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1.

INLEIDING

1.1. Landschap van duinen en vennen ten zui-den van Oisterwijk
Dit landschap is ontstaan na de laatste ijstijd. Hier is heE
landijs niet gevreest. Er hebben geen gletschers op het vlakke land gelegen. Nadat het ijs verd\{enen was is er een laag van heÈ zogenaamde
dekzand overheen afgezeL door zware stormen. Zol.ang de permafrost nog
in de bodem aanwezig was, ontwikkelde zich op deze zandgronden een
toendravegeÈatie. Op deze Periode volgde 12.000 jaar geleden een bosvegetatie van groveden, berk en lijsterbes. Het vervolg van de geschiedenis van het plantendek en de fauna van grotete zoogdieren, kan
men vinden in het boek Leven met bossen en bomen (b12. 7 t/n 29) .
precies de duinen en vennen zijn.ontstaan, zal nog moeten
worden nagegaan. Het is goed mogelijk daC er in een Periode van heide
met sterke podsolering een ondoorlatende bank ontstond (5000-3000 jaar
geleden). Nadat door degeneratie van de heide de zandgrond, in de volgende 1000 jaar, rregsÈoof en duinrijen vontrde konden daartussen veenplassen oncstaan (zie tijdschema achterin genoemd boek). De dennenbossen konden zich als pioniervegetatie op de stuifzanden sterk uitbreiden. Oprnerkelijk Ís de schrijnende armoede van het spierwitte zand,
dat behalve l«rarts geen ander mineraal lijkt te bevatten. Ook het water van de vennen was, geziende vegetatie, tot voor enkele decennia
buitengewoon arm aan mineralen. In het begin van deze eeuw schonk de
eigenaar van dit bosgebied, de heer P.G. van Tienhoven, dit bezit aan
de Vereniging tot Behoud van Natuuntronutrenten, meÈ de bestemming van
een Blijvend natuurmonumenE. Daartoe hoort eveneens heÈ veenmoeras- en
heidegebied van Kampina, dat aan dit bosgebied grenst.
Wanneer

l. 2. Het grove-dennenbos
rn 1930 zag }:.e:' gebied er neÈ zo uit ars nu. Er is echter toch
wel iets veranderd. De vegetatie van ers en eik, langs de oevers van
de vennen is hoger en dichter gelrorden. De gagelstruiken zijn minder
talrijk en er groeit geen zonnedauw meer. De dennen staan verder uit
elkaar, doordat de stormen sederËdien, sËeeds slachtoffers vergden. De
worÈelstelsels besraan slechts een gering oppenrrak door de armoede
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van de grond. Ook de storm wart 22 februari j.1. wierP naar schatting
3t van de oude dennen om.
Het bos bevat geen grove dennen jonger dan l0O-120 jaar en ook
kiemplanten hebben wij nergens gevonden. Dit vindt zíjn ootzaak ln de
dichte ondergroei. In 1988 Eelden we jaarringen aan drie oude stobben
van verschillende dikte. ze waren 120, 140 en 180 jaar oud. Na de
sÈorm van april 1990 telden wij nog vier bomen van 150, 150, 310 en
350 jaar (op het kaartje de nunmers L X/m 7).
De diameter aan de voeÈ van de bomen varieerde tussen 25 en 55
cm, met een gemiddelde van 45 cm. Aan de staande boom maten we een
heel dik exemplaar van 75 cm di-ameter aan de voet. We mogen aannemen
dat deze boom veel ouder is dan die welke wij telden. De bijgaande foto toonc de doorsnede van een sÈuk stam dat van een stobbe werd afgeslagen. het verloop van de gordels van wisselende dikte van de jaarringen geeft een helder beeld wan het grillige bestaan wan deze dennen
en van hun groot aanPassingsvermogen.
De hoge leefCijd van dit bos is kennelijk toC nu toe aan de beheerders ontgaan. Volgens de wandelgids van Natuurmontunenten werden de
dennen na de oorlog Èen behoeve van de Limburgse nijnen geplant. Vermoedelijk doelde men hier op de oorlog 1914-1918Rond de eeuwwisseling werden onder de dennenbossen Amerikaanse
eiken en Èanune kasÈanjes geplant. De bosbouwwereld verkeerde toen in

