omroepen dat het bos weer zaad wilde kopen of men 
gaf dit op andere wijze te kennen. Door de Edenaren werd het zaad in het bos geraapt en per 
inhoudsmaat (kop, spint, schepel of mud) verkocht. In sommige jaren waren er een zestigtal 
rapers.61 Er werd echter lang niet ieder jaar zaad gekocht; voor eik gemiddeld eens in de vier 
jaar; voor beuk eens in de acht jaar. Wellicht houdt dit verband met mastjaren. 

De hoeveelheden opgekocht zand varieerden sterk, van enkele tientallen liters tot 7000 
liter eik of 760 liter beuk. De gemiddelde hoeveelheden en de gemiddelde prijzen voor het 
zaad zijn per 25 jaar berekend en in tabel 8 weergegeven. Een hoeveelheid eikels van 400 
liter weegt in het voorjaar ongeveer 200 kg en kan 200 x 300 = 60.000 jonge eiken 
opleveren (Boomzaden, 1946). Wanneer hiervan hakhout werd aangelegd, kon per jaar zo’n 
6ha. aangeplant worden. Deze getallen illustreren dat genoeg werd gezaaid om in de eigen 
behoefte aan plantsoen te voldoen. 
 
Tabel 8. Aangekochte eikels en beukennoten per 25-jarige periode. Niet altijd is de hoeveel-
heid aangekocht zaad bekend; in die gevallen is gerekend met de gemiddelde prijs van het 
zaad waarvoor dit wel het geval is. 
 
 EIK  BEUK 
 liter/jaar ƒ/100 liter ƒ/jaar  liter/jaar ƒ/100 liter ƒ/jaar 

1675-99 338 1,03 3,48  - - - 
1700-24 496 2,23 11,06  42 5,- 2,09 
1725-49 187 2,93 5,48  30,4 2,99 0,91 
1750-74 525 3,00 15,76  7,6 5,26 0,40 
1775-99 343 2,09 7,17  25,2 5,95 1,50 
1800-24 367 2,15 7,90  16,0 7,94 1,27 
1825-49 478 1,82 8,70  12,4 4,59 0,57 
1850-74 92 1,24 1,14  13,3 3,38 0,45 
Bronnen: BB, ER, RB 
 

  

                                                           
61 ER 1746 

Bosperceel Ronde wal. De naam herinnert aan de 
kwekerij die hier begin 18e eeuw was. Rond 1875 
was het weer kwekerij. Foto uit 1982 
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Het rapen en kopen van zaad vond meestal in oktober plaats, het zaaien in maart of april. In 
de wintermaanden werd het zaad soms op een zolder bewaard.62 Er werden ook wel tonnen 
gekocht om eikels en beukennoten in te bewaren.63 Om de zaden voor muizenvraat te 
behoeden, werden ze soms met teer of menie behandeld.64 

De werkzaamheden in de kwekerij vonden voornamelijk in het zomerseizoen plaats. 
Ze omvatten onder meer het afpennen van de jonge plant, het verspenen, wieden, bemesten, 
spaden en opsnoeien. 

 
 

5.2 Methode van aanleg 

 

5.2.1 Natuurlijke verjonging 
Aanwijzingen voor een geleide of gestuurde natuurlijke verjonging ontbreken vrijwel geheel. 
Het is echter goed mogelijk dat regels voor de veeweide en de bestrijding van konijnen mede 
bedoeld waren voor het stimuleren van natuurlijke verjonging.  

De natuurlijke opslag van eik en beuk werd vaak in het bos gezocht en uitgegraven om 
ze elders uit te poten of in een kwekerij verder op te kweken.65 In sommige perioden was men 
voor het verkrijgen van plantsoen zelfs vrijwel geheel op deze natuurlijke opslag aange-
wezen.66 Het volledig natuurlijk verjongen van een opstand heeft echter de laatste drie eeuwen 
niet, of bij uitzondering, plaatsgevonden. 
 

5.2.2 Bezaaiing 
Het aanleggen van een opstand door bezaaiing is voor loofhout een uitzondering, voor 
naaldhout lange tijd regel geweest. Het zaaien van loofhout had een experimenteel karakter. 
In 1875 werden eikels in een beukenopstand gezaaid.67 In de 20e eeuw werd een enkel perceel 
met een mengsel van Amerikaanse eik, beuk, fijnspar en grove den ingezaaid.68 Waarschijnlijk 
slaagden deze experimenten slecht en werd de methode verder niet toegepast. 

Voor naaldhout lag de situatie lange tijd anders. Naaldhout, vooral grove den, 
beschouwde men als een weinig waardevolle houtsoort. De teelt vond daarom op de slechte 
gronden plaats. Om de exploitatie rendabel te maken zocht men naar een goedkope 
aanlegmethode. Bezaaiing na een lichte grondbewerking is zo'n goedkope methode. Tot 1880 
werden grove dennenopstanden voornamelijk door middel van bezaaiing aangelegd, daarna 
meestal door beplanting. Volgens Staf (1910) ging men over tot planten omdat de gezaaide 
opstanden meer te lijden hadden van insectenplagen (retinia's). 

 

5.2.3 Beplanting 
Beplanting is de duurste verjongingsmethode, maar levert meestal met laag risico een goede 
opstand op. Voor de waardevolle houtsoorten eik en beuk is beplanting daarom steeds de 
voornaamste verjongingsmethode geweest. Voor andere houtsoorten, zoals grove den en 
fijnspar, was het meer afhankelijk van de bosbouwkundige ideeën van de beheerder en van 
de marktwaarde van het hout. 

Het benodigde plantsoen kon men zelf kweken, uit de natuurlijke opslag zoeken, of 
aankopen. Over de hoeveelheden plantsoen die via de eerste twee methoden zijn verkregen 
ontbreken over lange periode de gegevens. Bij aankoop van plantsoen zijn echter in de 
rekeningen de uitgaven en de hoeveelheden verantwoord, zie tabel 9. 
  

                                                           
62 RB 1703 
63 RB 1721; ER 1708,1715 
64 ER 1789,1867  
65 BB 1767,1813; ER 1813 
66 PB 
67 Corres. Ten Cate 
68 Aanpl. 1948/9  
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Tabel 9. Aankoop plantsoen van eik, beuk en grove den per 25-jarige periode.  
 
  1700-24 1725-49 1750-74 1775-99 1800-24 1825-49 1850-74 

eik heester 
aantal/jr.  25,3 4,7  250,9 143,2  
cent/stuk  12,0 10,0  15,9 24,5  

gld./jr.  3,0 0,5  39,9 35,1  

eik  
stek 

aantal/jr.  756,0 4269,4 3754,3   4418,6 
gld./1000  4,5 5,95 2,93   4,3 

gld./jr.  3,4 25,4 11,0   19,0 

beuk heester 
aantal/jr. 52,5   63,7 977,3  34,2 
cent/stuk 20,0   19,3 24,0  16,7 

gld./jr. 10,5   12,3 234,6  5,71 

beuk veer 
aantal/jr.       450,0 
gld./1000       7,2 

gld./jr.       3,24 

grove  
den 

aantal/jr.    2391 1280 1520 112 
gld./1000    3,8 17,3 8,29 3,0 

gld./jr.    9,1 22,2 12,6 0,34 
Bronnen: RB en ER. De aankoop van andere boomsoorten wordt in par. 5 .3.2  en 5.3.3  behandeld. 
 

De eerste uitgaven voor plantsoen werden in 1707 gedaan. In dat jaar en in 1709 werden in 
totaal 800 beukenloden gekocht van Dompselaer te Barneveld. Het eerste eikenplantsoen 
werd in 1739 gekocht en het eerste dennenplantsoen in 1778.  

In de aankoop van plantsoen is weinig regelmaat aanwezig. Van 1820 tot 1834 werd 
jaarlijks eik en beuk gekocht, van 1835 tot 1860 is echter bij uitzondering plantsoen van deze 
soorten gekocht. De oorzaak ligt waarschijnlijk in het al dan niet kunnen voorzien in plantsoen 
door eigen kweek. Het meeste plantsoen was steeds uit de eigen kwekerij afkomstig. 

De eisen die aan heesters, ongeveer tienjarig plantsoen, gesteld werden, staan in 
1812 bij de voorwaarde van de openbare aankoop beschreven: 'De 300 beuken moeten 
goede, opgaande Looien zijn, goed van Voet en blank van zelfhout ten minsten twaalf Voeten 
(3,8 m) lang en op de zeven voeten (2,2 m) drie en een half duim (9,2 cm) dik: de twee-
honderd Eiken looien moeten mede goede opgaande looien zijn, goed van Voet, blank van 
zelfhout en ten minste vijftien voeten (4,7 m) lang en op de zeven voeten vier duim (10,5 cm) 
dik. Edog de Looyen mogen niet langer zijn als zestien voeten (5,0 m) en niet dikker als vier 
en een halve duim (11,8 cm)’.69 Voor dit plantsoen werd 24 cent per beuk en 22,5 cent per eik 
betaald, wat voor oud plantsoen een normale prijs was. De beuken werden gekocht van een 
'cultivateur' te Bennekom, de eiken van een kweker in Opheusden. Meestal werd het plantsoen 
van een koopman gekocht. De herkomst is dan onbekend.  

Het plantsoen kreeg in de 18e en 19e eeuw meer nauwkeurige benamingen, zoals 
stekken of stikken, kreeften, heesters en veeren. Het naaldhoutplantsoen werd mastdennen, 
kluitdennen, plukdennen, of spun genoemd. De betekenis van deze benamingen wordt in 
bijlage 3 gegeven. 

In het midden van de 19e eeuw werd een uitgebreidere administratie van de 
beplantingen ingevoerd. Er werden plantboeken bijgehouden waarin per jaar het soort plant-
soen, de aantallen en de plaats van de beplanting is aangetekend. Uit deze boeken is het 
beplantingenoverzicht van tabel 10 samengesteld.  

 
  

                                                           
69 N.A. Meurs, 1812; 6l3:6 
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Tabel 10. Aanplant van plantsoen 1850-1939 per tienjarige periode in aantallen per jaar.  
 
 

eik stek kreeft beuk berk den 
fijne 
den 

douglas larix 
am. 
eik 

1850-59 237,4 12631,0 34096,4 2093,1 14048,0 54,2 56,6  406,9  
1860-69  9579,3 26930,4 2227,6 104,4 575,6   91,3  
1870-79 13,6 13187,7 13621,4 1618,2 2,4 578,0   23,7  
1880-89 715,0 8443,7 13048,0 2044,5 4,8 12410,0   1070,0  
1890-99 └ 1658,0 ┘ 555,0  15250,0 42,5  106,2 21,0 
1900-09  1224,5  432,5 3145,0 53440,0 188,0 330,0 90,5 45,0 
1910-19  449,0  594,3 485,0 93730,0 344,5 200,0 12,5 72,0 
1920-29  81,7  362,0 50,0 88950,0  20,0 59,5 43,0 
1930-39  10,0  96,5 242,5 16880,0 37,5 270,5 939,0 5,0 
Bronnen: Eede Staten van Aanpl., PB, Aanpl. Enkele soorten zijn niet opgenomen; zie par. 5.3.2 en 5.3.3. 
  

Deze gegevens laten de afname van de aanleg van hakhout en beuk in de periode 1850-1890 
zien. In deze periode kwam het aanplanten van grove den op. In de decennia daarna groeide 
die aanplantingen sterk door.  
 

 

5.2.4 Menging 

Een menging van eik en beuk werd soms opzettelijk toegepast. Dat blijkt uit de klacht van 
rentmeester Wilterdink in 1842: 'De boschmalen hebben hier vroeger de ongelukkige 
gewoonte gehad van zeer digt te poten en daarbij de eiken en beuken door elkander. Daar de 
eiken langzamer in groei zijn dan de beuken, zoo staan reeds vele eiken geheel verdrukt en 
zonder toppen en zeer tot nadeel van het beukenhout dat daardoor spichtig opgroeit'.70 Een 
aanwijzing voor het toepassen van deze methode treffen we in de conditie voor het aanbe-
steden van riolen en poten, waarin werd bepaald dat tussen ieder opgaande looije van de eik 
twee of drie kleine beukjes gezet moesten worden.71 En in de verkooplijsten staan soms 
omschrijvingen als 'het 1e perc. buyckenstruycken en boomen staand in't eerste parceel 
Eyckeschelhout....'.72 De meeste loofhoutopstanden, vooral die uit later tijd, waren echter 
monocultuur. 

Een menging van loofhout en naaldhout is op grotere schaal toegepast. Vooral na 
1880, toen de hakhoutcultuur onrendabel werd, was een bezaaiing en soms beplanting van 
grove den in het gekapte hakhout een veel toegepaste omvormingsmethode.73 Ook douglas 
en larix werden een enkele keer in hakhout gezaaid of geplant.74 Door het hakhout op éénen 
te zetten, ontstaat een gemengd eiken-naaldhoutbos, waarin na verloop van tijd meestal het 
naaldhout gaat overheersen door zijn snellere groei. 

Een ruime toepassing kreeg de menging vanaf eind 19e eeuw. Er werden vele 
opstanden aangelegd met een plantsoenmengsel van enkele soorten uit: eik, Amerikaanse 
eik, beuk, berk, lijsterbes, grove den, fijnspar en larix.75 De mengverhoudingen varieerden 
steeds. Ook met zaadmengsels van genoemde soorten zijn opstanden aangelegd.76 Vanaf 
begin deze eeuw werden ook andere soorten in kleine hoeveelheden bijgemengd, o.a. witte 
els, Amerikaanse vogelkers, krent, witte populier en tamme kastanje. Zij deden soms dienst 
als vulhout, zoals Amerikaanse vogelkers en witte els bij douglas of larix.77  

                                                           
70 Corres,W. 1842 
71 ER 1726 
72 BB 1680 
73 PB 
74 Aanpl 1950; PB 1928/9  
75 PB 
76 Aanpl. 1948-50 
77 Aanpl. 1950/1 
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Onderplantingen of onderzaaiingen waarbij de oude opstand waarschijnlijk als een 
scherm fungeerde, kwamen ook voor. In 1875 werden bijvoorbeeld eikels in een beuken-
opstand gezaaid78 en in 1937/39 werd douglas onder een scherm van grove dennen aange-
plant.79 

Ook bij het inboeten is soms een menging ontstaan. In 1926/7 werden eik, beuk en 
larix in de sterfhoeken van een 11-jarige dennenopstand gezet.80 Drie jaar later werd een 
dennenbos ingeboet met douglas.81 Soms leidde een menging tot ongewenste resultaten. In 
1827 groeiden veel dennen boven de loofbomen uit.82 Om het loofhout te sparen besteedde 
men ƒ200,- om de toppen uit de dennen te stoten. 

 
 

5.3 Bosaanleg per houtsoort of bedrijfsvorm  

 

5.3.1 Hakhout 
Bij de aanleg van hakhout werd de grond diep gerioold. In sommige condities voor het riolen 
is bepaald dat de aannemer het gerioolde perceel ook moest inplanten. Het plantsoen werd 
dan door de aanbesteder, dus het bos, met paarden- of ossenkarren naar het gerioolde 
perceel gebracht.  

Voor de aanleg van hakhout werden stekken of stikken en kreeften gebruikt. Over 
plantdichtheden zijn uit het archief nauwelijks gegevens voorhanden. Wel werd in 1746 het 
plantverband beschreven: 'De bepotinge zal sijn de eerste roede vier en de tweede drie rijden, 
sijnde op de twee roeden seven rijden'.83 Als we aannemen dat in een vierkantsverband werd 
gepoot, komt dat op ongeveer 9.000 planten per ha. Door Oudemans (1948) werd voor de 19e 

eeuw een plantdichtheid van rond 10.000 per ha. opgegeven. Waarschijnlijk werd na de 
aanleg gewied en ingeboet, maar hierover ontbreken nadere gegevens. 

Het hakhout was niet uitsluitend van de eik. Rond 1850 is tevens met berk, beuk en 
iep hakhout aangelegd.84 Alleen het hakhout van de berk heeft het enige jaren uitgehouden. 
De inkomsten uit het berkenhakhout waren echter zeer laag. 
 

5.3.2 Opgaand loofbos 
Opgaand loofbos werd tot begin 19e eeuw aangelegd door het uitplanten van plantsoen op de 
lege plaatsen tussen grote bomen.85 Sindsdien werd veelal op kapvlakten aangeplant. Deze 
omschakeling van plenterkap op kaalkap werd door Brill aanbevolen.86 Hij vond dat het jonge 
plantsoen bij het plenterbedrijf te veel door de oude bomen werd verdrukt. 

Het plantsoen werd in plantgaten gezet. De grootste gaten waren 4 voet in het vierkant, 
dat is 6 bij 6 dm, bij een diepte van ruim 10 dm, of 3 voet wijd en diep, dat is 9 x 9 x 9 dm. 
Voor het maken of voor het controleren van de grootte van de gaten werden een paar mallen 
of 'raemten' gebruikt.87 De kosten voor het graven varieerden van één cent voor meerdere 
gaten tot tien cent per gat, meestal 2 tot 3 cent per gat. 

De voorwaarden bij de aanbesteding van de plantgaten bepalen bijvoorbeeld dat de 
zode op z'n kant naast de kuil gelegd moest worden en dat niet te dicht bij levende bomen 
gegraven mag worden.88 In 1818 werd bepaald dat de zode na het graven weer in het gat 
gelegd moest worden en ter diepte van 2 voet (6 dm) met goede aarde aangevuld moest 
worden.  

