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Inleiding
Op lal van plaatsen in ons land komen houlopslanden
voor die vroeger werden geëxploiteerd als hakhout.
Deze bedrijfsvorm is in onze eeuw geleidelijk teruggelopen.
Het overgrole deel van het voormalig hakhoutareaal
op de pleistocene zandgronden bestond uit eikenhakhout"). In de achter ons liggende decennia is dit voor
een aanzienlijk deel omgevormd tot opgaand bos.
Hierbij zijn vooral naaldboomsoorten ingeplant. Ook
zijn vroegere eikenhakhoutcomplexen opgeleid tot
zgn. spaarteigenbos.
De ontwikkeling op de rijkere holocene gronden is
daarbij enigszins achtergebleven. Wilgenhakhout
(griend) en essenhakhout zijn vaak met loofhout doorplant (populieren), vervangen door populierenbos of
ontgonnen tot grasland. Een deel van het wilgen- en
essenhakhoutareaal wordt echter nog min of meer als
zodanig beheerd.
In vrij veel gevallen ook heeft men het onderhoud
beperkt of opgegeven. In het laatste geval is het hakhout uitgegroeid tot min of meer opgaand bos, waarin
de stammen vaak stakerig en dicht opeen groeien.
De achtergrond van deze ontwikkelingen is vooral
het geleidelijk economisch onrendabel worden van de
exploitatie. De vraag rijst dan of er andere argumenten
zijn die de beheerslasten van het op zekere schaal
voortzetten van het traditionele beheer rechtvaardigen.
Wij zullen daartoe vanuit natuurbehoudsstandpunt nagaan welke waarden hakhout, doorgeschoten hakhout
en van hakhout afgeleide opstandstypen kunnen vertegenwoordigen. Daarbij zal ook worden ingegaan op
beheersvormen. Vooraf wordt ingegaan op wat hakhout is, typen en voorkomen, historie en algemene en
natuurbehoudsmotieven voor in stand houden.
AI jaren komt van verschillende zijden uit de praktijk
de vraag wat men met hakhout aan moet. Bijna vijftien
jaar geleden heeft Stefels dit opgepakt in zijn artikel
"Hakhout, een relict" (Stefels 1969). In natuurbeschermingskringen deed dit enig stof opwaaien, niet in het
°l Naar analogie van eikenbos. essenbos etc. verkiezen wij, als hel om de opstand
gaat, Ie spreken van eikenhakhout, essen hakhout e.d.

..... Pereken van groen I Daer eickjens
Nut, Vermaeck en Heerlickheil voldoen; I
Heg·houtje recht en kromm, dat om de
seven jaaren I Sijn' Meester leert hoe
saet genieten is en spaeTen"

(C. Huygens: Hofwyck;
's-Gravenhage, 1653)

minst door de wat provocerende vragen waarmee hij

besloot. Deze luiden: "Welke organismen worden met
uitsterven bedreigd wanneer hakhout verdwijnt?" en
"Is het belang (dat is van hakhout) helemaal vergelijkbaar met bijvoorbeeld de noodzakelijke instandhouding van blauwgraslanden en trilvenen, waar alleen
dáár bepaalde soorten hun bestaan vinden?" Omdat
de problematiek inmiddels bepaald niet aan actualiteit
heeft ingeboet, achten wij het zinvol hier wat breder op
in te gaan. In het besluit wordt dan concreet op deze
vragen teruggekomen. Ons oogmerk is daar bij tweeledig: enerzijds de aandacht van een breder publiek voor
dit onderwerp te vragen, anderzijds het onderzoek te
stimuleren.
Als noot: tenslotte is er vanuit de technische hulpverlening weer hernieuwde aandacht voor onze