de mening daÈ een rnenging van naaldbomenstrooisel met dat van loofbomen Bunstig was voor de bodemvruchtbaarheid en de vertering van het
strooisel. In feite hield men daarmee echEer de ontwikkeling van inlandse eik en berk tegen en ontwikkelde een hewige concurrentie met
groei van de grove den. Volgens de sEobben van de A.merikaanse eiken
zijr. deze gelukkig omstreekt tien jaar geleden gekapt'
1.

-

3. Grove-dennenveredeling
heeft coE
De intensieve oncwikkeling van de landbouw in Nederland

gevolggehaddaEeromstreeks1500nogm'aarzoweiniggrove.dennenbos
deze boom Èe kappen
in Nederland groeide dat het de moeiÈe nieÈ loonde
Breda op heÈ idee krsam om
en verhanderen. Toen de graaf van Nassau in
ereenbosmeeaanteleggenwistmenniethoemendezeboommoest
Neurenbergers ' die deze kunst
vermeerderen en wendde men zich tot de

alsedertÈweeeeu},enmachcigwaren.In1516\,erddoordezeliedenhet
.f
l5 !q
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zow zíjn, immers de oudste imporÈ was
de kans groot dat het aóchtoon
:évan 1516 en die zou pas in 1540 zaad van enige hoeveelheid hebben kunnen leveren dat zich in de buurÈ van het l'lastbos eventueel sPontaan
zou kunnen hebben uitgezaaid.
De den van wolfheze (,'duizendjariger') werd aangeboord en het
bleek dat hij thans 3j9_j=Cf i". De aanleg van dennenbos kwam echter
pas Í.n de zeventiende eeu\{ op gang dus kon de Wolftrezer den tot de autochtone kandidaÈen behoren. Er werd zaad van Sewonnen maar vlat daar-

van terecht l«san is niet bekend.
Ondanks deze teleurstelling bleef bij rnij de hoop leven dat er in
Nederland nog een oorspronkelijk ras te vinden is.

1.4. Oorsprong van de dennenbossen van Oisterwijk
Het geringe aantal bomen rdaaraan de leeftijd werd bepaald en dat
bovendien alleen betrekking had oP omgewaaide exemplaren, geeft geen
beeld van de spreiding en verdeling van de leeftijden in het oude dennenbos. De gemiddelde diameEeraanwas van de getelde dennen was aan de
voeÈ van de stam 2 nrn/jaar. Veel jaarringen waren niet dikker dan 0,6
mm.

Boorspaananalyses zullen van de leefÈijden een goed beeld geven.
Ik hoop dat er nog bomen van vóór 1516 gevonden zullen worden. De
spreiding van de leeftijden tussen 100 en 350 jaar wijst erop dat heÈ
bos door naÈuurlijke bezaaiing is ontstaan, vermoedelijk op oude verlaten heide of op stuifzand. Er is gelegenheid genoeg geweest in het

verleden om uit de rand van de veenlanden van Karnpina, door wind aangevoerd dennenzaad over de omliggende heidevelden en scuifzanden te
verspreiden.
Nader onderzoek naar de geschiedenis van dit landschap zal nodig

zijnomdeveronderstellingtebevestigen,dathethieromeenoor.
dat
spronkelijk Nederlands landras handelt. Er mag worden verwacht
situaÈies
de pleistocene zanden van Noord.BrabanÈ, in soortgelijke
meer van dergelijke relicten te vinden zijn'

op

nog

VooruitloPendoPeenbevesÈiging'daÈhethieromeenechtland\rasgaaÈtijkthetnoodzakelijkomtezorgendathetdennenbosblijft oplos, bestaan, want verjonging komt niet meer sPontaan oP gang' Een
I

singwordÈgezieninhetoogstenvanzaadvanenkeleuitgezochtebomen,hetoPlqrekenvanjongplanÈsoenenditplanceni-nopenplekkenin
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den in de nabijheid van de eerder beschreven hoogveer, tltrrgi".
UiÈ deze conclusies vloeit voort daÈ men alleen in Noord-Brabant
nog dergelijke omstandigheden kan aantreffen.
Hiermee hoop ik aannemelí-jk te hebben gemaakt dat de kans grooÈ
is dat we in Oisterwijk met een autochtoon dennenras te maken hebben.
Dat het binnen het gebied van een natuurbeschermingsobject valÈ is een

groot geluk. Er is nu alle reden om een onderzoek in de stellen hoe
binnen dit reservaat nu ook dit dennenras behouden kan blijvenDaarbij zullen de ecologische eigenschaPPen van deze boomsoort als
leidraad kunnen worden Senomen.
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3.

ONDERZOEK

IN HET VENNENGEBIED TEN ZUIDEN VAN OISTERWIJK

3.1. Algeueen
Gezien het voorgaande is het duidelijk dat voor dit onderzoek een
multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is. De volgende indeling van de
vraagstelling geeft hiervan een overzicht.

3.2. Landschap
3.2.L. Hoe í.s de geschiedkundige ontwikkeling van het landschap gerekend vanaf het einde van de ijstijd?
Dit rrraagstuk za1 een pollenanalyse van evenEuele ongestoorde
veengebieden in de omtrek noodzakelijk naken.
3.2.2. Iíanneer zijn de vennen en de duinen ontstaan?
Bodem'norfologisch onderzoek en archeologich onderzoek.

3.3.

Bos

3.3.1. Behoren de oude dennen op de stuifduinen en zandgronden
de vennen tot een autochtoon Nederlands ras?
(f.f.2.
3.3.3.

Hoe

rondom

is dit bos ontstaan?

is de geniddelde leeftijdsverdeling in verband
tijdsspreiding'van de bomen in de opstanden?

Hoe

3.3.4. Is er

een morfologisch-botanische
de oude dennen?

karakteristÍek

meÈ

de leef-

Èe geven van

3.4. Vegetatie
3.4.L. I{elke vegetatietypen zijn specifiek voor dit

oude dennenbos?
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3.4.2.

Hoe hebben deze typen

-

zich onÈwikkeld en welke successiereeksen

kan men onderscheiden?

3.5. De bodem
3.5.1. Geologische formatLe?
3.5.2. Mineralogische samenstelling?
3.5.3.

Bodemkaart?

3.5.5. Verdeling-kartering van de grondwatertrappen?
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4.

ORGANISATIE VAN HET ONDERZOEK

Voorzichtig is er reeds een werkenning gevreest op de Landbouwuniversiteit en De DorschkamP.
Voordat echter een onderzoek wordt aangekaart zaL het noodzakelijk zijn daÈ door een aantal ónderzoekers van diverse disciplines het
probleem van deze oude dennen wordc bekeken. Daarbij zal de wenselijkheid van een onderzoek dienen te worden geformuleerd. Het kan zijn dat
men het voldoende acht wanneer er een duidelijk inzicht komt in de
leeftijd van de individuele dennenbomen.
Het zal ook van de eigenaar, in dit geval de Vereniging tot behoud van Natuurmontrmenten, afhangen welke wensen deze formuleert.
Graag wil ik hier van de gelegenheid gebruik maken om nijn eigen

visie te geven.
Een auÈochÈoon Nederlands dennenras is een unicum in Nederland.