Een goed beeld van het planten geeft de instructie die graaf van Wassenaar, heer van 
Kernhem, in 1760 schreef voor de rentmeester van Twickel: 'de bovenste en beste aarde uit 

                                                           
78 Corres. Ten Cate 1875 
79 Aanpl. 
80 PB 
81 Aanpl. 
82 ER 
83 ER 
84 ER 
85 ER 1791; BB 1813 
86 BB 1813 
87 RB 1705; ER 1723 
88 RB 1699 
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de kuylen opgeworpen, moet ten dele op de bodem derselve gestort worden. De pin 
afgesneden en de wortels met het mes gesuivert synde sal deselve in het midden der kuylen 
geset worden: d'aarde tusschen de wortels met de hand digt aangevuld en de kuyl verder 
toegeworpen en wel aangestampt - in plaatsen tegens de wind gedekt moeten de Telgen met 
den top geplant worden. Dog daar aan de wind bloodstaan moet den Telg getopt en ingekort 
worden op 8 voet (2,3 m) stams'.89  

Dit aftoppen werd ook in het Edese bos toegepast. Er zijn regelmatig 'toppen van 
gepote eyke en beukelooyen' verkocht.90 De reden voor het aftoppen vinden we al in de 
instructie; men probeerde zo omwaaien te voorkomen. In 1846 werd een beschouwing aan 
het aftoppen gewijd.91 Het is dan in Gelderland een normaal gebruik. Aftoppen, zo zegt men, 
is altijd schadelijk, maar noodzakelijk waar geen windbeschutting voorhanden is. Het steunen 
van de jonge plant met een paal, of het te diep planten, achtte men nog schadelijker. Verplan-
ten met een flinke aardkluit is het beste, maar meestal te duur. Door latere opsnoei kan de 
schade door het aftoppen weer teniet gedaan worden. Ryckevorsel (1895) noemde het af-
toppen ook, maar vond het in alle gevallen ongeoorloofd. Waarschijnlijk is het na het eind van 
de 19e  eeuw niet meer toegepast. 

De aanplant vond in de 17e eeuw vaak in het najaar plaats, daarna meestal in maart of 
april. Er werden vaak heesters gebruikt met een lengte van rond de vier meter die ongeveer 
tien jaar oud waren. Voor beukenopstanden werden ook veeren gebruikt die 2 tot 6 jaar oud 
en ruim een meter hoog waren. Over plantdichtheden is niets bekend. 

Eind 17e eeuw werden al als eerste verzorgingsmaatregelen het verwijderen van 
onkruid, het spaden onder de jonge bomen en het inboeten genoemd. Eik (zomer- en 
wintereik) en beuk zijn de enige loofhoutsoorten die op grote schaal werden geteeld. Berk en 
lijsterbes werden al in de 17e eeuw vermeld, maar economisch speelden ze geen rol.  

Vanaf eind 18e eeuw werden ook andere loofhoutsoorten aangeplant of uitgezaaid. Ze 
zijn vooral voor lanen, mengcultures en overgebleven hoekjes gebruikt. Alleen berk en 
Amerikaanse eik kenden een ruimere toepassing, zie tabel 10. In tabel 11 zijn gegevens over 
de andere loofhoutsoorten opgenomen. 
 

  

                                                           
89 Van der Wyck, 1982: 507 
90 o.a. RB 1698, 1699, 1706, 1712 
91 Med, en Hand. v.d. Gld. Mij v. Landb. 1846 
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 Tabel 11. Eerste aanleg van andere loofhoutsoorten dan eik en beuk. Wanneer de eerste 
aanleg incidenteel was zijn tevens gegevens over daaropvolgende aanleg opgenomen. 
 
 
 
 
soort 

jaar van  
aanleg 

wijze van 
aanleg 

 
toepassing 

 
bron 

berk 
Berk 
 

1762/9 planten laan ER 

 1842 planten  ER 

esdoorn 1791 zaaien  ER 

 1949/50 planten monocultuur Aanpl 

es 1804 planten  ER 

iep 1804 planten  ER 

am. e ik 1895/6 planten mengcultuur PB 

lijsterbes 1896/7 planten laan? PB 

acacia 1901/2 planten  PB 

 1950/1 planten  Aanpl. 

witte els 1930/1 planten mengcultuur Aanpl. 

am. vogelkers 1949/50 planten mengcultuur Aanpl. 

witte populier 1949/50 planten mengcultuur Aanpl. 

spaanse aak 1949/50 planten monocultuur Aanpl. 

haagbeuk 1949/50 planten monocultuur Aanpl. 

tamme kastanje 1949/50 planten mengcultuur Aanpl. 

krent 1949/50 planten mengcultuur Aanpl. 

 
Opgaand loofbos kan ook ontstaan door omvorming van hakhout. Dit werd al in 1732 toege-
past.92 Vooral begin 20e eeuw is veel hakhout omgevormd. Op ongeveer 14-jarige leeftijd 
dunde men het hakhout uit om er spaartelgenbos van te maken. De aanleiding tot de 
omvorming was in beide gevallen de lage schorsprijzen. 
 

5.3.3 Naaldhout 

 
Grove den 

Voor de aanleg van opstanden met grove den zijn vele methoden toegepast. Op heide of 
tussen hakhout kon zaad worden uitgezaaid. Soms werd het hakhout of de heide eerst 
afgebrand.93 Na het zaaien werd het zaad met een eg ondergewerkt of met aarde bestrooid. 
Een enkele keer werd in voortjes gezaaid.94  

In 1807 werd om een bezaaid veld een houten heining gebouwd. Aanleg en onderhoud 
van die heining kostten ongeveer ƒ100,-. Waarschijnlijk heeft men hier heel dicht gezaaid en 
stak men een groot deel van de opslag uit om het elders te herplanten. Deze bezaaiing 
functioneerde dan als een kwekerij.  

Het eerste dennenzaad werd in 1782 gekocht. De hoeveelheden zaad die door het 
Edese bos werden aangekocht zijn in tabel 12 opgegeven. Men kocht het zaad meestal van 
handelaren uit de omgeving. Later werd veel zaad van de Nederlandse Heidemij gekocht. De 
herkomst van het zaad is een enkele keer vermeld; in 1794 uit Breda; in 1830 uit Rozendaal; 
in 1878 uit Darmstadt, Duitsland95; in 1947/8 uit Denemarken.96 In het westen van het bos 
staan enige percelen dennen van Frans zaad.  

                                                           
92 BB 
93 ER 1782, 1846; BB 1797 
94 Aanpl. 1947/8 
95 ER 
96 Aanpl. 
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Bij bezaaiingen werd volgens de literatuur ca. 6kg zaad per ha. gebruikt (Tutein 
Nolthenius, 1891). Vóór 1829 werd echter door het bos 900kg zaad gekocht, terwijl in dat 
jaar nog maar 16 ha. dennen aanwezig is. De hoeveelheid zaad die in het Edese bos per ha. 
werd gebruikt moet dus vele malen groter zijn geweest. 

 
Tabel 12. Aankoop van grove dennenzaad per 25-jarige periode.  
 

 1775-99 
 

1800-24 
 

1825-49 
 

1850-74 
 

kg/jaar 7,5 28,5 10,6 5,7 

gld/kg. 1,8 2,9 2,3 2,2 

gld/jaar 13,4 83,8 24,4 12,8 
Niet altijd is de hoeveelheid aangekocht zaad bekend. In die gevallen is gerekend  
met de gemiddelde prijs van het zaad waarvoor dit wel is opgegeven. 

 
De eerste aanplant van dennen wordt in 1778 vermeld.97 Het plantsoen kwam van Kernhem, 
waar voor de dennenteelt in de Sijsselt al langer dennen gekweekt werden (Van Oosten 
Slingeland, 1958). Bij beplantingen werd het plantsoen in plantgaten of in plantvoortjes gezet. 
Dit gebeurde zowel op kapvlaktes, in heide, als in hakhout. Als plantsoen werden 1- en 2-
jarige planten gebruikt (mastdennen, resp. zware of plukdennen). De gaten waren rond 1900 
4 x 4 x 3 dm. Van de beplantingen zijn uit het archief gegevens over plantdichtheden bekend, 
bijvoorbeeld: 
 
jaar dichtheid/ha. bron 

ca. 1890 20.000 HB 
ca. 1900 16.000 kaart 
ca. 1920 18.000  PB 
ca. 1940 14.000 Aanpl. 

 
Oudere literatuurgegevens melden hogere dichtheden, zelfs tot 90.000 planten per ha. 
(Gennep, 1842). Tegenwoordig worden rond 4.000 planten per ha. gebruikt (Schütz en van 
Tol, 1981).  

Deze afname in plantdichtheid heeft een economische achtergrond. De dunnings-
producten van nog jonge opstanden konden als boerengeriefhout worden verkocht. Dankzij 
de lage arbeidslonen werden zo de extra onkosten voor planten en dunnen terugbetaald.  

Van de grove den is bekend hoeveel ha. er per tienjarige periode is aangelegd:98  
 

periode aantal ha.   periode aantal ha. 

vóór 1829 16,22  1880-89 12,39 

1830-39 11,88  1890-99 51,48 

1840-49 7,20  1900-09 76,08 

1850-59 16,86  1910-19 47,87 

1860-69 4,80  1920-29 54,68 

1870-79 13,29  1930-36 9,77 

 
 
In 1937 was 247,85 ha. dennen aanwezig. Van 1939 tot 1949 werd 34,62 ha. aangelegd99 en 
van 1950 tot 1960 ongeveer 28,6 ha.100 Waar de dennenopstanden werden aangelegd is voor 
een aantal decennia in figuur 15 aangegeven. 

                                                           
97 ER 
98 Perceelstaat Edese bos 
99 Akh. 2 
100 Bedrijfsplan 1960  
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Figuur 15. Aanleg van dennenbossen 1870-1919. 
 

 
 

fijnspar 
In 1791 werd voor het eerst 'fijn dennenzaad' aangekocht.101 Tot 1807 volgden nog enkele 
aankopen. In totaal werd 31 kg zaad gekocht.  

De fijnspar werd op dezelfde manier gezaaid als de grove den. De teelt moet groten-
deels zijn mislukt want de fijnspar wordt later slechts een enkele keer genoemd. Vanaf het 
midden van de 19e eeuw is ook plantsoen van fijnspar aangeplant, maar de aantallen zijn 
gering (zie tabel 10), Het werd vooral in mengcultures aangeplant. 
 

larix 
Plantsoen van larix werd in 1853 voor het eerst aangekocht. De eerste jaren is zowel larix-
heester als speenlarix geplant. De kosten varieerden van 15 cent tot nog geen cent per stuk.  

Rond 1900 werd de soort voor het eerst nader omschreven als Japanse larix (L. 
leptolepsis). Daarvoor is echter ook Europese larix geplant (Vloten, 1935). 

Larix werd veelal in gemengde aanplanten gezet, bijvoorbeeld met beuk, eik en grove 
den. Vanaf het midden van de 20e eeuw kwam de soort sterk op. In 1950 was nog maar 7 ha. 
aanwezig; in de 10 jaren daarna werd ca. 48 ha, aangelegd.102 In 1973 was ongeveer 60 ha. 
larix aanwezig.  

De larix die in de vijftiger jaren van de 20e eeuw werd aangelegd, is voor een deel 
aangeplant op percelen die eerst door bemesting of landbouwvoorbouw waren verbeterd. 
 

andere naaldhoutsoorten 
Vanaf begin 20e eeuw zijn een groot aantal andere naaldhoutsoorten in meestal kleine hoe-
veelheden aangeplant. Hieronder volgt een lijst met jaar van eerste aanplant, voor zover 
bekend, en het areaal in 1973. 
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Soort 
jaar eerste 
aanplant  

bron 
areaal in 
1973  

Douglas Pseudotsuga menziesii 1900 PB 24,9 

Struikden Pinus banksiana 1904/5 PB  

Weymoutsden Pinus strobus 1904/5 PB  

Oostenrijkse den Pinus nigra nigra 1905/6 PB 3,1 

Corsicaanse den Pinus nigra maritima ca. 1960 opstandslegger 1,9 

Servische spar Picea omorika ca. 1960 idem 2,7 

Sitkaspar Picea sitchensis ca. 1955 idem 2,0 

Reuzen zilverspar Abies grandis ca. 1955 Idem  5,4 

Levensboom Thuja plicata ca. 1955 idem 0,4 

Tsuga spp. ca. 1960 idem 2,3 

 
 

5.4 Kosten van bosaanleg 
 
Ongeveer de helft van de totale uitgaven van het bos waren kosten voor bosaanleg. In globale 
volgorde van kosten kunnen daarin worden onderscheiden: diepe grondbewerking, gaten 
graven, rooien en poten van plantsoen, aankoop van zaad en plantsoen, kwekerij-
werkzaamheden en het vervoeren van plantsoen. 

De kosten voor de aanleg van een opstand zijn afhankelijk van het soort opstand en 
de wijze van aanleg. Aanleg van hakhout kostte in de 19e  eeuw ongeveer: 

- grondbewerken gem. 20 cent/roe, dus  ƒ140,-/ha.  
- 10.000 stek/ha., kosten ƒ5,-/1000, dus  ƒ50,-/ha.  
- pootloon onbekend 

In totaal kostte het dus ongeveer ƒ200,-/ha. Oudemans (1948) noemt als kosten in de 19e   
eeuw ƒ105,-/ha. voor het spitten, ƒ60,- voor de stekken en ƒ7,50 pootloon, in totaal dus 
ƒ172,50. In de 18e eeuw lagen de kosten vermoedelijk lager omdat minder diep werd gespit. 

Over de aanlegkosten van opgaand bos kan slechts een globale schatting gemaakt 
worden. Oosterbaan (1980) noemt een plantdichtheid van 8.000/ha. bij gebruik van 3 á 5-jarig 
plantsoen. Dergelijk jong plantsoen, ongeveer de leeftijd van veeren, kostte ca. ƒ7,-/1000 
stuks. De plantgaten hiervoor waren waarschijnlijk niet groot, we nemen één cent per gat en 
komen dan op: 

- voor het maken van plantgaten ƒ80,-/ha.  
- voor het plantsoen    ƒ56,-/ha. 

In totaal dus op rond ƒ140,- per ha.  
Wanneer echter voor opgaand bos heesters werden gebruikt, zag het kostenplaatje er 

anders uit. Bij een lage plantdichtheid van 3.000/ha. waren de kosten nog zeer groot:  
- plantgaten graven, 5 cent/gat ƒ150,-/ha. 
- 3000 heesters á 20 cent  ƒ600,-/ha. 

In totaal dus ongeveer ƒ750,-/ha. Om de kosten voor de aanleg van opgaand bos bij gebruik 
van heesters beneden de ƒ250,- te houden, moest men plantdichtheden van rond 1000 per 
ha. aanhouden. Het is echter mogelijk dat deze heesters voornamelijk voor laanbeplantingen 
zijn gebruikt.  

Na 1850 zijn slechts weinig heesters meer aangeplant.103 Waarschijnlijk werd toen 
jonger, goedkoper plantsoen gebruikt. In 1900 schatte men bijvoorbeeld de waarde van een 
10 á 20-jarige beukenopstand op slechts ƒ200,-/ha. De aanlegkosten voor opgaand loofbos 
zal dus ruwweg ƒ150,-/ha. zijn geweest bij gebruik van jong plantsoen. Wanneer heesters 
werden geplant, waren de kosten veel hoger. 

                                                           
103 PB 
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De kosten voor de aanleg van naaldhout door bezaaiing waren eind 19e  eeuw 
ongeveer als volgt: 

- zaad, 6 kg/ha. en gem. ƒ1,60/kg, dus ca.   ƒ10,-/ha. 
- zaaien en overzanden ca.    ƒ10,-/ha. 

totale kosten ƒ20,- á 25,-/ha.104 In het begin van de 19e eeuw werd in het Edese bos echter 
veel meer zaad per ha. gebruikt en was de prijs per kilo ook hoger. Alleen al aan zaad werd 
toen ongeveer ƒ150,- per ha. besteed.  

Bij beplanting lagen de kosten meestal hoger, rond 1880 bijvoorbeeld:  
- 20.000 planten/ha. á ƒ3,-/1000, dus  ƒ60,-/ha.  
- stek 50 cent/1000105    ƒ10,-/ha. 
- poten 50 cent/1000106    ƒ10,-/ha. 

voor het totaal geeft Staf (1910) een bedrag van ƒ110,-/ha.  
 
 

 

  

                                                           
104 Staf (1910) en vele anderen 
105 HB 
106 HB 

 

Het Harlepad wordt al in de 16e 

eeuw vermeld. Het voert door 
naakt beukenbos. Foto: april 
1981. 
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6. BOSVERZORGING 

 

6.1 Hakhout 
 
Na de aanleg van het hakhout liet men de stek enige jaren groeien en zette haar dan af. Dit 
afzetten was een belangrijk werk omdat het de kracht waarmee de stomp weer kon uitstoelen 
beïnvloedt. Het afzetten werd daarom door veel beheerders in eigen beheer uitgevoerd. In het 
Edese bos deed men dit ook. Het eerste lot van het hakhout werd als 'afzetsel' verkocht. Het 
afzetten gebeurde in februari. Na het afzetten liet men het hakhout weer groeien tot de eerste 
hak. 