tradi~

tionele hakhoutsystemen, daar bij de "sociale bosbouw" in diverse ontwikkelingsgebieden, bij aanleg
van dorpsbossen en bij agroforestry vaak teruggegrepen wordt op vormen van hakhoutbeheer.
2 Wat is hakhout?
Hakhout is een opstandstype waarin op geringe hoogte en op gezette tijden takhout wordt geoogst. De sterk
ingekorte stam (stronk, stoel, stoof of stobbe) fungeert
als produktiemiddel en dient gedurende zoveel mogelijk hakcyclussen te blijven functioneren. Stamhout
wordt (thans veeleer: werd) niet geoogst, anders dan
bij verjonging.
Karakteristiek is daardoor een met de tijd toenemend leeftijdsverschil tussen enerzijds kroon en anderzijds stam en wortelstelsel. Uit eikenhakhoutonderzoek van Ott (meded.) blijkt dat de eerste paar jaar na
de hak "fysiologische" groei optreedt, waarbij de nieuwe loten in belangrijke mate teren op de reserves in de
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Fig. 1

Dertiende-eeuwse af-

beelding van hakhout uit een
Wels manuscript (foto courtesy

of the National Library of Wales,
dr. William Lennard).

stoof en een deel van het wortelstelsel degenereert.
Daarna treedt weer "autotrofe" groei op waarbij zich
weer een evenwicht instelt tussen kroon en wortelstelsel. Een zeer verkorte hakcyclus zou het bereiken van
dat evenwicht verhinderen.
Het tijdstip van de hak is reeds uitgebreid behandeld
door b.v. Joosten (1821). Het aanbevolen ogenblik is
omstreeks februari, ruim voor de sapstroom op gang
komt. Hakken direct na de bladval betekent een vergroot risico van inrollen van de stoven. Bij hakken in
de zomer krijgt het nieuw gevormde lot minder kans en
staat bloot aan groter risico van bevriezing in de daarop volgende winter.
De wijze van exploitatie brengt een bepaalde boomstructuur met zich mee: korte stammen die vooral aan
de top op den duur knotsvormig verdikken en door onregelmatige groei en inrotten vaak een zeer grillige
vorm krijgen. Daarop staat een pruik van takken.
De stoven hebben in perceelsgewijs aangeplant
hakhout in de regel een hoogte van enkele decimeters
tot hooguit een meter. Het plantverband is dicht, opdat
de takken de gewenste rechte, weinig vertakte vorm
zullen krijgen. Onder sommige omstandigheden komt
ook "hoogstamhakhout" voor. Dit is bijvoorbeeld het
geval in sommige buitendijkse grienden ("stamgriend"), bij haagbeuken- en eikenhakhout in gebieden
met een erg hoge roodwilddichtheid (preventie van
vraatschade, "Kopfholzbetrieb") en bij o.a. iepen- en
berken hakhout in de duinen en langs de binnenduinrand (op kous hoogte gehakt tegen konijnevraat; n.b.
het toponiem Kousenpan in de Bierlap in de duinen bij
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Den Haag).
Individuele bomen en boom rijen worden (werden)
ook wel als hakhout geëxploiteerd. De stam is dan
doorgaans manshoog. Zulke knotbomen vervulden
van oudsher tevens andere functies: grensmarkering,
oeverstabilisatie langs watergangen. beschaduwing
van watergangen (minder plantengroei - minder onderhoud), het bieden van luwte aan het vee, e.d. In verband met de dreiging van veevraat werden ze meestal
hoog geknot, ook wel om b.v. te dienen bij het drogen
van schoven hennep (in de Krimpenerwaard; meded.
Heybroek). Elzen werden ook wel lager geknot, omdat
zij niet gevreten worden.
Periodiek teruggezette houtsingels, houtwallen, heggen en hagen sluiten als tussenvorm hierbij aan. De
voornaamste functie van deze lintvormige landschapselementen is vanouds veewering, perceels- en
eigendomsafscheiding ("levend, bloeiend, besdragend
prikkeldraad"; Heybroek 1973), houtproduktie en gewas- en veebeschulling. Er komen veelvuldig opgaande bomen in voor, in welk geval men zou kunnen spreken van stroken hakhout met overstaand ers.