Ik zou dus vraagstuk 3.3.1. in ieder geval gtaag in studie genomen
zíen.
HeE is nu, na de storm van april 1990 hec juiste moment om materiaal in Ee zanelen omtrenÈ de leeftijd en de groeiornstandigheden van
de dennen gedurende hun oncwikkeling.
Bijgevoegde afbeelding van een stuk stan, dat ik heb losgeslagen
van een stobbe van meer dan 40 cm diarneter geeft hiervan een indruk.
Deze spaan is 110 jaar oud geEuige de jaarringen. De boom \ras ongeveer
350 jaar toen ik hern telde. De onÈbrekende 10 of 15 cm bergen dus nog
een aantal verrassingen wat de groei betreft.
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5.

TOEKOI.ISTIG BEHEER

5.1.

Algemeen

Kennelijk is het beheer thans gericht op behoud wan het dennenbos, gezien het ver:wij deren van de Anerikaanse eiken.
:

5

.2. Behoud van het dennenras

Iíat is de toekomstige politiek? I.Iil men dit ras als een landras
behouden dan zal men het landschap zo moeten beheren dat het dennenbos
in stand gehouden wordt.
5.3. Flora en fauna van het dennenras
verjonging daarvan zal noodzakelijk zijn. ook waE betreft de begeleidende flora en eventueel fauna, zullen bepaalde technische handeIingen niet kunnen ontbreken. Is daar geld en personeel voor? Is er
een kwekerij nogelijk om eigen materiaal te kweken of kan men daarmee
de BrabanÈse }«^rekers belasten? Zulke vragen van beheetszíjde zijn be-

langrijk.
5.4.

Beheer mede

gericht op recreatie en natuureducatie

Hoe staaÈ nen

bij het beheer tegenover de recreanÈen?

![oeten

hieraan beperkingen \{orden opgelegd wanneer men Èot nieuwe bosaanleg
overgaat?

5.5. Voorlichcing
Aan goede voorlichUing van

het publiek zaL groEe aandacht moeten

worden besteed.

het
Het zal in dit verband hiermee van belang zijn om reeds bij

opstellenvaneenonderzoekplanmetdebeheerdersenookmetdievan
van het bezoekerscentrun' om
de voorlichting, bijvoorbeeld nedewerkers
de Eafel te Saan zitten'

juli
ir. J.F.

Ede,

1990

WolÈerson
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Te verwachten resultaten
Àis uit b:ven-staand s-,nd.erzoek mocht bli;ken ,j.at het hier inderdaad gaat om
autochtone d.ennen, dan is het de berloelirE hierruan materiaa] te verzanelen met
als doei
vermeerderen,
entproeven,

kr.:nstmatig iiruisen, evt. net pollerrorx,
opzetten van zaadgaarden,
b:waren.
ft^ is grote belangrsteliing voor dit nateriaal. te ver^vrachten. Naast ciit
concrete resultaat, mag vervacht worden dat wetenschappeiijke info:::n,etie wordt
verkreglen over d.e ontwikkeling' en groelooleiijkheden van grove den op h,rgre
leefti jd en in relatie tot grenetisch nateriaal en omgrevir-xJsfèL-toren als
klÍnaat en lrinte.
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,tr,oeraan ,l'e s+-ar:a bij Civersi--'
elkaar^ zien (hai-poizolen) . Dil<ke -uakaarrzetten
in
d.ennen gaven Ce indnrl< dat deze
geheel geef*- de indrr-rl< van 'lude \/
éirui vorige eeuw en/of beg:n ceze ee
D^ werd. besloten le proberen studL-nt
de tr:,nen in lret gebÍed te nei"'':n na
nrstorisch ordev=oek naar ti jci'st-ip va
iocgeli jke irgrz-epen die Ínvioed h*l:ben '
:.s hier^bi j van beiarE.
is':o:en eri'cie st-'-td'eniÀ.erEezien cl.: lesciir^ÉvÉn coeLsi*iiingl':: i'eel':'=vati':rrc1
t-:
f,onier het L-ianqr vart
rlrIJ
splicsen.
aar.! ï-e Tetten is iret norii-o he',,:nc-'rzC,€k
dil-- onder'cael echl*r
kar^
ontkerrnen
vorige biac=i;ier te
F-mr 1 (zre p]nten
? op de
vegetat-iek-'.u-rde
stud.ent
€€o
-waarschj.jnlijk beier word.én ui'.eievoer,l.,lrfof aanwezig op het gebied van Pt-inten
vakgroep b:,sb:uw is voc-.,rnamelijÉ. e:.pei:'--^se
w':'rc:n r-ritbeste;:<1 a'ln een =tudent
2,3 en 4. Her b':d.eo]<undig d.eei kar-'rnclreiijk
j-rlet
Éei.:errj wie ce beg'eieiding evÉn-lueei kan
:._-,.l.em]<r_nr1e. \,i:or pL::rt 5 is n(-li
i:él-?r^rl-f!È
v,-- rY-

ll
=-...

r,/r-rrlrfeenir,sg-ruwstriden*.k-,rrraudevcigerrdepr:-'-lr-itei-'ei-riijsr-wrird'en
pric'l':teit he-'bi:ert:
. w;14]-b: j punl a er--r I iiezelÍ'ie,1e
'g:-':'\,/e d.r:llr'en in 'teL c=i--:-=ff=nie
p,ep,a1i;,E ,,=ai d.e IeeÍï-:-:':1 va.
jaalzir':gen
in '-e]3t-re r-c'u l'-'jlraaat-'
bc,sgebied en het anrivi*r'un './.an
b:rLern,,y-oeirr:inte en b1(:'ï-1s(lhe factr"'rei-r'van het huidige bc'sbeeic'
Ilet nagraan van d.e ontstaarrsgeschied'enis

,:,pgiestei,l

a.
b.
c.

d.
È.

Het

}<al-t-eren

proefplots net
van .ep.us"itaLieve transecten- resp. vegie'r-atle
binnen

itr,fonprojectie, kroonpru-,fiel en oiamet-er en de ]:ofen en
d.etransect'enresp.pi.oefpiocsaisinclicatie'Yi".rT-1ll"iijk.hec-.t.t.
in grroei en dynamiei< v'in
Archir:ect-urrr^analyse met tetrei<king tot verschii
l::,men van riii/erse leefl--i' j'1 '
+-,-,,t:,,!*ïSchiilen (i.iea =ijn
.Jr,-^-:
vcltr
naA-l- rl''líZi-'l^iÈll
Het

ZCrÉii.r3O
,rmgevil-rglsbepaalde kenmer]<en

Grd.eruerP

a: Jaarrirqanalyse

v

el-r

,*ar-

zijn

geuet-isch bepaalde

l<ei^tce:"1<ert) '

ï
geanal,"see:-c" tre jaar:^ing':'pbruw' qenet-en
geel-' in i-/rlncipe een ind'icaf-i'g V'--C'r' 'j'e
d.e ve:-enàEr-Érr,fe s:--arrci']nimte en het '--'Frtreoen van -i':ki--es'

i ien'j.e I'eefrii'ien
verschi 1 lerrl.e bC,D€o.

VàÍ1 'r/€fsch-i

"""
i<irnaa*-s.j:schiedenis.
- ! =.--:rr

o1. e

iïi;ï;,:;.-

w':'r^rLt'