Dit hakken, de oogst van het hakhout, vond eens in de 8 of 9 jaar plaats. Na de hak 
werd de grond tussen de stoven 1 voet (3 dm) gespaad. Dit spaden is echter niet altijd toege-
past. In het Edese bos werd in de 17e eeuw al gespaad, maar op beperkte schaal. In 1812 
meldde Brill dat de proef om door het spaden tussen de stoven de groei van het akkerbos te 
bevorderen zeer goed gelukt was. Hij adviseerde daarom in het vervolg elk jaar na de kap het 
hakhout te spaden. In de 19e eeuw werd deze maatregel vrijwel jaarlijks toegepast. Het spaden 
had waarschijnlijk hetzelfde doel als de diepe grondbewerking bij de bosaanleg; onkruid-
bestrijding, activering van de mineralen in het strooisel en wellicht ook vermindering nacht-
vorstgevaar (Stefels, 1969) en insectenbestrijding (Smeets, 1958).  

In de condities voor het aanbesteden van spaden wordt beschreven hoe gespaad 
diende te worden: ‘moetende allen het heet (heide), buntpollen (pijpestrootje) en gras, zo 
worden omgespaait en met aarde bedekt dat men niets van het zelve zien kan'.107 Er werd ook 
wel bepaald dat de buntpollen juist niet ondergespaad, maar op de grond gelegd moesten 
worden.108 De stammen mochten bij het spaden uiteraard niet beschadigd worden.  

Voor het spaden werd meestal 5 cent/roe, dat is ƒ35,-/ha. betaald. In figuur 16 zijn de 
kosten die aan het spaden zijn besteed en het aantal ha. dat daarmee jaarlijks kon worden 
bewerkt aangegeven. Omdat het spaden ook wel eens in daghuur gebeurde zijn de gegevens 
minder nauwkeurig dan die voor de diepe grondbewerking. Bovendien werd ook onder 
opgaand bos wel eens gespaad, zodat niet alles op hakhout betrekking heeft. In totaal is tot 
1910 ruim 60 manjaren aan spaden besteed, waarmee ca. 300 ha. kon worden bewerkt. Van 
een algemene toepassing van spaden na elke hak is dus geen sprake. Na 1910 is vrijwel niet 
meer gespaad. 
 
Figuur 16. Uitgaven voor het spaden 1740-1910; tienjaarlijkse gemiddelden. 
 

 
 

Het is niet geheel duidelijk of tussen de hakken nog werd gesnoeid. Volgens Nijhoff (1826; 
311) gebeurde dit 2 á 3 jaar voor de hak om de oogst te verbeteren. In de archieven van het 
bos is hiervan echter niets terug te vinden. Waarschijnlijk werd het niet toegepast. 

Door sterfte van bomen kan een holle opstand ontstaan die door inboeten verbeterd 
werd. Volgens Stefels (1969) kende een hakhoutopstand door dit continue inboeten in feite 
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geen omloop of leeftijd. Gezien de grote aanlegactiviteiten voor hakhout is in het Edese bos 
een ander systeem gevolgd. Een holle opstand werd in z'n geheel vernieuwd; inboeten was 
van minder belang.109 

De omloop van het hakhout kan voor de 19e eeuw berekend worden door het aantal 
ha. hakhout (ca. 150 ha.) te delen op het aantal ha. grond dat jaarlijks diep werd bewerkt. 
Hieruit volgt een omloop van ongeveer 50 jaar. 
 

6.2 Opgaand loofbos 
 
De eerste zorg voor de opstand was het verkrijgen van een goede stamvorm, vooral wanneer 
het plantsoen bij aanplant afgetopt was. Dit probeerde men te bereiken door vormsnoei. In de 
archiefstukken wordt dit 'op de toppe brengen' genoemd.110  

Hierna volgde de opsnoei, het verwijderen van de laagste zijtakken. Soms werd dit 
werk gelijk met het spaden van de opstand uitbesteed: 'de 2 perc. die in de jonge bomen 
omgespaait moeten worden, moeten allen struiken daar onder staande worden afgehakt en 
ieder boom ter hoogte van 6 voeten (1,9 m), de takken, bij de stam worden afgeslagen, met 
den hieb’.111  

Tot aan de kap bleef snoeien belangrijk. Het is één van de oudste bosverzorgende 
maatregelen. Al op de bosvergadering van 1581 werd besloten per hoeve 2 mensen één dag 
te laten snoeien.112 Hetzelfde gebeurde in 1583.  

Bij het snoeien werden verschillende methoden gebruikt. Lage dunne takken kon men 
met de al beschreven methode met de hiep, het oord of een hakmes snoeien. Voor dikkere 
takken werd een bijl of een zaag gebruikt. Takken die hoger in de boom zaten bereikte men 
door in de boom te klimmen en ze dan af te hakken. In het Edese bos is deze laatste methode 
ook toegepast, o.a. in 1714: 'betaelt aen .... voor klimmen in bomen om tacken aff te 
houwen'.113 Nijhoff (1826: 327/8) beschrijft deze snoeiwijze voor beuken: 'Zulks geschiedt 
namelijk door arbeiders die de stammen tot den uitersten top beklimmen en geener enkelen 
zijtak toelaten, zwaar genoeg, om voedsel van eenig belang aan het ligchaam van den boom 
te kunnen onttrekken; dit klimmen en snoeien geschiedt telkens om de 4 jaren, de takken 
worden zo digt aan den stam zoo glad mogelijk afgehouwen, want zodoende heelen de 
wonden spoedig'. Er werden hiervoor in het Edese bos ook aparte broeken gebruikt.114  

Als de boom weinig zijtakken heeft maar wel stevig is, kan zij ook met een ladder 
beklommen worden. Deze snoeimethode is waarschijnlijk alleen in de 18e eeuw toegepast. 
Het meest algemeen was de snoeiwijze met snoeibeitelstok en snoeihamer. Hiervoor waren 
steeds twee arbeiders nodig. De een plaatste de beitel, die op een lange stok was bevestigd, 
tegen de te snoeien tak en de ander stootte de tak er dan af door met de hamer op het 
ondereind van de snoeibeitelstok te slaan. Deze methode was rond 1700 al in gebruik en is 
tot ca. 1900 toegepast. Het gereedschap hiervoor ging vaak kapot, want er waren haast 
jaarlijks nieuwe snoeistokken, snoeihamers en beitels nodig. De lengte van de snoeistokken 
varieerde van ca. 10 voet (3 m) tot 42 voet (13 m). Meestal was de lengte 6 tot 8 m. Hiermee 
konden dus takken tot 13 m hoogte gesnoeid worden.  

Het snoeien was een moeilijk werk dat veel schade aan de stam kon doen wanneer 
het onzorgvuldig gedaan werd. Naar moderne begrippen werd er te veel gesnoeid. Door 
steeds zijtakken weg te snoeien probeerde men de stam lang en recht te maken en de groei 
van het hout daar te concentreren waar ze het meest waardevol was, namelijk in de stam. 
Ryckevorsel (1895: 172) wees er al op dat daardoor te weinig blad overblijft voor een krachtige 
groei en dat matig snoeien daarom te verkiezen is. 
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Naast snoeien was dunnen belangrijk. In een plenterbos is de oogst een vorm van 
dunning zodat behalve het als dunsel aangeduide hout ook andere sortimenten als dunnings-
producten zijn aan te merken. Op de bosvergadering werden soms besluiten over het dunnen 
genomen; 'voorts sorge te dragen, dat het opgaan van het Eijkenhout daar het te dik staat op 
de meest nodige plaatsen worden uitgedunt'115;  'snoeijen en uitdunnen, van de jonge, wel in 
groeij gevorderde Plantsoenen...'.116  

In het Edese bos werd een positieve dunning toegepast. Negatieve dunning, waarbij 
het karakteristieke Veluws boombos met kromme bomen ontstaat (Houtzagers, 1956), werd 
hier niet toegepast. 
 

6.3 Naaldhout 

 
De verzorging van de grove den beperkte zich vrijwel tot dunnen. Snoeien is voor grove den 
niet nodig en andere niet zeer noodzakelijke maatregelen achtte men voor de den waarschijn-
lijk te kostbaar.  

Van de dunningen in de dennenbossen werd vanaf 1900 een apart boek bijgehouden; 
'Dunningen Edese bos'. Hieruit blijkt dat meestal op ongeveer 20-jarige leeftijd voor het eerst 
gedund werden en vervolgens ongeveer elke 3 tot 9 jaar. Gemiddeld gebeurde het elke 4 jaar. 

De dunningsproducten werden onder verschillende benamingen op de markt gebracht. 
Van jong naar oud onderscheidde men: klaverruiters, vlotstokken, boonestaken, rekjes, 
rekken, spanten en posten.  
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7. BOSBESCHERMING 
 
Een effectieve bescherming is noodzaak voor het voortbestaan van een bos. Het Edese bos 
heeft zijn lange geschiedenis vooral te danken aan de organisatievorm. Een maalschap is bij 
uitstek een geschikte organisatiestructuur voor een duurzaam beheer en gebruik van een bos. 
Er is niet één eigenaar, met soms grillige wensen, maar er zijn er vele, die elkaar geleidelijk 
opvolgen. Dit bevordert de continuïteit in het beheer.  
 Naar buiten toe is de rechtspositie van de maalschap belangrijk. Het was mogelijk om 
beschermende maatregelen af te kondigen, op hun uitvoering toe te zien en bij overtredingen 
te bestraffen. Vele resoluties waren bedoeld om het bos tegen een bepaalde bedreiging te 
beschermen. Zij komen in de volgende paragrafen aan de orde. Enkele maatregelen hadden 
een algemeen beschermend karakter. Zo was het bos gedurende vele jaren verboden gebied 
voor een ieder die niet kon aantonen daar voor werkzaamheden ten behoeve van het beheer 
te moeten zijn. De kopers van hout mochten slechts op bepaalde dagen hout uit het bos halen. 
Deze maatregelen maakten een efficiënter toezicht mogelijk. 

Overtreders werden meestal door de scheuter of boswaarder betrapt en later door de 
gecommitteerde malen of de houtrichter berecht. De overtredingen, de zogenaamde breuken, 
werden in een apart boek, het breukboek, opgeschreven. Een aantal breuken zijn in het 
bosboek opgetekend. 

Van de in het breukboek opgenomen breuken is berekend wat voor soort overtredingen 
het betreft, zie tabel 13. Het clandestien weiden van schapen en het weghalen van hei en 
plaggen vormden het grootste deel. De meer rechtstreekse aantasting van het bos door het 
stelen van hout was minder belangrijk. 

Een boete werd lang niet altijd opgelegd. Overtreders waren soms arm. Door het tekort 
aan weidegrond en strooisel voor de potstallen was het voor hen haast noodzaak schapen in 
het bos te weiden of er plaggen te halen. De malen kenden van de meeste overtreders de 
leefomstandigheden en waren dan bereid de betrokkenen met een berisping weg te sturen. 
Wel werd van elke overtreder een klein bedrag, het zogenaamde schot, als beloning voor de 
boswachter verlangd. Een deel van de overtreders die wel een boete opgelegd kregen hebben 
waarschijnlijk nooit betaald. Erg streng was het bos hierin niet. Voor zeer grove overtredingen 
kon echter een forse boete worden geëist, soms tot ƒ25,-. Tussen 1720 en 1810 werd 
gemiddeld ƒ2,55 per jaar aan boeten geïnd. 

 
Tabel 13. De overtredingen uit het breukboek, verdeeld naar soort overtreding (in procenten). 
 

 totaal 
aantal 

breuken 

schapen 
weiden 

plaggen of 
hei halen 

hout 
stelen 

stompen 
stelen 

bijen 
zetten 

anders 

1684-99 131 36 30 22 2 1 9 

1700-73 110 37 32 11 - 12 8 

 
 

7.1 Veeweide 
 
Globaal werd tot het midden van de 17e eeuw de veeweide, hoewel strak gereglementeerd, 
wel toegestaan. Daarna mocht alleen nog bij uitzondering vee geweid worden. Waarschijnlijk 
hangt dit samen met een meer op houtteelt gericht gebruik van het bos, waardoor alle vee-
weide schadelijk werd. Er werden varkens, koeien en schapen geweid. 

Het weiden van varkens is het meest toegepast. De resoluties uit de 16e  en begin 17e  
eeuw bevatten over het weiden van varkens vele bepalingen. Het weiderecht voor varkens 
werd in 1512 in scharen uitgedrukt.117 Het Edese bos had 13 ‘volscharige’ hoeven en 12 
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'anscharen'.118 Op de bosvergaderingen werd besloten hoeveel varkens per hoeve in het bos 
mochten weiden. Deze varkens werden dan gebrandmerkt met een speciaal brandijzer.119 Dit 
noemde men opbranden. Het aantal varkens dat mocht akeren varieerde van 2 varkens per 
hoeve in 1573 tot 8 in 1612.120  

Daarnaast konden een aantal ‘beergangen’ worden opgebrand. Eén beergang bestond 
uit een aantal schaar of uit een aantal varkens. Voor een schaar werd 1 varken berekend, 
hetzij groot of klein121, of er werd voor twee jonge varkens of schottelingen één schaar 
berekend.122 In 1612 mochten in totaal ongeveer 130 varkens weiden. Gemiddeld lag dat 
aantal waarschijnlijk beduidend lager. 

De bosbouwkundige betekenis van het akeren met varkens is groot. Oldeman (1980: 
154) stelt dat vele West-Europese eikenbossen hun natuurlijke verjonging voor een deel te 
danken hadden aan een juist gedoseerde beweiding met varkens. Zowel een te groot aantal 
tamme varkens, als een ontbreken ervan maakte verjonging door beplanting noodzakelijk. 
Wellicht bestaat er daarom een verband tussen het einde van het akeren met varkens in de 
loop van de 17e eeuw en het opkomen in die tijd van verjongingsmethoden door zaaien en 
planten. 

Het weiden van runderen werd bij uitzondering toegestaan. Volgens de resoluties van 
1512 is het weiden van 'beesten' (koeien) zomers en winters verboden, wie de eigenaar ook 
mag wezen. In 1555 mochten de geërfden of hun pachtboeren koeien in het bos hoeden van 
Sint Viktor (28-7) tot Meijavond (30-4).123 Ook in 1684 mochten koeien onder bepaalde voor-
waarden in het bos.124 Daarna is het weiden van koeien verboden. Overtreders werden 
gepakt.125  

De regels voor het weiden van schapen veranderden vaak. Van de toepassing is 
daarom moeilijk een beeld te geven. In de eerste resoluties van 1512 werd het weiden van 
schapen verboden.126 In 1552 mochten de schapen van de malen wel in het bos, op voor-
waarde dat de herders geen bijlen of schoppen meenamen en geen hout kapten. Deden ze 
dat toch dan werden de schapen verbeurd. Ook was het verboden in bosdelen te hoeden waar 
drie of minder jaar geleden was gekapt.  

In de daaropvolgende decennia blijkt het ook mogelijk het recht om schapen te weiden 
te pachten. Van de personen die dit recht pachtten werd een lijst gemaakt. In 1609 mochten 
de geërfden of de pachters niet hoeden of weiden van Sint Geertruid tot Sint Lamberti (17-3 
tot 17-9).127 Ze moesten nog steeds uit de hoeven van drie jaar of jonger blijven. Deze laatste 
regel werd in 1686 verscherpt tot 4 jaar.128 Bovendien mochten de schapen niet in het bos 
komen voordat de eikels gelezen waren129 en moesten ze uit de jonge opstanden blijven.130 
Ook het beukenbos was voor hen verboden.131  

Eind 17e  en begin 18e eeuw werd het schapen weiden verder beperkt. Er werd geen 
weiderecht meer verpacht en men stelde voor twee onpartijdige advocaten te laten beslissen 
welke malen wel en welke geen schapen in het bos mochten weiden.132 Het hoeden van 
schapen door herders die daar niet toe gerechtigd waren, werd krachtig bestreden. Om de 
schapen vast te kunnen houden tot de boete was betaald, werd aan de dorpskant van het bos 
een ‘schutschot’ gebouwd.133  

                                                           
118 Waarschijnlijk volgerechtigde hoeven en hoeven met minder rechten 
119 RvdA 1512 
120 RvdA 
121 RvdA 1561 
122 RvdA 1612 
123 RvdA 1555 
124 BB 
125 BB 1800, 1802 
126 RvdA 
127 RvdA 
128 BB 
129 BB 1680,1726 
130 BB 1686,1726,1768 
131 BB 1705,1726 
132 BB 1679 
133 RB 1719 
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Vooral wanneer duidelijk met opzet geweid werd, bijvoorbeeld door de herder die de 
bellen van zijn schapen had toegestopt, was de boete groot.134 Als de schapen in het bos 
verdwaald waren of als op plaatsen geweid werd waar dat weinig kwaad kon, was de boete 
gering.  

In de loop van de 18e eeuw werd het weiden van schapen voor iedereen verboden. Het 
bestrijden van de 'ongefundeerde en vermeende regten' die anderen daarop dachten te 
hebben, duurde echter nog lang.135  In het Loo, waar de Doesburgers steeds bepaalde rechten 
konden behouden, werd aan de schapendrift in 1893 een definitief einde gemaakt door het 
betalen van een afkoopsom van ƒ250,-.136 Na die tijd verdwenen de schapen van de Veluwe 
en was geen bescherming meer nodig. 
 

 

Schapen houden was onderdeel van het landbouwsysteem om de zandgronden. Op deze foto 

is de Schaapskooi van boerderij De Slijpkruik afgebeeld. Aan deze Kernhemse boerderij was 

het ambt van houtrichter in het Edese bos verbonden. Ansichtkaart van omstreeks 1930. 