3 Typen en voorkomen
Een vluchtige verkenning van de verspreiding van hakhout in Nederland levert het volgende algemene beeld
op.
' - Eikenhakhout op de pleistocene zandgronden, vegetatiekundig te rekenen tot het Quercion robori-petraeae. Het betreft doorgaans ongemengde opstanden;

in kleinere opstanden komt b.v. ook berk voor.
- Wilgen hakhout (griend) op binnen- en buitendijkse
holocene kleigronden in het gebied van de grote rivieren, behalve als griend ook wel aangeduid als pas (Betuwe), dam (Bommeierwaard, naar de rabatten) en rijs
(waard; veelal buitendijks); voornamelijk Salicetum albo-fragilis.
- Essenhakhout, op rijke holocene (kom)kleigronden
vooral in het gebied van de Kromme Rijn in ZuidoostUtrecht, plaatselijk ook in Zuid-Holland en langs de
binnenduinrand, langs de Utrechtse Vecht en in de Betuwe; voornamelijk Circaeo-Alnion, ook Alno-Padion
en Anthrisco-Fraxinetum. Meestal overheerst de es
sterk, doch als regel zijn els, iep en/of populier bijgemengd.
- Elzenhakhout in ruime zin in moerasterreinen,
d.w.z. in laagveengebieden, in beekdalen op de zandgronden, ook wel langs de binnenduinrand, in duinpannen en in komkleigebieden; voornamelijk te rekenen
tot het Alno-Ulmion of het Alnion glutinosae. In veel gevallen zijn de opstanden weinig gernengd, vooral in de
beekdalen komen er echter ook andere boomsoorten
in voor.
- Gemengd "rijk" hakhout, vaak met zgn. overstaanders (rniddenbos) of met een sterk gedifferentieerde
structuur (boerengeriefhoutbos, uitkapbos) waarin b.v.
de haagbeuk naast els, hazelaar en vogelkers een
voorname rol kan spelen; voornamelijk vegetatiekundig Alno-Padion, Carpinion of Prunetalia. Het wordt
aangetroffen op tertiaire leem-, oude rivierklei-, keileem- en krijtgronden in Oost-Nederland en Zuid-Limburg.
Overigens is de vegetatiekundige plaatsing van hakhout nogal eens moeilijk. De verspreiding is sterk gebonden aan het cultuurpatroon van de mens, waarbij
vaak in het verleden een hakhoutcultuur is geforceerd
op plaatsen die voor de gewenste boomsoort minder
gunstig waren doch om andere redenen daartoe werden verkozen (vgl. b.v. Schaars 1974).
Zeer lokaal komt ook b.v. iepen-esdoornhakhout
voor (Limburg, binnenduin rand) of restanten van berkenhakhout (pleistocene zandgronden, duinen). Elzeknotbomen worden vooral aangetroffen in het gebied
van de Gelderse Vallei, knotwilgen vooral in het Westnederlandse veenweidegebied doch ook op vele andere plaatsen.
Omstreeks 1830 was er in ons land ongeveer
137.000 ha loofbos. Een groot deel daarvan zal uit
hakhout hebben bestaan. Omstreeks 1930 besloeg
het hakhoutareaal 68.000 ha (Stefels 1969), omstreeks 1965 nog ruim 26.000 ha (zie tabel 1). Hakhout is hier overigens zonder griend, waarvan ons land
omstreeks 1910 ruim 14.000 ha bezat maar een halve
eeuw later nog slechts 4.500 (Tuinzing 1978) en in

1977 nog 2348 ha (De Jaeger 1983). Tabel 1 geeft
een overzicht van de verdeling over de verschillende
typen in de periode 1964-1968.
4

Historie

AI vroeg zal de mens behoefte hebben gehad aan takhout 'als brandstof en constructiemateriaal (onderkOmen, gereedschap, wapens). Die behoefte zal zijn toegenomen toen hij zijn zwervend bestaan ruilde voor
een vaste woonplaats en landbouw en veeteelt ging
bedrijven.
Het gebruik van takhout VOor vlechtwerk in de wanden van woningen en schuren en voor de constructie
van heiningen en van horden (beugen, veken) gebruikt
als v(l)onders en heiningdelen heeft vanaf toen standgehouden bijna tot in onze tijd. Takhout werd ook gebruikt voor allerhande gebruiksvoorwerpen zoals viskubben, manden, korven, kuipen (hoepels en band),
gereedschap (stelen) en bonestaken. In later tijd heeft
het op ruime schaal ook toepassing gevonden in waterstaatkundige werken (rijsbossen).