-i,rrCer,

!i-_..Er,:clli_iveÀ ii-i/,-.tf br:,--:-kerneR vàr-i b:mer. van diver-se Leeí'"ijoen
in de breedte
waaL-na net st'unschr jfar"ii;r5-e '1ppaf'ei-Li:.:'l h€t Ban'Laj
pr-oei1r:'n€R íordt

vel=alDeid'
i/an,1e j,i,irrrngren'rrí)r'oË bepaal,:. De plaaL= in het vei'1 van de
:ltaD- en
van tevcrÈn ei:at:-t bepaatd. ai:=nerie Oisoeter-, St'al0ieneite en diver-se
i« c,orraf -c!t i tect ur-r-i':erunerken'
bet-l:effende het k-l'inaat
Aan d.e hanci. var, oeetresultaten en IÍt'?ratuurgegÈveris
iussen ei'rnetergroei
Leggen
te
l
ini':
(v'oor Zover aarrwezigf ) woÏ-d.t gepl-ok'ee1't een
wor-dt
i-il-t
kroonarcni'uec+'ur-:r
varr
stam
t=hulp
en l<Ii.maa.rsc.:,taàiqheaen. Íiet cJroe:'=-'-:'inte
invl'oed
een
factoren
bie,'Lrsche
en,1aa:-bij onoerzocn'- in hoeve:Te
fu1d4r15r-,m k:an de zo':ntstane kennis
,1eze
ci.óei--er-,ll-c,ei.
op
q.l-r.a
kr_rmen hebberr
i iencie
van d.e Xf :.maaisgescnied.eni=- helpen het f4x;'1nsi'i-e:-l' i:l< bi i vel=chi
ieefti jd te voorsPei ien'
en ieeftijd word't- gevorri'en'
Àls er eerr duiCelijke r-:orrelat-ie iri.=*sen ierotyp'r:
van zeer (lude dennen'
ri.an verg'emai'J':eii-'ilct'i-it het =oeken, naar en vii^rden
Víerkplan
Vel.dwerk

b=grinrren een sEeekproef genr-"rcen van ca 25 iiisen'
cfe bomen en/of' =tobben
lraalÍ/an 2-l boorkerTlen word.en genolDen- [.,e piaats van iigg:'ng
van r-eie'rante
word.t e:{act geka-rteer-d.. alsmecó d.e af=',ard. tci en de
met
l.:en'inet-l'-en
r-riteriijl':e
br:urbouen en hr-m hocgEe :'esp. iienet-er. opv;-tiletroe
ce
i'n
i
L ucge i -'k'
z.eggingskj acht. cMeT de trl:nqreschlecer,is ur:::":en 'ovee
beschouw:.ng neegÍenomen.
jr1
-=en:d.iqde i'-l : ca I wei.:en.

In het geb:ed wordt on te

Gef,evensver-werk-inq

',re:=s.neid.e stamschi-iven wi'i-Cen g:emeterr ÉÍi ce
De ;a,-=n^:nqJbre*:l'tes van cle
j.n
ieefi jd. vastqlesteld. G'egevens wor-i.err i:-,gelezen hei-- s!.'reedsi-ieer r-'i-cql'iln'1
ii-:ïJS !23 v,ior latere verdere vei-werkirg.
Bencdigde r-1-id: ca 4 weken
elk-aar verEei.e]'ien en net
-'taar-rir:g[patronen val-i ,l.iverse bom.en worcien netb:omarchitectuu:- ('voor zc:'ver
k-l j.maatsgegevens. d.e geschatte grc,eii-uilote en de
Lei.:end.)

.

BenojiEde

tijd: ca 4 wei<er,

Controle

jk en
hanC van d.e eventuee I gevonden re i at ie tussen bconui.cer I i
waarbij
ieeftijd. woroen ncEi eens 15 bonen ,:p d.ezelfde wijze geanaiyseerd,

Àan de

geprobeerd

gfo.t"ns te kri jgen van

wc,rcit

bonen verdeeld over

de

heie

josrange.
Eencdigde ti.jd: ca 2 weken

leefti

Resultaten
Ee resultaten
een scriptie.
Eenr.,oigde

word.en

tijd:

ca

Beqeleidi]rq
aegféteiaing wordt
P. Leersnijci=-r.

vergelel.:en

resp.

orrderbouwd mer- Literatl-rr-rr en

verrerkt in

5 weken

in eerste instantie

verzorgd door

rlr ir. P. Schniit en ir.

\