 

7.2  Houtroof en sprokkelen 
 
In de resoluties uit 1512 zijn al bepalingen over houtroof opgenomen. Gewone dieven, maal-
mannen die hout uit het bos stalen, of kopers die meer dan het gekochte hout weghaalden, 
werden verschillend bestraft.  

In onrustige tijden, bijvoorbeeld de Franse tijd, werd soms veel gestolen.137 Er was dan 
extra toezicht nodig.138 Over het algemeen lijkt men het stelen redelijk onder controle te 
hebben gehad. 

                                                           
134 Breukboek 1745 
135 BB 1807 
136 KR 
137 BB 1796,1800 
138 RB 1723; ER 1807 
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Er mocht vaak wel hout gesprokkeld worden.139 Later blijkt dat een vorm van liefdadig-
heid: 'd' arme menschen zullen weder dor hout uijt het bosch mogen haalen'.140 Het breken 
van dor hout bleef ook voor hen verboden. Wanneer het bos gesloten was, mocht niet 
gesprokkeld worden.141  
 

7.3 Heide, plaggen- en strooiselwinning 
 
Heideplaggen en bosstrooisel waren vroeger waardevolle producten. Het werd niet alleen voor 
de mestbereiding in potstallen gebruikt, maar ook als veevoer, brandmateriaal en voor het 
maken van bezems. Het besef dat de plag en het strooisel voor de vruchtbaarheid van de 
bodem belangrijk is, was al vroeg aanwezig. In 1550 liet het bos in de kerk omroepen dat 'heet 
oder stroeyngh meijen' verboden is.142 Het halen van varens was in 1563 ook voor de malen 
verboden. Dergelijke bepalingen volgden er velen. De zode en bovenste aardlaag van een te 
maken traa werd in 1760 toepasselijk 'spijse' genoemd.143 In 1813 noemde Brill plaggen en 
strooisel een 'schat der natuur', die daarom bescherming verdiende.144 

Van de 16e  tot de 18e eeuw zijn wel geregeld de plaggen van stukken heide verkocht 
of verpacht. De Lodel, een heideveld ten zuidwesten van het bos, werd in 1573 verpacht. De 
heer van Kernhem betaalde daarvoor tot in de 19e eeuw een pachtsom van ƒ5,- per jaar. Zijn 
pachtboeren mochten er hun schapen laten grazen en er plaggen maaien. In 1573 werden 
nog vijf andere stukken heide, zogenaamde 'heedtvlaecken' verpacht. De plaatsomschrijving 
laat zien dat er ook in het centrale deel van het bos veel heide was. Uit de verkoop van heide 
werden de volgende inkomsten verkregen (in gulden per jaar): 
 

1681-1710 ƒ54,- 

1711-1740 ƒ137,- 

1741-1770 ƒ19,- 

1771-1800 ƒ7,- 

1801-1830 ƒ4,- 

 
De top van deze verkoop was rond 1715 met een gemiddelde jaarlijkse opbrengst van meer 
dan ƒ300,-. De verkochte percelen heide werden door kuilen afgebakend. Na 1810 zijn geen 
plaggen meer verkocht. 

Behalve door pacht of verkoop werd soms ook bij aanbestedingen voor spaden of 
riolen door de aannemer heide gewonnen. Meestal was dit echter verboden. In het Loo waren 
de geërfden van Doesburg tot 1893 steeds gerechtigd om er plaggen te maaien. 

Voor gebruik in de kwekerijen en in jonge opstanden werd in de 19e eeuw wel strooisel 
gewonnen. Strooiselwinning door derden is in het Edese bos weinig toegepast. Dit in tegen-
stelling tot enkele andere Veluwse bossen, waar het lange tijd gewoonte was (Red. 1897, 
Venema, 1933). 
 

7.4 Bosbranden 
 
Voor bestrijding en preventie van brand zijn vele methoden en maatregelen gebruikt. Een 
snelle ontdekking werd gestimuleerd door aan degene die het eerst alarm sloeg een beloning 
te geven. Voor de blussers werd in het dorp bier gekocht en naar de brand gevoerd. Personen 
die zich bij het blussen extra verdienstelijk maakten, werden ook beloond. In 1854 kregen 
bijvoorbeeld twee mannen voor 'kloekmoedig gedrag bij de bosbrand' ƒ50,- beloning.145  
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Om het bos voor overslaande heidebranden te behoeden, werd al in 1591 een brand-
traa rond het bos gelegd.146 Deze traa bestond uit een 2 roe (7,5 m) brede strook waarvan 
alle planten verwijderd waren. Om de paar jaar had de traa onderhoud nodig. De aanbesteding 
voor het schoonmaken van de traa in 1760 beschrijft zeer precies hoe het werk gedaan moest 
worden. Vanaf de buurtkant, dat is de heidekant, moest 12 voet (3,8 m) geheel van hei en 
zoden ontdaan worden. Hetzelfde gold voor 5 voet (1,6 m) gerekend vanaf de boszijde. Op 
de daartussen overblijvende 2,1 m moesten de zoden en pollen gelegd worden.147 De kosten 
voor het onderhoud van de ruim drie km lange traa bedroegen ƒ77,-. Het onderhoud van de 
traa kon ook door ploegen en daarna eggen gebeuren.148 

Andere maatregelen die in verband met de brandpreventie werden genomen zijn het 
reglementeren van de bijenhouderij in het bos, het aanleggen van alleeën van loofhout tussen 
opstanden van naaldhout en de verplichting dood en gekapt hout uit het bos te verwijderen. 
 
 
 

 
 
Op de kaart van M.J. de Man 1802-1812 is op het kaartblad met het zuidelijk deel van het 
Edese bos de traa markant als grens tussen bos en heide aangegeven.  
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De traa van het Edese bos is op tal van ansichtkaarten afgebeeld. Een deel van de traa was 
beplant met grove den; een ander deel met beuk. 
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7.5 Ziekten en plagen 
 
Tot begin 20e eeuw wordt in de archiefstukken het mislukken van een opstand meestal niet 
gemeld. Daarom is er weinig informatie over het optreden van ziekten en plagen. 

Over schimmel- en bacterieschade zijn er spaarzame gegevens uit het begin van de 
20e eeuw. Die hebben betrekking op eikenmeeldauw, honingzwam en schot. Er werd daarvoor 
toen chemische bestrijding gebruikt, o.a. Bordeausche en Californische pap.149 

Ook insectenschade wordt weinig gemeld. In april 1825150 werden in het hakhout 'Ripse 
poppe' geplukt, maar over de aantasting door rupsen ontbreekt verder elk gegeven. Tijdens 
de grote rupsenplaag in dennenbossen in 1844/5 bleef het Edese bos onaangetast.151 In 1889 
dreigde een plaag van de gestreepte dennenrups.152 In de negentiger jaren van de 19e eeuw 
werd de denneknop en -lotrups rond Ede schadelijk (Van Oosten Slingeland, 1958: 96). Op 
advies van Ritzema Bos werden besdragende struiken geplant om vogels te lokken. In het 
Edese bos plantte men lijsterbessen.153 Ook werden van sigarenkistjes enige tientallen vogel-
nestkasten gemaakt en werden borden in het bos geplaatst met 'verboden vogels te storen' 
als opschrift.154  

Andere maatregelen die mede uit oogpunt van insectenbestrijding werden toegepast 
zijn de diepe grondbewerking (tegen meikevers en engerlingen) en het verwijderen van 
stompen en ander dood hout. Nadat de loonkosten voor het verwijderen van stompen te hoog 
waren geworden, werd soms volstaan met het ontschorsen van de stompen.155 Langs enkele 
paden in het bos zijn ook isoleergreppels gevonden. Dat zijn gegraven geulen van ongeveer 
2 dm breed en een halve meter diep die het oversteken van lopende insecten naar een andere 
opstand moest voorkomen. Wanneer deze greppels zijn aangelegd is onbekend. 

Van de zoogdieren was vooral het konijn erg schadelijk. Om ze te bestrijden werden in 
1697 twee fretten gekocht. Tot 1820 hield het bos, met enige onderbreking, steeds 1 of 2 
fretten. Ze werden elders, soms zelfs in Den Haag, gekocht. De boswachter verzorgde de 
fretten. De koopsom voor een fret was gemiddeld ongeveer ƒ6,-; het kostgeld bedroeg meestal 
ƒ10,40 per jaar. Voor het fretteren werd een instructie opgesteld.156  

Na 1820 werd door het bos geen fret meer gehouden, maar de bestrijding van het 
konijn ging wel door. Waarschijnlijk was de pachter van de jacht in het bos verplicht de 
konijnenstand laag te houden. In 1875 verweerde de pachter, baron Constant Rebeque, zich 
tegenover de klachten van het bos over schade door konijnen. Hij stelde dat hij de voorgaande 
winter nog gejaagd had maar toen nauwelijks konijnen zag. Toch beloofde hij de konijnenstand 
snel met fretten en netten te verminderen, uit angst dat bos- en veldwachters anders met 
honden alles leeg zouden kloppen. Daarbij zouden ook hazen, patrijzen en reeën verjaagd 
worden.157 Huurders van de jacht waren ook in de 20e eeuw verplicht het konijn zoveel mogelijk 
te bejagen.158 
 

7.6 Zandverstuivingen 
 
In het bos, op het grondgebied van het Loo, lagen twee kleine stuifzanden. Op deze zanden 
mocht door niemand met schapen, koeien, of ander vee geweid worden.159  
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158 Akh. 3: 1956 
159 RvdA 1596 
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8. OOGST, AFZET EN GEBRUIK VAN HET HOUT 
 

8.1 De kap van het opgaande hos 
 
Het opgaande bos kende tot begin 19e eeuw voornamelijk plenter- en femelkap, dus een kap 
van enkele bomen of  kleine groepen in een opstand. Daarna werd meestal kaalkap toegepast.  

Welke bomen in het opgaande bos gekapt moesten worden, bepaalden de gecom-
mitteerde malen of de rentmeester. Zij kregen daarvoor van de bosvergadering vaak richtlijnen 
mee, in 1680 bijvoorbeeld: 'Is verstaen datter 20 Eyckelboome zulle aengeslagen worden doch 
dat de Gecomm Malen zullen hebben te examineren ofte wel genoegzaam kromme zijnde, 
anders niet te vercopen'.160 Er werd steeds duidelijk onderscheid gemaakt tussen bomen die 
op verwasch of gewasch staan en bomen die op bederf of verderf staan.161 De laatste moesten 
gekapt worden. Goede bomen liet men groeien om er duur kwaliteitshout uit te verkrijgen.  

De gecommitteerde malen merkten de stam van bomen die voor de kap bestemd 
waren met een deylbijl. Zulke aangeslagen bomen werden 'teeckenbomen', ook wel 'teeckens' 
genoemd. Over het uitkiezen van de bomen schreef Wilterdink in 1842: 'om geene schade aan 
het bosch te doen en toch het gewone hout te bekomen, hebben wij daarom wat meer gezocht 
en overal uit de bosschen die bomen aangebikt welke op schade stonden, of tot nadeel voor 
anderen waren. Gisteren zijn deze bomen aangeslagen en genummerd'.162 Men nummerde 
toen met verf.  

Het meeste hout werd op stam verkocht. Bij de verkoop werden condities opgesteld 
die ook de kapwijze nader omschrijven. De bomen moesten bij de grond worden afgehakt en 
bij de val mochten geen andere bomen worden beschadigd. Andere kopers mochten bij het 
kappen of vervoeren van het hout niet gehinderd worden. Het kappen en weghalen van het 
hout moest binnen een bepaalde termijn worden gedaan. Overschreed men die termijn, dan 
verviel het hout weer aan het bos. Eind 19e eeuw werd het kappen vervangen door zagen. 

Een enkele keer werden onjuiste kapmethoden toegepast. Tijdens een inspectie in 
1811 vond men eikenbomen die met wortel en al waren uitgerooid, waardoor een groot aantal 
beukjes was vernield. De schade schatte men op ƒ120,-.163  
 
 

8.2 De hakhoutoogst 
 
Over de hakhoutoogst zijn van vóór het eind van de 19e eeuw slechts spaarzaam gegevens 
voorhanden omdat hakhout steeds op stam werd verkocht. Er zijn twee manieren om hakhout 
te oogsten. De eerste bestaat uit het bekloppen van de tak met een hamer zodat de schors 
loslaat en er afgehaald kan worden. Bij het schillen snijdt men de schors met een mes los. Het 
voordeel van kloppen is dat het sneller gaat en ook bij kromme en dunne takken lukt. Het 
nadeel van kloppen is dat looistoffen verloren kunnen gaan.  

In de archiefstukken van het Edese bos spreekt men al vanaf eind 17e eeuw van 
schillen of schellen van het hakhout. Het werd daarom meestal schelhout genoemd. Dit wijst 
er echter niet op dat het hakhout hier geschild werd. Nijhoff (1826) zegt bijvoorbeeld dat men 
in Gelderland het hakhout normaal klopte. Ook Venema (1933) en van Oosten Slingeland 
(1958) noemen het kloppen als gebruikelijke methode.  

Bij het afhalen van de schors stond de arbeider in een kuil. Deze kuil werd in Ede 
'kleuffkuil' genoemd, elders meestal zetstee. In de condities voor de houtverkoping werd vaak 
bepaald dat de koper moest zorgen dat de kleuffkuilen na de hak werden gedicht. 
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Voor het binden van de takken en het schors werden ’teyen' of 'tenen' (twijgen) 
gebruikt. Meestal werd in de condities bepaald dat de kopers alleen in de gekochte percelen 
teijen mochten snijden. Er werden teijen van de eik164 en van de lijsterbes vermeld.165   

Voor de termijn waarop het hakhout gekapt moest zijn, werden twee data vastgesteld. 
Op de eerste datum moest het hout van stam zijn; op de tweede, een week of twee later, 
moest het hout uit het bos gehaald zijn. Er werd daarbij vaak onderscheid gemaakt tussen 
eikenschelhout en eikenhakhout. Voor eikenschelhout lag de datum waarop het hout van stam 
moest zijn tussen midden mei en midden juni; voor eikenhakhout tussen eind maart en eind 
april. Van het eikenhakhout, dat slechts weinig is verkocht, werd geen schors gewonnen. In 
1843 schilde men van 3 tot 19 mei.166 Eind 19e eeuw werd niet vóór 28 april met het schellen 
begonnen.167  

Voor eind 19e en begin 20e eeuw zijn er meer gegevens over de hakhoutoogst. Als 
gevolg van lage schorsprijzen was het rendement van de hakhoutteelt laag geworden. Men 
besloot toen in eigen beheer te gaan schillen. In 1906 berekende men voor een aantal 
percelen het verschil in winst ten opzichte van 1897 toen dezelfde percelen op stam werden 
verkocht. Het zelf schillen leverde het bos een winst op die 1,64 keer groter was.168 De 
specificaties van kosten en opbrengsten van deze berekening zijn in tabel 14 opgenomen. De 
percentages variëren enigszins per jaar en per perceel. In totaal waren de kosten ongeveer 
40% van de opbrengst. 
 
Tabel 14. Verdeling van opbrengst en kosten van de oogst van enige percelen hakhout in 
1906.  
 
opbrengst %  kosten % 

schors 59,7  schellen 73,2 
kwazen 22,7  kwazen binden en mijten 21,0 
schelhout 17,6  schors vervoeren 5,7 

 
  prijzen   
producten in gulden  lonen in gulden 

schors 34 / voer  schellen 16,50 / voer 
kwazen 3 / vim  binden 1 / vim 

schelhout 10 / voer    
Bron: HB 

 
De hoeveelheid schors werd in voeren uitgedrukt. Eén voer is 12 mud of 810 kg.169 Dat is 
ongeveer de hoeveelheid die op één wagen vervoerd kon worden. De kosten voor het schellen 
waren in 1906 ongeveer ƒ16,50 per voer. De prijs van één voer schors was toen ongeveer 
ƒ34,-.  

Het ontschorste hout, het talhout, noemde men 'schelhout'. Men bond het in bosjes met 
een lengte van 1 m en een omtrek van 70 cm.170 104 van die bosjes vormden een vim, waar-
voor in 1886 ongeveer ƒ7- werd verkregen. Het binden kostte in 1906 één gulden per vim, 
dus haast een cent per bosje. Voor het binden gebruikte men een bosjesmaker.171  

De takken die te dun of te krom waren om geschild te worden noemde men kwazen of 
rijs. Ze werden net als het schelhout in bosjes gebonden. In 1906 leverde één vim kwazen ƒ3,- 
op.172 Drie vimmen vormden een mijt.173  
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Per ha. werd tussen 1898 en 1917 gemiddeld 2,5 voer schors geoogst, dus ruim 2000 
kg.174 Sprangers noemde een oogst van 4000 tot 7500 kg schors per ha. normaal voor een 
10-jarige omloop. Ook Oudemans (1948) noemde dergelijke hoeveelheden. Waarom de 
opbrengst van het Edese hakhout zo veel lager lag, is niet bekend. 
 
 

 
 

8.3 Verkoop 
 
Tot ongeveer 1885 werd vrijwel alle hout middels openbare verkoping verkocht. Daarna 
verkocht men ook onderhands en bij inschrijving.  

De openbare houtverkopingen vonden plaats op de zogenaamde bosdagen. Vanaf ca. 
1730 werden jaarlijks twee bosdagen gehouden. De eerste, grote bosdag, vond meestal in 
januari, soms in februari plaats. Er werd dan zwaar hout en schelhout verkocht. Deze ver-
koping leverde de meeste inkomsten op. In maart, soms april, werd de kleine bosdag 
gehouden, waarop afvalhout (dunsel, snoeisel en afzetsel) en een enkel perceel hakhout werd 
verkocht. 

De bosdagen waren voor Ede belangrijke dagen. Er kwamen meestal tientallen kopers 
uit de wijde omtrek naar de verkoping, die in café de Posthoorn werd gehouden. Vooraf kon 
men met de boswachter naar het bos om de percelen te bekijken die te koop werden 
aangeboden.  

Bij het verkopen werden verschillende systemen toegepast; verkoop bij een brandende 
kaars, later door inzet, hoogen, afslag en mijnen. Edelman (1943) en Van Oosten Slingeland 
(1958) geven een uitgebreide beschrijving van deze verkoopwijzen. De bedoeling van deze 
methoden was om zoveel mogelijk kopers te lokken en de prijs zo hoog mogelijk op te drijven. 
Op de verkoping was een officieel persoon aanwezig. Vóór 1800 was dat meestal de schout, 
daarna een notaris of de burgemeester. Ook een veldwachter, een omroeper en een afslager 
waren aanwezig. Genoemde personen kregen voor hun taak een vergoeding. 

Andere kosten voor een publieke verkoping werden gemaakt voor zegels en registra-
tierecht, gemiddeld zo’n ƒ40,- en die voor de aankondigingen, gemiddeld ca. ƒ6,-. Om in de 
kosten van de verkoping te voorzien waren de kopers verplicht ‘onraad’ te betalen. Deze 
onraad bestond meestal uit een vast bedrag per perceel schelhout of bomen, het zogenaamde 
perceelsgeld of vaste onraad, en van de andere sortimenten een percentage van de koopsom, 
het zogenaamde opgeld. 

Voordat de verkoping plaatsvond, werden de verkoopcondities voorgelezen. Zij bevat-
ten een nadere omschrijving van de verkoopwijze en preciseren hoe gekapt en wanneer 
geruimd moest worden. Verder zijn bepalingen over de betaling opgenomen; de muntsoort, 
de betalingstermijn en het stellen van 'suffisante borgen'. De laatste conditie was meestal dat 
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Beeld van de hakhoutoogst. De 
arbeider klopt met een bijl de 
schors van de tak. Hij staat daarbij 
in een ‘kleuffkuil’. Naast de kuil 
liggen stapels schelhout en schors.   
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in geval van problemen over de interpretatie van de condities het bos zich het recht voor-
behield naar eigen goeddunken te handelen. De verkoopcondities beschermen dus duidelijk 
de verkoper.175 

 Het aankondigen van de houtverkoping gebeurde op diverse wijzen. Eind 17e, begin 
18e eeuw werd de aankondiging in de kerk voorgelezen, de zogenaamde ‘kerkensprake'. Later 
werd een geschreven annonce gemaakt die in een twintigtal dorpen in de omtrek werd 
omgeroepen of bij de kerk opgehangen. Waar dat in 1842 gebeurde is in figuur 17 weerge-
geven. 
 
Figuur 17. Plaatsen waar in 1842 de grote en/of de kleine bosdag werd aangekondigd.  
 

 
Bron: ER 

 

Door advertenties in kranten probeerde men in de 19e eeuw een nog groter koperspubliek te 
bereiken. In 1809 deed men dit voor het eerst met advertenties in de Haarlemsche, Rotter-
damsche, Amsterdamsche en Haagsche Couranten. Tot 1860 bleven zulke advertenties een 
uitzondering. 

Uit een advertentie van 1817 blijkt dat men hiermee een geheel nieuwe afzetmarkt 
probeerde aan te boren: '...eene aanzienlijke partij Hout, bestaande in cirka 150 Percelen extra 
zware Eiken en Beuken Boomen, waaronder de meeste zeer geschikt voor de Scheeps-Bouw, 
Stenders, Molen-Assen en Bakken, en allerlei Timmerhout, allen staande in het Bosch te Ede, 
en door de geringe afstand van slechts 1,5  uur van de Rivier den Rhijn, gemakkelijk te 
vervoeren'.176  Veel succes heeft deze poging niet gehad.  

Vanaf 1860 plaatste men vrijwel jaarlijks advertenties, tot 1870 voornamelijk in de 
Arnhemse courant, later in de Wageningse courant (vanaf 1862), Barneveldse courant (vanaf 
1873), Wagenings weekblad (vanaf 1876), de Neder Veluwe (vanaf 1878) en de Edese 
courant. In de 20e eeuw werd geadverteerd in onder meer Edese Nieuwsblad, De Betuwe, De 

                                                           
175 Een verkoopconditie van het Edese bos uit 1697 werd gepubliceerd door Staf (1936). 

 
176 Arnhemsche Courant 18 en 21-1-1817 
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Boerderij, De Houtwereld en De Vallei. Een aantal van deze advertenties is in figuur 18 
opgenomen. 
 

Figuur 18. Aankondiging van houtverkopingen. 

 

 

 

 

 

Arnhemsche 

courant 18-1-1817 

 

Wageningsche 

Courant 15-1-1862 

 

Wagenings weekblad 22-1-1876 
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Eind 19de eeuw ging men er toe over ook de annonce te drukken en onder de potentiële kopers 
uit te delen. Een voorbeeld hiervan is eveneens in figuur 18 afgedrukt. 

In 1950 werd voor het eerst sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog weer een 
openbare verkoping gehouden, maar in 1965 stopte men definitief met deze verkoopwijze. De 
rechtstreekse verkoop van hout aan de gebruikers, voornamelijk boeren, was door de concur-
rentie van tussenhandelaren die opgewerkt hout afleverden niet meer rendabel.177  

De onderhandse verkopingen verliepen veel eenvoudiger. Als de marktprijzen onge-
veer bekend waren, konden de boswachter of de rentmeester, die dan als verkoper optraden, 
het gemakkelijk met een koper eens worden. Aan de onderhandse verkopingen waren 
duidelijke voordelen verbonden. De verkoper had geen onkosten en de koper kon het hout 
kopen wanneer hij het nodig had. Vanaf eind 19e eeuw werd daarom de onderhandse verkoop 
belangrijk. Grote partijen hout die voor handelaren interessant kunnen zijn, werden vanaf eind 
19e eeuw bij inschrijving te koop aangeboden. 
 

8.4 De kopers 
 
Het aantal personen dat hout van het bos kocht vertoont een stijgende trend; van minder dan 
tien personen per jaar aan het eind van de 17e  eeuw tot ca. 100 aan het begin van de 20e 
eeuw. Dit is voornamelijk het gevolg van een stijging in het aantal mensen dat zeer kleine 
partijen hout kocht.  

                                                           
177 Edese Courant 24-12-1965  

Annonce voor de 

houtverkoping, 

1917 (bovenste 

deel) 

 



59 

 

Van de kopers wordt in de archiefstukken steeds de naam genoemd. Over herkomst 
en beroep van de kopers zijn er tot 1822 slechts incidentele gegevens. Dit wijst er op dat de 
persoon van de koper aan de verkoper bekend was. Waarschijnlijk kwamen de kopers dus uit 
Ede of directe omgeving. De met beroep en woonplaats genoemde kopers zijn wellicht juist 
speciale gevallen: een molenaar uit Bennekom of Scherpenzeel.178 Sommige kopers kochten 
jaarlijks veel hout en werden daarom houtbazen genoemd.179 Zij hadden van het kopen en 
verwerken van hout blijkbaar hun beroep gemaakt. 

In het begin van de 19e  eeuw werd op enige verkooplijsten de woonplaats en soms 
ook het beroep van de kopers aangetekend. Hieruit zijn de tabellen 15 en 16 samengesteld.180  
 
Tabel 17. Woonplaats van de kopers en het door hen gekochte hout in gulden in 1822. 
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Ede 40 515 415 762 172 203 101 41 9 2218 
Wageningen 7  203 93 299     593 
Bennekom 4   47 38  10 24  119 
Veenendaal 3  72 82 102  16   272 
Lunteren 2  103 50      153 
Renswoude 2  149 63      212 
Heteren 1  51       51 
Barneveld 1   81      81 

totaal 60 515 993 1178 611 203 127 65 9 3701 

 
De kopers blijken alle uit het in figuur 17 aangegeven gebied afkomstig te zijn. Kopers uit het 
dorp Ede waren in de meerderheid. Zij vormden meer dan de helft van het aantal kopers en 
kochten meer dan de helft van de waarde aan hout. 

Vooral bij kopers die veel hout kopen, is het hout voor hun beroep nodig. Kuipers en 
timmerlieden kochten veel eikenbomen, de stoelenmaker kocht beuken. Waarom land-
bouwers en arbeiders de grootste afnemers van het schelhout zijn, is onduidelijk. Aan de eek 
hadden ze immers niets. Wellicht organiseerden zij het schellen als bijverdienste en 
verkochten dan de eek, de kwazen en het schilhout weer door. De kopers die weinig hout 
kochten gebruikten het hout waarschijnlijk als brandhout of in de tuin. Met hun beroep heeft 
het weinig te maken. 
  

                                                           
178 BB 1700 resp. BB 1681 
179 BB 1685, 1747 
180 Bron voor beide tabellen: ER 
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Tabel 18. Beroep van de kopers en het door hen gekochte hout in gulden in 1828. 
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landbouwer 15 316  104 86  110    616 

timmerman 8  276 84 29 160 38    587 

kuiper 5  479 37       516 

arbeider 12 114  62 74 48 50 35  8 391 

koopman 5 59  137 19 67 14    296 

herbergier 3  131 29 25  26 28   239 

stoelenmaker 2   171       171 

Molenaar 2    21 99     120 

overig 21 34  117 105 85 31 39 51  462 

Totaal 73 638 886 741 359 459 269 113 51 8 3524 

 
Tot het midden van de 20e eeuw veranderde er weinig aan de woonplaats van de kopers. Het 
grootste deel kwam uit Ede of omgeving.181 Vanaf eind 19e eeuw werden grote partijen hout 
vaak aan handelaren verkocht die uit het gehele land, soms zelfs uit het buitenland, afkomstig 
konden zijn. Het beroep van de kopers werd meestal niet meer opgegeven. Boeren bleven 
waarschijnlijk de grootste kopers. 
 
 

8.5 Gebruik 
 
Hout kende veel toepassingen. Het afvalhout werd als brandhout gebruikt. Dit omvatte naast 
het hout dat in de verkooplijsten als brandhout is omschreven vooral het snoeisel, het afzetsel, 
de slechtere delen van het dunsel, de stompen en de kwazen. Slichtenhorst (1654: 110) 
schreef over de Veluwse bossen, waarvan hij het Edese bos met name noemt, dat ze de 
'schouwen niet alleen in Gelderland maar ook in Holland van de winterse koude bevrijden'. 
Ook Sloet (1852/5: 101) vermeldde dat veel brandhout uit Gelderland in andere provinciën 
werd verkocht. In het archief van het bos is echter nergens een aanwijzing te vinden dat hout 
uit het Edese bos in Holland als brandhout werd gebruikt. Het moet na een reis naar het verre 
Holland wel een erg dure brandstof zijn geworden. 

Veel hout is steeds als geriefhout door de boeren gekocht. Hiervoor werd dunsel 
gebruikt, vooral dat van de grove den. De benamingen die aan het dennendunsel werden 
gegeven duiden daar al op. Genoemd worden: bonenrijs, erwtenstokken, rekken, bonen-
staken, weideposten, tabaksspijlen, klaverruiters, heghout. Ook loofhout werd als geriefhout 
gebruikt. 

Eén van de meest waardevolle categorieën hout was het werkhout of timmerhout. Al 
in de 16e eeuw werd deze categorie onderscheiden: 'Te deelen als voorig jaar dog het Timmer-
hout zoo veel mogelijk verschoonen'.182 Soms werd het doel van dit hout ook genoemd; voor 
de kerk van Ede183; om een duijfhuijs te maken184; voor de toren van Scherpenzeel.185 In 1512 
was de boete voor het stelen van hout afhankelijk van het gebruik dat men er van wilde maken. 
Genoemd werden toen: balk, assheyster, plaet, stiil, assche, spanne, hevel, latte, melle, 
laede.186 

                                                           
181 HB over deze periode 
182 RvdA 1581  
183 RvdA 1596 
184 RvdA 1603  
185 RvdA 1610 
186 RvdA 1512 
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Het hout dat aan Kernhem werd uitgedeeld bleef voor een deel op het landgoed om 
voor de reparatie van de boerderijen te worden gebruikt.187 Ook uit de beroepen van de kopers 
in het begin van de 19e  eeuw blijkt een veelsoortig gebruik van het werkhout; voor kuipen, 
meubels, wagens en waarschijnlijk ook huizen. In 1842 schreef de rentmeester daarover: 'De 
verkoping in februari (-) bestaat meestal uit werkhout voor timmerlieden, kuipers, en draaiers 
die hetzelve nergens zoo goed en geregeld kunnen bekomen als hier, en die daarom zonder 
dat dit veel van den tijd afhangt of op den prijs invloed heeft, altijd hier komen zoeken'.188  

De grote waarde van het werkhout blijkt uit de prijs; in 1832 brachten 3 zware eiken 
ƒ372,- op.189 De krantenadvertenties van eind 19e en 20e eeuw vermelden vaak waarvoor het 
aangeboden hout geschikt is: balken, platen, spoorleggers, bergroeden, daksparren, ribben, 
heimasten, telegraafpalen, steigerpalen en perkoenen. 

Van het hakhout was vooral de bast of eek belangrijk. Al in 1512 werd eek geoogst: 
'Item in Eder Mark zijn te Eeken 19 Hoven'.190 In 1732 was de lage prijs van de eek een reden 
om het hakhout tot opgaand bos om te vormen.191 Na 1880 vervingen andere leerlooistoffen 
de eek en werd vrijwel geen hakhout meer aangelegd. Het schilhout, dat na het schillen 
overbleef en de kwazen werden onder meer bij de tabaksteelt gebruikt.192 Het meeste schil-
hout diende als brandstof. 

Een aparte vermelding verdient nog het gebruik van grove den als mijnhout. In tabel 
19 is het hout dat als mijnhout werd verkocht opgenomen. Het is slechts een klein deel van de 
totale oogst aan grove dennenhout. 
 
Tabel 19. Verkoop van mijnhout van 1906 tot en met 1955. Gegevens van vóór 1906 zijn niet 
compleet. Waarschijnlijk betreft het slechts 2 verkopingen; in 1902 en 1905. Gegevens over 
de verkoop na 1955 ontbreken. Het is niet zeker dat deze tabel alle mijnhoutverkopen in de 
beschouwde periode omvat. 
 
 opbrengst 

totaal in ƒ 
hectare 
totaal 

m3/ha stamtal/ha gem. leeftijd 
(afgerond) 

1906-15 12.651 10,0 202 934 55 
1916-25 ? 2,4 180 1796 ? 
1926-35 - - - - - 
1936-45 18.015 13,3 117 ? 45 
1946-55 2.414 ? ? ? 40 
Bron: Dunningen Edese bos 

                                                           
187 KR 1674,1679, enz. 
188 Corres. Wilterdink 
189 Corres. Brouwer 
190 RvdA 
191 BB 
192 Corres. Wilterdink, 1842 
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Annonce van de verkoop van mijnhout in onder andere het Edese bos, 1902.  
Mijnhout moest over een grote afstand worden vervoerd. Daarom is de afstand van het bos 
tot het station aangegeven. 
 
Bron: Bijzonder archief Algemeen Technische Dienst, Nederlandse Heidemaatschappij inv.nr. 112-H5a, Gelders archief.  



63 

 

 

9. BOSBIJPRODUCTEN EN ANDER GEBRUIK VAN HET BOS 
 
Van de totale inkomsten van het bos werd steeds meer dan 90% uit verkoop van hout 
verkregen. Het andere gebruik van het bos is echter niet altijd in geld uit te drukken. Veeweide 
berustte bijvoorbeeld voor een groot deel op de rechten van anderen in het bos. Een aantal 
vormen van bosgebruik werd al eerder besproken; de veeweide in par. 7.1 en de verkoop van 
heide in par. 7.3. 
 

9.1 Stenen 
 
Wanneer een perceel grond gerioold werd, moesten de opgedolven stenen apart gelegd 
worden. Dit noemde men 'krooien'. Tot 1760 was bij de aanbestedingen van het riolen 
bepaald dat de keien voor de aannemer waren. Daarna, bij het riolen in daghuur, werden de 
keien door het bos verkocht. De opbrengst was:  

1761-1790 ƒ13,77 /jaar 
1791-1820  ƒ6,30 /jaar  
1821-1850 ƒ15,35 /jaar 
1851 - 1880 ƒ1,23 /jaar 

Waarschijnlijk werden tot ca. 1930 grind en keien verzameld. Het grind werd soms speciaal 
uitgezeefd. Men noemde dit 'grind horden'.193 Volgens Wilterdink was de grond na het zeven 
beter.194  

Stenen waren voor de verharding van wegen zeer waardevol. Staring noemde ze in dit 
verband zelfs diamanten zonder welke de straten nog modderpoelen en zandzeeën zouden 
zijn (Venema, 1933). 

De stenen uit het Edese bos werden veelal aan gemeenten verkocht, in 1773 bij-
voorbeeld 100 ton stenen aan de gemeente Wageningen voor gebruik in de Hoogstraat.195 
Men verkocht de stenen per kar, vracht, ton, schacht, stère of m3. Eén m3 kostte 25 á 50 cent, 
gem. zo'n 40 cent.  