Fig. 2 Griend met langs de rand knotwilgen en een oeververdediging van wilgenrijs. Nieuwe Zuider lingedijk.
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Fig.3
zen.

Hakhout (doorgeschoten) met overstaander. Darthui-

Veehouders hebben in het verleden ook in ons land
zeer waarschijnlijk bebladerde takken gebruikt als
(bij)voer voor het vee en als strooisel in de stal. Dit gebruik is al van schriftelijke bronnen bekend uit de Romeinse tijd in West- en Zuid-Europa (Fussel 1972).
Het werd tot voor kort nog wel gebezigd in sommige
streken in Midden- en West-Europa (b.v. Brockmann-

Jerosch 1936) en zelfs door een enkeling in ons land
("opperhout" = loteinden van wilg in Zuid-Holland;
maded. Doesburg).
Takhout zal ten slotte een grote rol hebben gespeeld
in de energievoorziening, zoals dit thans nog in de derde wereld het geval is. Het ging niet alleen om hout
voor huisbrand en later ook bakkerijen. maar ook voor
industrieel gebruik. Op vrij grote schaal werd in WestEuropa in de IJzertijd al smeedijzer vervaardigd. waarbij in ons land behalve geïmporteerd halffabrikaat ook
ijzeroer werd gebruikt (Moerman 1957, Bongers 1972
e.a.). Daarvoor was al vroeg veel hout nodig, dat eerst
tot houtskool werd verwerkt. Ook voor steenbakken
(metselsteen, pannen) werd nog tot voor kort op grote
schaal takhout gebruikt (eik, els).
Het hakken en snijden van takken zal aanvankelijk
het karakter hebben gehad van een enigszins "zwervende" houtoogst. Hakhoutcultuur was welhaast zeker
nog niet aan de orde in de prehistorie, vermoedelijk
ook nog niet zo zeer in de protohistorie. Bij cultuur denken wij hier aan geregeld. planmatig oogsten, aan bewust streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst
van een bepaalde kwaliteit en aan bewuste zorg om in
stand houden van het produktiemiddel. "Echte" hakhoutcultuur kwam evenwel toch reeds vrij vroeg in
zwang. Feitelijke aanwijzingen daarvoor leveren
schriftelijke bronnen. die echter aanvankelijk schaars
zijn.
Geschreven bronnen, zoals die over het bosrecht
van Echt (Habets 1891), duiden erop dat al tenminste
een tiental eeuwen geleden in ons land een streng gereglementeerde, zeer intensieve hakhoutcultuur werd
bedreven. Dit gebeurde nogal eens in combinatie met
een zekere vorm van beweiding van het bos door vee.
Men ging hierbij tot het uiterste van de draagkracht van
het bos en kennelijk ook wel over de schreef. Die suggestie is in elk geval te ontlenen aan de noodzaak die
men blijkbaar voelde om b.V. de Zuidlimburgse bosrechten op schrift te stellen en herhaaldelijk bij te stel-

Tabel 1 Oppervlakte hakhout, griend en struweel in Nederland in de jaren zestig
(Nederlandse Bosstalisliek 1964-1968).
hakhout zonder
bovenstaanders

hakhout met
bovenstaanders

Essenhakhout
Overig hakhout
(els. gemengd etc.)
Struweel en Landschapsstruweel

7.934 ha
592 ha

984 ha
29 ha

12.919 ha

2.990 ha

876 ha

25 ha

Totaal

22.321 ha

4.028 ha

Eikenhakhout

Grienden
(hak- en snijgriend)
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4.521 ha

len (Habets 1891) en aan een vergelijking van de omvang van die bossen toen en nu.
Hakhoutcultuur werd ook wel bedreven ten dienste
van de akkerbouw. