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Het bos en de veranderende wisselwerkingen 

in plaats en tijd: de boshistorie 

(H. Bol, 1580) 



Hout- en bosgebruik is van alle tijden 

 Hout- en bosgebruik vanuit chronologisch 

perspectief  

+ 

 Hout- en bosgebruik vanuit gebruiksdoel bezien 

+ 

 Hout- en bosgebruik vanuit (de eigenschappen 

van) de hout- of boomsoort bezien 



Inhoud lezing 

Bos- en houtgebruik in de 

 Romeinse tijd  

 Karolingische periode  

 Late Middeleeuwen 

 Gouden eeuw 

 19e eeuw 

 20e eeuw 

in een notedop 



Enkele inspiratiebronnen 



Romeinse tijd: Germania Inferior  

De Romeinen  

 troffen ‘een land van 
stinkende moerassen en 
duistere wouden’ (Tacitus) 
aan 
 

 organiseerden de landbouw, 
leefden in steden en 
beheerden het bos 
 

 Hadden veel hout nodig noordgrens West-Romeinse Rijk 



Romeinse tijd  12 BC - 400 AD 

     Romeinse lusthof in Limburg (Goscinny & Uderzo,  1978) 



Romeinse houten werktuigen 

 

blokschaaf 

deel van een eg 



Steenovens bij Noviomagus 

 

(Bouwer, 2003) 



Romeinse invloeden op bos- en boomteelt 

 

Plinius: Historia Naturalis 

Columella: Liber de Arboribus 

                 (Buis, 1995) 



 Karolingische periode: houtskool voor 

ijzerindustrie • Karel de Grote (742-814): 

Capitulare de Villis  

• Foreesten: uitgestrekte 

jachtgebieden 

• Hamalandse ijzerindustrie 

(tot 1200) 

• Vergelijk voormalig    

Silva Carbonnaria 

(‘Houtskoolbrandersbos’) 

in Belgisch Brabant 

              (www, 2007) 



Het bos en de houtskoolbereiding 

 



 

(Boerhave Beekman, 1949;  

Veluwe rapport, 1977) 



 

Aanwijzing voor vroegmiddeleeuwse Veluwse ijzerbereiding 

(rood zand onder wortelkluit bij Ede, maart 2007) 



Karel de Grote: kapt het woud! 

 

(Andrews, 1853) 



Late Middeleeuwen: opkomst van de steden 

(Tack et al, 1993) 



 

interieur Kasteel Doorwerth, 2007 



Bos en veeweide 

 

(Aelbert Cuyp, 1641) (n.n.) 



Bos als plek voor vermaak 

 

(Deigné Delacourt) 



 

‘Syn Hoogheyts Wiltbaen tot Dyren is 

Anno 1648 ende 49 meest gemaeckt en 

bestaet uyt 7 Bossen ende is in den 

omganck 3_uyr gaens’ 

Het bos en de Jacht 

(N. van Geelkercken, 1654) 



Bomen in de (boeren)huishouding 

(P. Breughel de Oude, 16e eeuw) 

(M. Hobbema, 1689) 



Houthandel in de 15e eeuw 

 

 (Kolman, 1995) 



Hout voor scheepsbouw 

Scheepswerf van de Admiraliteit te Amsterdam 

(L. Backhuyzen) 



Voor marine en handelsvloot: De Gouden Eeuw 

             (www, 2007) 



Aanvoer van het benodigde hout 

 

(n. n.) 



Bos- en boom in de schilderkunst 

G.A Roth 

J.J Cremer 

Wodanseiken te Wolfheze (J. J. Cremer, 1849) 



 Het bos en de gevaren 

 

(n. n., 1605) 



Bos- en houtgebruik in de 18e eeuw 

 

De l’Éxploitation des bois (Du Monceau, 1764) 

 



Teloorgang van een bos (Nederrijkswoud) 

 

(Bouwer, 2003) 



   Ontboste landschappen (Van Deventer 1556; De Man 

1807) 

 



Gebruikers, gebruiksdoelen en boomsoorten 

 

(Tack et al, 1993) 



19e eeuw: hakhout en dennenplantages 

Sturende factoren: 

 

 afnemend belang van de ‘inculte’ gronden: bos 
als alternatief in beeld 

 industrialisatie 

 groeiende infrastructuur en 
transportmogelijkheden 

 nieuwe kennis en technieken 

 economie en werkloosheid 

 politiek 

 



Wat is hakhout? 

 Hakhout is een bedrijfsvorm van gesloten bos 

met vegetatieve verjonging door stronkopslag van 

loofboomsoorten met een goed 

uitstoelingsvermogen (eik, es, els, berk)  



Hakhout en eekschillen 

 



Hedendaags hakhout 

 



Mijnhoutproductie 

(Commissie Inlands Hout, 1939) 



Niets gaat verloren anno 1913 

Landgoed Den Treek 



Boerengeriefhout 



 Ook brandhout is van alle tijden 



20e eeuw: van dennenakker tot 

bosecosysteem 

 

‘geïntegreerd’ bos 
het bos is multifunctioneel 



Het bos als attractie 

 



Ontwikkeling bosareaal vanaf 1800 
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      (bewerkt naar Vernhout, 1988)  



Houtvoorziening en de belangstelling 

daarvoor 

 

Trend in de discussie over de Nederlandse zelfvoorzieningsgraad van hout 

en de binnenlandse houtproductie

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

? 

     (bewerkt naar Zevenbergen, 2003) 



De functies van het bos 

 Productiefuncties: leveren van materie en energie 
 

 Informatiefuncties: verschaffen van culturele, 

artistieke, esthetische, spirituele, cultuurhistorische, 

educatieve en wetenschappelijke informatie  
 

 Regulatiefuncties: regulering van (micro)klimaat, 

waterhuishouding, erosie, luchtverontreiniging, 

geluidsoverlast 
 

 Draagfuncties: bos als leef- en werkgebied 

     (Van den Maarel en Duvalier, 1978) 



Het bos leverde en levert: 

 producten en diensten zoals  

 houtskool, brandhout, constructiehout, siergroen, 

waterbouwhout, looibast, meubelhout, honing, hars, 

oliën, recreatie- en jachtmogelijkheden, plantaardig 

en dierlijk voedsel, medicinale gewassen, 

grondstoffen voor papier en plaatindustrie, 

werkverschaffing, veevoer, meststoffen, genetisch 

materiaal, schoon water, frisse lucht, aangename 

woon- en vestigingsplaats, heininghout, inspiratie, 

biomassa voor diverse energievormen, biodiversiteit, 

koolstofvastlegging, fijnstofreductie, decorum, ……  



En wat meer specifieke producten: 

 dwarsliggers, klaverruiters, rommelasperges, 

zaadstokken, perkoenpalen, slieten, kribpaaltjes, 

turflatten, palissaden, gasgeneratorhout, 

kromhout, erwtenrijs, hoepelhout, mutsaards, 

eek, grenen bestratingsblokjes, ducdalven, 

slijphout, talhout, ………. 

 

 



Dynamiek rondom het bos is overal 

 het bos verandert 

 

 de samenleving verandert 

 

 de vraag naar producten en diensten uit 
het bos verandert 

 

 de wisselwerking verandert 



Tenslotte 
 

 

 Het bos is van levensbelang: een mensenleven 

lang 
 

 Het bos is een magazijn voor allerlei producten 

en diensten; bij een goed beheer is die 

voorraadkast nooit leeg 
 

 ‘Better without gold than without timber’ 

   John Evelyn (1620-1706) 

 

 Holland weer Holtland? 

 

 



Heeft u nog vragen? 

 
 

Dankuwel voor uw aandacht 

 
Jim.vanlaar@wur.nl 
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