In de periode 1760-1880 werden globaal 3000 m3 stenen verkocht. Vooral op de 
Hullenberg zijn veel stenen gewonnen. De gaten die daarbij ontstonden zijn hier en daar nog 
zichtbaar. 

 

9.2 Jacht 
 
Op de Veluwe was de jacht een regaal, een recht van de landsheer. Daarom ontbreken in de 
maleboeken steeds alle vermeldingen van de jacht (Kosters, 1910). De bejaging van konijnen 
en vogels als snippen en lijsters wordt wel vermeld, maar die soorten werden niet tot het 
jachtwild gerekend.  

In de Franse tijd wijzigde deze situatie. Het recht op de jacht kwam toen aan de grond-
eigenaar, dus het bos, toe. Voor de registratie van de jacht betaalde het bos vanaf 1817 ƒ6,50 
per jaar. Om het bos werden jachtpalen gezet waarop stond aangegeven 'privatieve jagt van 
....”  (naam eigenaar). Aan hoogte, breedte en kleur van die palen waren nauwe eisen gesteld.196  

Tot midden 19e eeuw jaagden de geërfden in het bos.197 Vanaf 1852 werd de jacht 
verpacht, tot eind 19e  eeuw voor ƒ75,- per jaar. Om goed betalende pachters te vinden werd 
in 1888 een advertentie in een 20-tal kranten en weekbladen gezet.198  

                                                           
193 ER 1876 
194 Corres. Wilterdink 1843 
195 ER 
196 ER; jachtregistratiepapieren 
197 BB 1824 
198 KR 
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Eind 19e eeuw werden diverse drijfjachten in het bos gehouden.199 De jacht werd in de 
20e eeuw veelal door een jachtcombinatie gehuurd. Over het jachtwild zijn slechts spaarzaam 
gegevens aanwezig. Uit vroegere eeuwen zijn die voornamelijk afkomstig uit de archieven van 
de buurt (Schreuders, 1958; Pluim, 1922). 

De Edese boeren klaagden vaak steen en been over de zwijnen en herten die 's nachts 
uit het bos kwamen en het gewas vernielden. Tussen bos of woeste grond en bouwland werd 
daarom al in de 16e  eeuw een wildwal aangelegd. Die functioneerde echter vaak slecht. Wilde 
zwijnen vormden in 1760 een ware plaag en in 1771 was de hertenstand zo hoog dat men 
genoodzaakt was de wildwal een kostbare onderhoudsbeurt te geven (Pluim, 1922). Ook de 
Geogr. beschr. v. Geld. (1772) vermeldde dat er in de Edese bossen veel wild huist, onder 
meer veel herten.  

Door grote drijfjachten en wellicht ook door de wijziging in het recht op de jacht daalde 
rond 1800 de wildstand aanzienlijk. Rentmeester Brouwer meldde in 1837 dat de boswachters 
in het Edese bos geen grof wild hadden gezien.200 In 1874 bleek het voorkomen van wild zwijn 
in het bos een grote uitzondering.201 De huurder van de jacht, baron Constant Rebeque, 
noemde in 1875 hazen, patrijzen en reeën als jachtwild. Hij deed met graaf Bentinck vooral 
aan de lange jacht op hazen.202 Ook in de 20e eeuw lieten herten en zwijnen zich maar zelden 
zien. 

De situatie rond het konijn was anders. Omdat het niet tot het jachtwild gerekend werd, 
mocht het, met toestemming van de opperjagermeester, bejaagd worden. In het bos werd uit 
oogpunt van bosbescherming op het konijn gejaagd, meestal met een fret (zie par. 7.5). Het 
naburige Gello was bovendien een konijnenwarande, dat is een jachtterrein waarin het konijn 
bejaagd mag worden. Deze konijnenwarande behoorde aan Kernhem. In 1667 werd de 
warande voor 6 jaar verpacht aan de scholtis van Ede tegen een pachtsom van 4 koppel 
konijnen per jaar.203 Verdere vermeldingen over deze konijnenwarande ontbreken. 
 

9.3 Vogelvangst 
 
Al in 1512 werd een resolutie over de snippenvangst genomen. Men bepaalde dat niemand 
snepdaren (snippennetten) in het bos mocht hangen, dus ook de malen niet. Later was dat 
voor de malen wel toegestaan. In de 17e  en I8eeeuw werd daar druk gebruik van gemaakt. Er 
waren soms wel 7 netsteden, dat zijn de plaatsen waar een net was opgehangen. Ze werden 
naar de eigenaar genoemd, bijvoorbeeld Scholtis Otters Netstede. De eigenaar van Kernhem 
had zelfs meerdere 'Houwplaatsen tot vangst der sneppen'.204 In de rekeningen van het huis 
Kernhem zijn de onkosten voor het vangen aangetekend, o.a. voor hennep en voor spinnen en 
tweinen van de netten.205 In 1689 werden voor Kernhem 11 snippen gevangen.206 Een enkele 
keer werd met geweren op snippen gestroopt.207 

Het vangen van lijsters komt rond 1700 een enkele keer ter sprake. Meestal werd 
besloten dat de malen wel lijsterstrikken mochten hangen, maar anderen niet.208 Het hout 
mocht daarbij echter niet beschadigd worden.209  

  

                                                           
199 KR 
200 Corres. Brouwer 
201 Corres. Ten Cate 
202 Corres. Constant Rebeque 1874,1875 
203 RvdA p. 261 
204 RvdA 1793 
205 KR 1687,168  
206 KR 
207 BB 1798 
208 BB 1684,1726 
209 BB 1700 
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9.4 Bijen 
 
Het zetten van immen (bijen) was vanaf de 16e eeuw aan de malen toegestaan. Voor anderen 
was het verboden.210 Waarschijnlijk verbood men het om het risico op brand te beperken. 

Het verbod werd niet altijd opgevolgd. In 1703 vond men bijvoorbeeld 80 immenkorven 
in het bos, van 9 verschillende eigenaren, die allen geen maal waren.211 Ook nu is er bij het 
bos een plaats waar bijen gehouden worden; 't Immeloo. 
 

9.5 Bosbessen 
 
In het archief is tot het begin van de 20e eeuw geen melding van bosbessenoogst gevonden. 
Andere bronnen geven aan dat dit wel plaatsvond. Een goed beeld van de omvang van dit 
bosgebruik geven deze bronnen echter niet.  

Volgens Slichtenhorst (1654: 101) werden 'alom op de Veluwe' bosbessen geplukt, 
die via Harderwijk naar Amsterdam en geheel Holland werden vervoerd. In 1886 werden uit 
het Edese bos en de Sijsselt 4200 vaatjes bosbessen naar Engeland geëxporteerd. De waarde 
daarvan was vele honderden gulden.212 In 1898 waren de vaatjes 4 kg zwaar en brachten ze 
60 tot 70 cent per vaatje op.213 Volgens Pluim (1897) en Nijenhuis (1977) kwamen rond 1900 
elke zomer groepen mensen uit Groesbeek om hier in de bossen de bosbessen te plukken. 
Ook Sprangers (1933) noemt grote plukactiviteit op de Veluwe. 
 

9.6 Eikels en beukennoten 
 
Voor gebruik als zaaigoed werden in het bos vaak eikels en beukennoten gezocht. Soms 
werden die ook aan anderen doorverkocht. Een enkele keer lijkt het erop dat het zaad voor 
andere doeleinden werd verzameld, bijvoorbeeld in een memorie van 1671 waarin werd 
bepaald dat per hoeve één persoon in het bos mocht gaan om eikels te lezen214  Door varkens 
in het bos te weiden werd het zaad uiteraard ook benut. 
 

9.7 Recreatief gebruik 
 
Het recreatief gebruik van het bos is al oud. De graaf van Wassenaar liet in 1733 een allee 
aanleggen van Kernhem naar het bos zodat hij niet meer om hoeft te rijden als hij naar het 
bos wilde. Hij verzocht bovendien om onder de hoge bomen van het bos enige paadjes aan 
te mogen leggen om daar te kunnen wandelen.215 Door het bos werden ook diverse activiteiten 
ter verfraaiing van het gebied ondernomen. 

In 1768 werd een dubbele allee aangelegd die van het dorp naar het bos liep. Al in de 
18e eeuw werden uitgaven verantwoord voor het aanleggen en onderhouden van wandel-
paden, die blijkbaar een recreatieve functie hadden. Volgens de Geo. beschr. v. Geld. (1772) 
was het Edese bos voorzien van 'fraaije Wandeldreven'. Paasman (1796) schreef over het 
bos: 'In het dorp ken ik niets dat uw bijzondere opmerking trekken zal. Maar gij moet in het 
Edesche Bosch gaan wandelen, dat uitmunt door de schoonheid van zijne boomen en mogelijk 
op de Veluwe zijns gelijke niet heeft'.  

Het recreatief gebruik wordt tegenwoordig onder meer bevorderd door het uitzetten 
van wandelroutes. De recreatieve functie van het bos wordt door de overheid met subsidies 
en bijdragen gewaardeerd 

                                                           
210 o.a. Edese bos Corres. Staten 
211 Breukboek 
212 Het nieuws van de dag 20-8-1886 
213 Het nieuws van de dag 6-7-1898 
214 Edese bos Corres. Staten; contentieuze zaken 
215 BB 1735 
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Vanaf huis Kernhem werd 1733 een laan naar het bos aangelegd. Aan het eind werd een 
doolhof gemaakt. Daar ligt ook de bloedsteen. Ansichtkaarten van ca. 1933 en 1938 tonen die 
laan en steen. 
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10. OVERIGE  
 

10.1 Toponymie 
 
Er bestaan in totaal ongeveer 100 veldnamen in het bos, die echter niet alle tegelijk in gebruik 
zijn geweest. Uit de eerste vermelding van de namen in het archief blijkt globaal wanneer ze 
zijn ontstaan; 9 in de 16e eeuw; 32 in de 17e eeuw; 24 in de 18e eeuw en de rest in de 19e  en 
20e eeuw. Omdat uit de 16e eeuw slechts weinig archivalisch materiaal bewaard is gebleven, 
is een deel van de namen die in de 17e  eeuw voor het eerst genoemd staan waarschijnlijk 
van ouder datum. Dit verklaart de grote hoeveelheid 17e eeuwse namen. 

De 16e eeuwse namen zijn haast alle namen van ook nu nog belangrijke paden in het 
bos: Harlepad, Roekelse weg, Valckse weg, Arnhemse weg, Wageningse weg. Ze zijn veelal 
genoemd naar de plaats waar ze heen voeren. Uit de 19e eeuw stammen een groot aantal 
namen die afgeleid zijn van al bestaande veldnamen. De veldnaam Brandhouw bijvoorbeeld 
werd opgesplitst in smalle-, nieuwe-, grote-, noorder kleine- en zuider kleine-. Een aantal 
namen is slechts gedurende beperkte tijd gebruikt. Hiertoe behoren veel toponiemen met een 
persoonsnaam, bijvoorbeeld Hermen Jansweegje, Ael van Essenheg, Arissen Houw. 

De betekenis van veel namen hangt samen met bos. Namen die eindigen op -houw, -
bos(ch), -heg, zijn talrijk. Ook zijn er diverse namen die op de organisatie van de maal- schap 
betrekking hebben, zoals Vergaderberg (ook Vergaer der Berge genoemd), Oude Hoeve, 
Rentmeestershouw. Blekhouw. Belangrijke personen voor het bos zijn na hun dood vaak met 
een naam vereerd, bijvoorbeeld van Raay houw, Staf houw (twee boswachters), Horstings 
bosje (maker van de eerste opstandslegger). Een aantal namen wijst op de vroegere vee-
weide, bijvoorbeeld (Kleine) Koeweg, Varkensweg, Varkenshouw, Plagweg, Streyweg, 
Schoutenschot. Weer anderen herinneren aan de wild en de jacht daarop; Klein Netje (afgeleid 
van netstede; snippenvangplaats), Reyntjes Oort (?, slaat op vos), Wolvenval, Kattenbosje, 
Hertenpad, Konijnenbergje. Vooral uit de 19e en 20e eeuw stammen een groot aantal namen 
die van de perceelsvorm zijn afgeleid: De Timp, De Geer, Kousenband, Driehoek, Ronde Wal, 
en namen eindigend op -hoek of -winkel. Namen eindigend op -berg, -hoogte, -del, -gat, en -
kuil, of beginnend met Noord-, Zuid-, duiden op de topografische ligging. 

In bijlage 4 is een kaart met toponiemen opgenomen. Hierin zijn niet alle namen aan-
gegeven omdat van vele oude namen, die later in onbruik zijn geraakt, de locatie onbekend 
is. 
 

10.2 Ontwikkeling van het bosbeheer 
 
De oudste vorm van bosgebruik kende een grote vrijheid voor de gebruiker; hij kon naar wens 
hout kappen en vee weiden. De overgang van dit vrij gebruik naar gereglementeerd gebruik 
lag op de Veluwe waarschijnlijk rond de 13e eeuw, de periode waarin de marken en maal-
schappen zijn ontstaan (Slicher van Bath, 1964). Door toenemende druk op het bos waren 
steeds meer regels nodig om het bos te beschermen.  

De eerste resoluties van het Edese bos beschrijven die regels. Ze beperken de vee-
weide, de kap en verbieden strooiselroof, plaggenwinning, heidebranden e.d. Ook werd de 
organisatie van de maalschap gaandeweg complexer.  

In de 16e en 17e eeuw begon in het Edese bos beheer als snoeien, grond bewerken, 
plantsoen kweken en uitplanten. Wat de achtergrond was van deze overgang van passief, op 
bescherming gericht, bosbeheer, naar een actief ingrijpen is niet duidelijk. Was het noodzake-
lijk om het bos te behouden, of besefte men dat het bos op deze wijze meer kon opleveren? 

De diverse technieken voor bosaanleg en bosverzorging werden in de volgende 
eeuwen verder ontwikkeld. Deze geschiedenis van het Edese bos biedt veel voorbeelden van 
die ontwikkeling. Meer en meer krijgt ook de wetenschap een plaats in de bosbouw. Het 
experimenteren met verschillende beheerstechnieken werd in de 18 eeuw systematischer 
opgezet. Men ging nieuwe soorten zaaien en planten en durfde het aan op heide bos aan te 
leggen. De bescherming van het bos werd nog geïntensiveerd. Men verbood de veeweide 
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gaandeweg geheel en nam preventieve maatregelen voor brand, ziekten en andere plagen. 
Ook in de boekhouding is een duidelijke ontwikkeling te zien. Ze diende steeds meer een 
planmatig en efficiënt beheer. In de 19e eeuw werden kaarten en opstandsleggers gemaakt 
en men streefde naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van de diverse opstanden. In de 20e 
eeuw werd in beheersplannen het toekomstig beheer vastgesteld. 
 

10.3 Vergelijking met andere Veluwse bossen 
 
Uit het archief blijkt herhaaldelijk het contact met andere bossen. Het uitmanen van boeten 
besloot men in 1512 'na gewoonte van Reeder ende Wort-Reeder Bosch' te doen.216 Het 
oudste boek van het Uddeler Heegde uit 1606 werd opgesteld naar het voorbeeld van Eder 
en Redener bossche (Overdijkink, 1920). In 1759 legde men 'op voorbeeld van eenige andere 
Veluwse bosschen' een traa aan.217 En sommige eigenaren hadden aandelen in verschillende 
Veluwse malebossen. Er bestond dus een nauwe relatie tussen de Veluwse bossen.  

Het lijkt dan ook logisch dat de geschiedenis van deze bossen gelijkenissen vertoont. 
De beschrijvingen van onder andere Overdijkink (1920), Schoenmaker (1949) over het 
Speulderbos, Hacke Oudemans (1969) over het Putterbos laten echter naast overeen-
komsten ook belangrijke verschillen zien. Het Edese bos lijkt intensiever en beter beheerd. 
Het had ook meer opgaand bos. Zowel in de Tegenwoordige Staat (1741) als door Paasman 
(1796) en Red (1897) werd het Edese bos als een bos met veel hoog geboomte beschreven. 
De meeste andere bossen bestonden volgens hen haast geheel uit hak- en kreupelhout. Deze 
geschiedenis van het Edese bos is daarmee waarschijnlijk niet representatief voor de 
geschiedenis van de Veluwse malebossen. 
 
 
 
 

                                                           
216 RvdA 
217 BB 
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BIJLAGEN 
 

1 Geraadpleegde bronnen  
 
RIJKSARCHIEF GELDERLAND 
 
Archief Hof van Gelre en Zutphen inv.nr. 4881. Proces van het Gello tegen het Edesche bosch 1607. 
Notariële archieven 1811-1895: Actes van publieke aanbesteding van werk en actes van openbare 

houtverkoping, opgemaakt door Edese notarissen (geciteerd met naam notaris, jaartal, 
inventaris- en actenummer) 

Archief der commanderij van St. Jan te Arnhem inv.nr. 253. Bevestiging van eigendom van hoeve 
 hout in het Loobos, 1694 

Markenarchief 
Boschboek tot Ede: Resolutiën en notulen uit de jaren 1678-1850 
Akte van grensscheiding tusschen het Edesche bosch en de buurt Doesburg, 1769. 
Boeken van de buurt Doesburg (Ede); diverse delen 1685-1882 

Archief van de Cannenburg inv.nr. 469a: Acte van overdracht van 1/3 en 1/3 van 1/4 deel van een 
hoeve in het Eder hooge en Loobosch, ca. 1705 

Archief Keppel  
inv.nr. 1543. Eigendomsbewijs 1/4 hoeve in Ederbosch 1666 
inv.nr. 1549. Extracten uit het Edesche boschboek 1512-1633 
inv.nr. 1550. Kondschappen over het plaggen halen in het Ederbosch 1623-1634 
inv.nr. 1552. Inventaris van de stukken betreffende Ede 1793 
inv.nr. 1566 (R. 370). Eigendomsbewijs goed in maalschap Doesburg 
inv.nr. 1567 (R. 621). Erkenning verkoop van een goed in buurschap Doesburg met de 
erechtigheid in het Loobos 1570 
inv.nr. 1587. Pachtboek van de tot Harseloo behoorende goederen 1759-1786. Over 
inkomsten uit Ederbos en Gello 

Archief van  het    huis Ter Schuur  (Barneveld) 
inv.nr. 117. Overdracht ½ hoeve in Ederbos 1592 
inv.nr. 118. Overdracht 1 hoeve hout in Ederbos, 3 hoeven in het Eder Loerbos met het 
holtrichtersambt aldaar en de gerechtigheid in het Gello 1623. 

Archief van de familie Brantsen inv.nr. 688a (R. 154). Overdracht ½ hoeve hout in Eder bos na 
deling te kiezen uit de 2 hoeven van  de oorkonder (holtrichter) 1480. 

Archief van de familie Van Lidth de Jeude (1407-1946)  
inv.nr. 530. Correspondentie met de heren Prins, rentmeesters van de goederen te Ede 
1823-1862 
inv.nr. 531. Kadastrale omschrijving van een taxatie van het Ederbos 1859 

Archief van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen, afdeling   A. inv.nr.  517.  
Rekening van het beheer van het huis Kernhem 1423/4 

Archief der Staten van het Kwartier Veluwe 
inv.nr. 269. Kohier van verponding van het ambt Ede, 1647 
inv.nr. 363. Rekening van de rentmeester van de Mariëndaalse goederen 1584-1585. 
(ontvangsten van een hoeve hout in het Edese  bos) 
inv.nr. 347. Specificatie van de geestelijke goederen in dit Kwartier begonnen 1603. 1 deel. (p. 
111 over deling in Edese bos) 
inv.nr. 345. Gecolligeerde staten der geestelijke goederen in het Kwartier van Veluwe 1593 
en later 

Rechterlijk archief Veluwe en Veluwezoom 
inv.nr. 115. 1652, Johan van Ommeren, raad der stad Arnhem contra den holtrichter en 
geërfden van Ederbosch (ontbreekt) 
inv.nr. 159. 1771, de houtrichter en gecommitteerden van het Edensche bosch contra Jan 
Jordens (niet ter inzage) 

Frans archief 
 inv.nr. 4768. Aanvraag voor toestemming kap en publieke veiling in o.a. Edese bos, 1812 

Archief van het huis  Rozendaal 
inv.nr. 253. Beleningsacten van Kernhem met toebehoren, 1473, 1543 en 1570 
inv.nr. 1210. Acte van belening van o.a. 2,5 hoeven holts in het Loo en het Gello, 1721 
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inv.nr. 1946. Grootboek van goederen en tienden onder Ede en Wageningen, 1662-1690. 1 
deel 

Archief van het huis Vornholz 
inv.nr. 1027. Aankoop van de Doesburgertiend in  het  Edese bos, 1704 
inv.nr. 1256. Acte van afstand van aandelen in het Edese bos, 1675 

Archief van het huis Kernhem  
- ongeïnventariseerd archief; stukken omschreven naar titel op de kaft of de rug  
- Edesche Bosch Rekeningen 1673-1879: In totaal 14 pakken met rekeningen, conditiën en 

lijsten van  houtverkopingen, actes van aanbestedingen, loonlijsten, specificaties, quitanties 
e.d. Het eerste pak, 1673-1699, bevat tevens stukken vanaf 1652. Het deel 1830-1840 
bevat een journaal over de jaren 1813-1830 

- Reecke-Boeck van de Maelschap der Eder hooge en Loebossche Anno 96  Rekeningen 
1696-1728. 1 deel 

- Rekenboeck van het Edesche hooge en Loo-Bosch begonnen met den Jaare 1729: 
Rekeningen 1729-1768 + 1787. 1 deel 

- Breuck Boeck van de Maelschap der Eder hooge en Loebossche: Breuken 1684-1773. 1 
deel. 

- Resolutiën van het Edesche Hooge en Lohe Bosch begonnen met den Jaare 1678: 
Resoluties 1678-1812. Copie van het Boschboek tot Ede. Met extra inleiding. 1 deel. 

- Eede Houtverkoping en Tiendverpacht: Verkooplijsten 1842- 1882. Omslagen met Edese 
bos, Kernhem en Roekelse bos. 1pak 

- Edesche Bosch Correspondentie Staten: Bevat diverse mappen; Transporten van 
aandelen; Aantekeningen betreffende rekeningen, houtverkopingen enz.; Oude brieven 
1687-1699; id. 1802-1816; Contentieuze zaken  (vnl. 1664-1694, o.a. breuken, publicaties); 
Instructiën (Beëdiging boswachter, jacht). 1 pak 

- Stukken van het Edesche Bosch, W. Horsting enz.: Rekeningen, journalen e.d. 2e helft 19e 
eeuw. 1 archiefdoos 

- Ede, Staten van aanplantingen:  Aanplantingen 1841-1873; verkoopschriften akkermaals-
hout 1875-1940. 1 pak 

- Correspondentie: Brieven van Brouwer (1814-41), Wilterdink (1841-43), ten Cate (1874), 
Bitter e.a. (± 1900). 1 archiefdoos 

- Houtboek Kernhem: Chronologische lijst van onderhands en publiek verkocht hout uit de 
bezittingen van Kernhem. Drie delen; 1886-1897, 1898-1921, 1921-1945 

- Kernhem Rekeningen 1674-1924: Rekeningen van de rentmeester. Na 1878 is de 
administratie van het Edese bos in deze rekeningen opgenomen. Groot aantal  pakken 

- Register der Archieven van den Adelijke Huize Kernhem geformeerd 1794: Inventaris en 
uittreksel van de op Kernhem aanwezige archieven. Het geeft een overzicht van de 
volgende registers. 1 deel (in duplo) 

- Register Kernhem C, D 1-3: 1 archiefdoos. Tot D3 behoren charters van transporten 1526-
1630 van aandelen in  het Edese bos 

- Register Q: Oud Pagtboek van Carel van Arnhem ± 1570-1630 1 pak 
- Register S-Z: Z bevat o.a. transportactes. 1 pak 

 
GEMEENTE ARCHIEF EDE 

- De stukken met betrekking tot het Edese bos zijn niet geïnventariseerd 
- Plantboek Edese bos: Staat van aanplantingen 1857-1927/8; Legger van het Edesche 

Bosch 1856; Aanwijzende Tafel; Omschrijving van de jaarlijkse houwen van Akker-
bosschen 1825-1860. 1 deel 

- Dunningen Edese bos: Dunningen van dennenbossen ca. 1906-1952. 1 deel 
- Perceelstaat Edese bos: Legger der percelen; Staat der dennenbosschen; Opgave waarde 

opgaande hout 1900, 1920; Vellingsplan van Mijnhout; Mijnhout-koopers en handelaren. 1 
deel 

- Houtboeken: Verkoopboeken van onderhands en publiek verkocht hout van de Kern-
hemse bezittingen 1944 tot ca. 1970, 3  delen 

- Edesche bosch Eikenhakhout: Verkoop eikenhikhout ca.  1875 - 1944. 1 schrift 
- Edesch Bosch Aanplantingen: Aanplant 1928-1952. 1 deel. Weeklijsten arbeidsloon 1945-

1953. 1 deel 
- Sprokkelvergunningen  1954-1969. 1 schrift 
- Opstandsleggers: Twee bakken vanaf 1950 en 1960  
- Bedrijfsplan: Perceelstaat van het Edesche Bosch opgenomen 1960 door Ned. Heidemij. 

2 delen (in duplo) 
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- Bedrijsplannen Kernhem 1950 en 1960: o.a. Edese bos. 1 map 
- Archiefkasthangers: 5 pakken met papieren over de Kernhemse bezittingen uit de jaren 

ca. 1945-1970 
- Kernhem  Houtoogst  1956-1962: 1  archiefdoos 
- Dossier van aankoop van het landgoed Kernhem, het Edese  bos enz. nr. 2.07.351.11-

952.  Handelt over de aankoop door de gemeente in 1970 
 
GEMEENTELIJK BOSBEDRIJF 

Opstandslegger 1973 en beheers plan 1973-1983, opgesteld door SBB. 
 
LIJST VAN  KAARTEN 

- Alleen kaarten met grote schaal 
Gemeentelijk bosbedrijf 

- Kaart van het Edese bos 1:5.000 1856, gekleurd 
- Idem 1883, gekleurd 

Gemeentearchief Ede  
- Kaart van het Edese bos 1:2.500 1883, 3 bladen. Getekende en gedrukte versie  
- Kaart van het Edese bos 1:5.000 ± 1900 Zonder opstandenaanduiding, wel nummers  
- Diverse bedrijfskaarten uit de 20e eeuw 

Gemeentearchief Arnhem  
- Tiendkaart uit 1748 van Ede. Schaal van 250 Geld. roeden. Kaartenverz. 259 

 
 

 
 
Kaart van het Edese bos uit 1883. 
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2 Inkomsten en uitgaven per 10-jarige periode. 
 

De rekeningen over 1716-1720 zijn voor de uitgaven incompleet. Voor de periode 1711-1720 

is in de figuren het gemiddelde van de periode 1711-1715 genomen. 

Inkomsten 

 -1690 -1700 -1710 -1720 -1730 -1740 -1750 -1760 -1770 -1780 

schelhout 759,9 726,1 781,3 947,0 465,9 337,0 480,9 484,3 714,1 800,8 

eiken 52,5 158,4 347,0 332,2 346,3 352,5 341,2 503,3 1043,0 844,1 

dorre snoey 41,4 229,4 168,7 221,8 140,4 83,9 41,4    

kruisers    10,5 59,4 79,4 204,8 305,4 437,8 408,4 

snoeisel      60,1 69,4 88,9 22,1 19,7 

dunsel        20,4 285,3 526,8 

beuken 26,6  7,6 23,7  30,1 92,4 106,1 265,7 339,4 

dennen           

stompen       3,1 9,6 26,8 248,3 

hout rest  16,0 226,3 89,1 142,9 228,6 157,2 179,0 95,4 28,0 

anders 30,1 31,8 71,2 106,6 102,4 60,9 22,7 60,4 81,3 82,8 

totaal 910,5 1161,7 1602,1 1730,9 1257,3 1232,5 1413,1 1757,4 2971,5 3334,3 

 

 -1790 -1800 -1810 -1820 -1830 -1840 -1850 -1860 -1870 -1880 

schelhout 815,6 640,7 760,9 701,6 675,2 698,8 920,8 1352,5 2124,5 2234,3 

eiken 551,3 667,9 1413,8 2170,3 1237,9 912,2 1031,3 1072,1 1069,5 1024,7 

dorre snoey           

kruisers 254,3          

snoeisel 16,0 13,6 57,9 27,6 105,4 51,4 109,8 88,5 151,7 
301,9 

dunsel 519,4 425,6 566,8 186,8 389,1 337,2 152,4 223,9 66,4 

beuken 331,7 292,4 695,0 1783,3 972,2 656,2 775,7 841,9 422,9 293,7 

dennen  1,8 70,5 16,6 383,1 493,5 373,6 1050,7 720,1 898,8 

stompen 214,7 114,8 123,1 102,3 151,2 186,0 184,3 133,5 50,5 59,9 

hout rest 47,3 9,7 148,0 127,1 8,8 49,6 95,0 129,4 28,0 32,1 

anders 89,9 169,3 169,2 664,6 150,1 98,9 339,0 433,2 439,7 375,3 

totaal 2840,2 2335,8 3996,2 5780,2 4073,0 3483,8 3981,9 5325,7 5073,3 5220,7 

 

Uitgaven 

 -1690 -1700 -1710 -1720 -1730 -1740 -1750 -1760 -1770 -1780 

verponding 87,9 104,3 113,6 109,4 66,6 63,3 82,3 67,6 63,0 63,2 
vertering 38,0 33,3 32,9 42,0 39,1 31,9 40,8 42,3 52,6 43,7 
plantsoen* 1,5  9,2 38,4 5,0 8,0 21,8 38,5 27,8 94,0 
tractementen 89,6 114,4 125,6 141,6 149,3 145,8 145,7 149,0 143,9 144,1 
lonen 42,2 40,1 56,4 197,7 172,3 190,0 192,7 342,1 888,0 1445,1 
rest 9,2 92,1 61,1 50,7 55,3 70,6 140,6 78,3 36,7 63,7 

totaal 268,4 384,4 398,8 579,8 487,6 509,6 623,9 717,8 1212,0 1853,8 

 

* inclusief zaad 

 

  

 -1790 -1800 -1810 -1820 -1830 -1840 -1850 -1860 -1870 -1875 

verponding 63,6 63,6 59,8 261,5 168,8 206,6 240,2 249,1 250,6 262,4 
vertering 65,7 66,3 120,8 140,5 76,2 58,7 63,1 88,7 79,1 55,4 
plantsoen* 59,3 130,2 319,5 267,1 599,4 79,4 85,5 43,9 73,9 44,6 
tractementen 152,2 145,7 168,4 184,7 184,6 154,6 119,2 116,1 103,5 105,7 
lonen 1364,8 805,6 1130,4 1044,4 1136,2 1148,1 1684,1 1607,2 1554,1 1237,8 
rest 89,5 63,5 175,8 261,0 210,4 184,4 126,7 140,6 259,4 139,2 

totaal 1795,1 1274,9 1974,7 2159,2 2375,7 1831,8 2318,8 2245,6 2320,6 1845,1 
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3 Boshistorische terminologie 
 
Toelichting 
In deze lijst zijn woorden opgenomen die betrekking hebben op beheer en gebruik van bos. Het betreft 
alleen woorden die in Ede werden gebruikt. Niet opgenomen zijn woorden waarvan de betekenis nu 
nog algemeen bekend is, zoals snoeien, dunnen, en woorden die slechts zijdelings op het bos 
betrekking hebben zoals de terminologie van de verkoopwijze. De oudere, of andere spelling, is tussen 
haakjes toegevoegd. De periode waarin het woord werd gebruikt, is globaal aangegeven. Afkortingen: 
MNWB: Middel-Nederlands woordenboek; V.: Verzameling (1925); WNT: Woordenboek der Neder-
landse taal.  
 
 
aanbikken: merken van bomen die voor velling of verkoop bestemd zijn door het uithakken van een stuk 

bast. WNT. 19e eeuw  
afbaken: omgrenzen, bv van een te riolen perceel, of van een perceel hakhout. 17e, 18e eeuw 
afpalen: door het zetten van palen een grens aangeven. WNT. 17e, 18e eeuw 
afzetsel: afgehakte eerste lot van de eikenstek. 17e - 19e eeuw  
akeren: varkens in bossen drijven om eikels te zoeken. Gebruikt als: 'varkens in den (ten) aeker 

branden'. 16e, 17e eeuw 
akkerbos: hakhout. 19e eeuw 
akkermaalshout: eikenhakhout. V. 18e, 19e eeuw 
assheyster: waarschijnlijk een hout, geschikt of bedoeld voor het maken van een as. 16e eeuw. 
baakboom: boom die een grens aanduidt, bv van het bosbezit of van een perceel. 18e,19e eeuw. 

Waarschijnlijk hetzelfde als schei of randboom. 
baakstok: volgens WNT: stok die als baak wordt gebruikt. Hier waarschijnlijk stok die een grens 

aangeeft. 18e eeuw 
beergang: waarschijnlijk eenheid van varkensdrift. Eén beergang bv 4 varkens. 16e , 17e eeuw 
bluck: blok; een om een of andere reden als geheel aangeduid bosgedeelte. V. 18e eeuw 
boonestaken: houtsortering, vnl. van grove den, bestemd voor het steunen van klimbonen. V. 19e, 20e 

eeuw 
bos(ch)bank: een soort lessenaar die gebruikt werd bij het veilen op de houtverkopingen. Ook wel 

verkoopsbank of gestoelte genoemd. 18e eeuw 
bos(ch)bijl: bijl, gebruikt voor het merken van bomen met in de snede een letter of teken. V. 18e eeuw 
bos(ch)boek: boek waarin de resoluties en notulen van de bos vergaderingen werden opgetekend. 16e 

- 19e eeuw 
bos(ch)dag: dag waarop het hout openbaar verkocht werd. Onderscheiden in grote en kleine bosdag, 

die de twee verkoopdagen aangeven. Volgens WNT de dag waarop de geërfden het gedeelde 
hout uit het bos mochten halen. 17e - 20e eeuw 

bos(ch)ploeg: sterk gebouwde ploeg voor 15-20 cm diep bewerken van grond. V. 19e eeuw 
bos(ch)waarder: boswachter. 18e, 19e eeuw 
bos(ch)wet: het geheel van resoluties of besluiten van een maalschap. 18e, 19e eeuw 
breukboek: boek waarin de breuken zijn aangetekend. 17e - 19e eeuw 
breuken: ww. 1. overtreding begaan. WNT. 2. de straf voor de overtreding ondergaan, de geldboete 

betalen. WNT. znw; meerv. van breuk; 1. overtreding. 2. geldboete WNT. alle 16e - 19e eeuw 
daksparren: houtsortering, dik 6 - 8 cm. V. In Ede waarschijnlijk minder nauw omschreven. 19e, 20e 

eeuw  
deeling: verdeling van het hout van de maalschap. 16e, 17e eeuw 
deelmeester: functionaris belast met het verdelen van het hout voor de deling. 16e, 17e eeuw 
deylbijl (deibile): synoniem met bosbijl. 18e eeuw  
dissel (bosdissel): volgens WNT bepaald soort bijl, of de boom tussen de beide paarden van een 

tweespan. Hier waarschijnlijk in eerste betekenis. 19e eeuw 
eek: schors van eikenhout. WNT. 16e - 20e eeuw, elders vaak alleen de looistof in de schors. Ook 

gebruikt als werkwoord; eeken = schillen. 16e eeuw. In de 20e eeuw werd waleek, dat is schors 
van eiken in houtwallen, onderscheiden. 

eikelkamp, eikelhof: kwekerij, vooral om eiken in op te kweken. 17e - 19e eeuw. Er waren ook beuk 
hoven. 

eikenbollen: wellicht stamschijven eikenhout. 20e eeuw  
erwtenrijs: houtsorteering, licht dennendunsel. 19e, 20e eeuw  
gerechtigheid: recht om schapen te weiden en plaggen te steken. 16e - 18e eeuw 
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grove deling: deling in natura. Het gedeelde hout werd grof hout genoemd. 17e, 18e eeuw 
grup (gruppe): smalle, lange kuil bij het riolen, die met de zode weer opgevuld werd. 18e, 19e eeuw 
haak (boom-, bosch-):  gereedschap. 18e, 19e eeuw  
hak: gereedschap. 18e eeuw 
heg (hegge, heghe): hakhout. 17e eeuw 
heedtvlaeck: stuk of perceel heide. 16e, 17e eeuw (heet=heide).  
heesters: plantmateriaal bedoeld voor opgaand bos, meestal meer dan 2 m lang en ongeveer 1 jaar 

oud. V. WNT.18e, 19e eeuw   
heghout (heghholt): 1. hakhout. 17e eeuw, 2. lichte categorie dennendunsel. 19e, 20e eeuw  
hevel: 1. gereedschap voor het rooien van stompen. 17e eeuw. 2. houtsortering. 16e eeuw  
hiep (hieb, hip): soort kapmes. V. 19e eeuw 
hoeve: 1 aandeel in de maalschap (in casu een dertiende deel). 15e - 19e eeuw. 2. het gedeelde hout 

dat aan één hoeve toekomt (in casu een dertiende deel van het totale gedeelde hout). Tot 18e 
eeuw. 3. de plaats in het bos waar hout voor de deling gekapt is. Tot 18e eeuw  

holtmerk: houtmark, maalschap. 15e eeuw 
houtbaas: iemand die veel hout koopt. 18e eeuw. Volgens V. meer speciaal iemand die veel eikenhak-

hout koopt. 
houten: werkwoord; schillen van hakhout. 17e eeuw 
houtrichter (holtrichter): hoogste functionaris in de maalschap. 15e - 20e eeuw 
houtspraak (holtspraak): bosvergadering. 16e - 19e eeuw 
houw: bosdeel dat gekapt is, speciaal m.b.t. hakhout. 16e  18e eeuw. Ook als werkwoord; houwen: 

hakken. 
inpoters: jong plantmateriaal (o.a. van berk en eik), wellicht speciaal bestemd voor inboeten. 19e eeuw 
jachtpalen (jagt-): gemerkte palen die het jachtveld omgrenzen. 19e eeuw 
juffer: lange stok. 19e eeuw 
keurboom (coerboom): de boom die de houtrichter bij de grove deling krijgt, waarschijnlijk een boom 

naar keuze. De naam gaat later over op het geldbedrag dat hij ter vervanging van de boom uit 
de boskas krijgt. 16e -19e eeuw 

kielspitten: het maken van een kielspit, een zeer ondiep greppeltje ter grensaanduiding. V. 19e eeuw 
klaverruiters: houtsortering, lichte categorie dennendunsel, bestemd voor het maken van stellingen om 

klaver enz. op te drogen. V. 20e eeuw 
kleuffkuijl: kuil waar de arbeider in staat bij het schillen van het hakhout. 17e - 19e eeuw. Elders meestal 

zetstee.  
kloppers: gereedschap om het op de zaaibedden uitgestrooide zaad in te kloppen. 19e eeuw 
kloven: afscheiden door slaan, hakken e.d. WNT. 18e eeuw  
kluitdennen: met de kluit gestoken en verplante dennen van  2 - 6  jaar. V. 19e eeuw 
knuppel: op een lengte van ca. 64 cm afgehakte eiken- en hakhouttakken, bestemd om geschild te 

worden, of al geschild. V. 17e eeuw 
kortelingen: paalhout. 20e eeuw 
kortzaag: zaag om zware stammen door te zagen. V. 20e eeuw  
kreeft: jong eikenplantsoen, jonger of kleiner dan stek en waarschijnlijk afgesneden. Bestemd voor 

hakhout. 19e eeuw 
krombijl: synoniem met bosbijl. 16e eeuw 
krooien (krooyen, kra(a)ijen): volgens WNT waarschijnlijk een afleiding van krode, kruiwagen, dus met 

een kruiwagen vervoeren; samenbrengen op een hoop. 18e, 19e eeuw 
kruisers ((c)kruijsers): houtsortering, wellicht met kruis aangeslagen bomen. 18e eeuw 
kwazen (quasen): takkenbossen. V. 17e eeuw. In Ede werden er later meestal de dunne of kromme 

takken mee bedoeld die als afval na het schillen van het eikenhakhout overbleven. 
laede: werktuigdeel, in diverse soorten werktuigen gebruikt. WNT. 16e eeuw 
lezen: rapen van eikels. 16e - 19e eeuw, soms ook sprokkelen van hout (opleesen). 
looien (looyen, loden, lojen): plantsoen, soms meer speciaal oud plantsoen (heester), maar er werd ook 

van steklooyen (stekken) gesproken. Zowel van beuk, eik als den. 17e, 18e eeuw 
looyhof: kwekerij. 18e eeuw 
maal (bosmaal, maalman): geërfde in de maalschap. 16e - 19e eeuw. Er werden binnen- en buitenmalen 

onderscheiden, die al of niet binnen het kerspel of dorp woonden 
maalschap: vanouds onverdeelde gronden in gemeenschappelijk bezit, die (veel) bos omvatten. 
maanpenning: het geld, 2% van de winst van het bos, dat de houtrichter toekwam. 17e - 19e eeuw 
malebos: bosbezit van een maalschap.  
mastdennen (mastplanten): 1-jarig dennenplantsoen. 19e, 20e eeuw  
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meiboom: een boom die op de eerste zondag van Mei in de dorpen geplant werd bij gelegenheid van 
de daar plaats hebbende feestelijkheden. MNWB. Het hakken van zo’n boom in het Edese bos 
was verboden. 16e - 19e eeuw  

melle: houtsortering. 16e eeuw 
mijt: gestapeld takhout, gestapelde takkenbossen. V. 19e, 20e eeuw. Ook als werkwoord: mijten: hout 

stapelen. 
netboom: waarschijnlijk een boom waar een net (voor snippenvangst) aan is bevestigd (geweest). 17e, 

18e eeuw 
netstede (soms afgekort tot net of nett): plaats waar netten voor de snippenvangst hangen. 17e - 19e  

eeuw 
omwerken: bewerking van de bodem waarbij de humuslaag ondergespit wordt. V. 19e eeuw 
onderdrukkeling: waarschijnlijk onderdrukte boom. 19e eeuw  
ontmalen: uit de maalschap bannen. 16e - 18e eeuw 
oord: gereedschap voor het vellen van eikenhakhout; slag van onder naar boven. V. 19e eeuw 
opbranden (opbarnen): vee van een brandvlek of brandmerk voorzien, ten teken dat het tot weiden 

gerechtigd is. WNT. 16e, 17e eeuw 
pallissade: toegespitste zware paal, die in de grond gedreven werd om tot beschutting of verdediging 

te dienen. WNT. Net als andere Veluwse bossen werd het Edese bos in 1672 tot het leveren 
van pallissaden of stormpalen verplicht. Deze werden in Arnhem voor de verdediging tegen de 
Fransen gebruikt. 

perceel (parceel): een partij hout; de hoeveelheid waarbij het verkocht wordt, soms slechts één boom. 
16e - 20e eeuw 

perkoenen (perkoenpalen): houtsortering; geschilde palen voor waterwerken. V. 20e eeuw 
pieremiet: bouwwerk van hout, in 1774 gebouwd en in 1783 weer afgebroken. Functie onduidelijk, maar 

het versieren van het bouwwerk met een verguld maantje en het verven met goudverf duidt 
erop dat het een esthetische of recreatieve functie had. Wellicht een soort prieeltje.218 

post: paal die in de grond gezet wordt, bv als grens of aan hek. 18e eeuw 
puijnen (peijnen, peunen): afpennen. 18e eeuw 
put: bij het riolen de vrije ruimte (grup), waar de zode in wordt geworpen. V. 19e eeuw 
raai (raeyinge): grens, scheidingslijn. 17e eeuw  
ratelscheltig: waarschijnlijk ratelscheuren hebbend, dat zijn scheuren in een boom haaks op de 

jaarringen, ontstaan ten gevolge van een te snelle droging. WNT. 16e eeuw 
reep (bosreep, boomreep): zwaar touw, in 't bos gebezigd bij het vellen van bomen. V. 18e, 19e eeuw 
rekken (rikken, rekjes, rikjes): houtsortering, vrij zwaar dennendunsel. 19e eeuw 
rijs: dun takhout. V. 16e - 20e eeuw 
riolen (rijoolen): diep bewerken van de bodem met de schop, waarbij de bovenste grondlaag onder komt 

te liggen. V. 17e - 19e eeuw 
roeden (berg-, roeyen): houtsortering, van lichtere maat dan balken. V. 17e - 20e eeuw 
schaar: 1. bosaandeel. 16e eeuw, 2. eenheid van veeweide. 16e, 17e eeuw 
schacht: 1. kubieke maat, 144 kubieke voet (Verhoeff, 1983). 19e eeuw. 2. stok, hier beitelstok (ook 

schagt). WNT. 18e eeuw 
schanzen: takkenbossen. WNT. 17e - 19e eeuw  
scheenholt: smal en meestal plat stuk hout. WNT. Werd in houten heining gebruikt {ook scheijen 

genoemd). 18e eeuw 
schelhout: 1. eikenhakhout. 17e - 20e eeuw. 2. van de bast ontdane eikentakken. V. (ook: schilhout), 

19e, 20e eeuw 
schellen (schillen): 1. van de schil of bast ontdoen. WNT. 17e - 20e eeuw. 2. meer speciaal het met een 

mes lossnijden van de bast. 
scheuter: persoon die belast is met het schutten van loslopend vee en vervolgens ook met andere 

opzichterswerkzaamheden, inzonderheid in een mark. WNT. 16e - 18e eeuw 
schot: 1. afgeschoten ruimte of kok, waarin vee wordt ondergebracht. WNT. 17e,18e eeuw. 2. boete. 

17e, 18e eeuw  
slaghout (slaghholt): hakhout. WNT. 17e eeuw 
sliet: houtsortering, lange dunne paal. MNWB. 19e, 20e eeuw 
slopen: (kaal-)kappen van een perceel bos. 19e, 20e eeuw  
sluysholt (sluytholt): wellicht hakhout. 16e, 17e eeuw  
snoeibeitel: gereedschap om te snoeien; geplaatst op een steel wordt er mee gestoten. V. 18e, 19e eeuw 
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snoeihamer: houten hamer, waarmee men bij het snoeien tegen de stok slaat, waarop de beitel zit. V. 

18e, 19e eeuw 
spaartelg: opgaande boom, ontstaan uit een stronkuitloper, die bij één of meerdere op elkaar volgende 

hakhoutomlopen gespaard is. 20e eeuw 
spaden: 1 voet spitten. V.  18e - 20e eeuw 
spant: houtsortering, zwaar dennendunsel. 19e eeuw 
spanzaag: zaag die in een raam of beugel gezet en gespannen wordt. WNT. 20e eeuw 
spar (sparre): 1. houtsortering, zwaar dennendunsel. 19e eeuw. 2. stok, hier gebruikt als beitelstok. 18e, 

19e eeuw  
spun: jonge larix (plantsoen). 19e eeuw 
stek (stik): verzamelnaam voor jonge eiken ter dikte van een vinger en voor hakhout bestemd. WNT. 

Men sprak ook wel van akkerstikken. 18e,19e eeuw 
sterfhoeken: plaatsen in een jonge aanplant waar het plantsoen is afgestorven. 19e, 20e eeuw 
stobbe: stomp. 19e, 20e eeuw 
stoel: afgehakte stam van hakhout. 19e eeuw 
teijen (teenen): dunne takken, twijgen, vooral gebezigd als bindmiddel. WNT. 17e, 18e eeuw 
telg: jonge plant. 19e, 20e eeuw 
telling: plantsoen, wellicht verbastering van telgen, of op te vatten als product van teling. 19e eeuw 
tophout: bovenste takken van een boom, 19e, 20e eeuw 
traa (brandtraa): open, 7-10 m brede strook in een bos, dienende als weg, afscheiding en ter beperking 

van bosbranden. 16e - 20e eeuw 
uitpuynen: afpennen. 18e eeuw 
veeren: klein plantsoen. V. Vooral van beuk. 18e, 19e eeuw 
ververschen: gladsnijden van wortels bij het verplanten van heesters. V. 18e, 19e eeuw 
vierdel (verdell, veerdeel): vierde deel van een hoeve of vol aandeel. WNT. 16e, 17e eeuw 
vim: 100 of 104 bos takken. V. 19e, 20e eeuw 
vlotstokken: houtsortering, matig zwaar dennendunsel. 20e eeuw 
voer: maat voor takkenbossen of schorsbundels. 1 voer schors = 810 kg = 12 mud = 168-192 bos. V. 

19e, 20e eeuw 
windval: de omgewaaide bomen. 17e - 19e eeuw. Het recht op de windval was het recht op de omge-

waaide bomen. 
zeel (seel): touw, zowel een kabel als een lijn of koord MNWB. 17e, 18e eeuw. Hiermee werden takken 

van de boom getrokken. 
zelfhout: waarschijnlijk stam van een boom. 19e eeuw 
 

 

  

                                                           
218 Googlen op ‘pieremiet’ levert alleen een verwijzing op naar Ede. Het in 1840 gebouwde monument voor mevr. Moens op de 
Paasberg werd in Ede zo genoemd. Mogelijk ging de naam van het houten bouwwerk over op de plek en vervolgens op het 
monument. 
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Verantwoording 2018 
 
Bosgeschiedenis is voor een groot deel een optelsom van de geschiedenis van bossen. Het 
Edese bos is daarbij bijzonder. Van geen ander bos is zo’n omvangrijk en volledig bronnen-
materiaal bekend. Het leek me daarom zinvol mijn getypt verslag uit 1983 over de 
geschiedenis van dit bos beter toegankelijk te maken. Scan en ocr techniek hielpen daarbij.  

Tijdens mijn historisch onderzoek vanaf 1980 was er nog geen inventaris van het 
archief van het Huis Kernhem. Medewerkers van het Gelders archief brachten me steeds weer 
andere stukken. Gaandeweg bleek dat er veel bronnen over het Edese bos waren. Inmiddels 
is er wel een inventaris. Uit die inventaris is niet zo makkelijk af te leiden of ik toen alles gezien 
heb. Vertalen van mijn oude bronverwijzingen naar inventaris nummers zou wenselijk zijn, 
maar ook veel archiefwerk vragen. Dat heb ik voor deze digitale versie niet gedaan. Evenmin 
heb ik boshistorische literatuur van na 1983 verwerkt. Wel heb ik hier en daar tekstueel wat 
veranderd. Veel tabellen en figuren zijn gemoderniseerd en er zijn illustraties toegevoegd. 
Deze digitale versie van de geschiedenis van het Edese bos is daarmee een nieuwe jas om 
een oud lijf. 
 
Den Haag, februari 2018  
 
 

Voorwoord 1985 
 
Met de studie van de geschiedenis van het Edese bos werd in 1980 begonnen. Het 
was de bedoeling gegevens te verzamelen voor een onderzoek naar de ecologische 
gevolgen van het vroegere bosbeheer. Over het ecologisch onderzoek verscheen in 
1983 een verslag (De Rijk, 1983). 

In dit verslag wordt uitsluitend de bosgeschiedenis behandeld. Het werd even-
eens in 1983 geschreven, maar bleef daarna twee jaar in de kast staan. Naderhand 
zijn kleine wijzigingen en aanvullingen aangebracht.  

De volgende personen wil ik voor hun hulp bedanken; dhr. van Ossenkoppele 
voor het lenen van een kaart met toponiemen ; dhr. Lub van het gemeentelijk bosbedrijf 
voor de mogelijkheid om beheersplan, opstandslegger en oude bedrijfskaarten in te 
zien; Erik Kamerbeek voor het lenen van zijn scriptie en voor zijn tip het Kernhems 
register te bestuderen; mijn vader voor diverse kaarten; Jaap Buis voor enkele 
waardevolle opmerkingen; en tenslotte de ambtenaren van de diverse archieven voor 
hun hulpvaardigheid bij het opsporen van stukken. 
 
Wageningen, juni 1985 
 
 

 Dalkruid in het Edese bos, mei 1982. 
 

 

 


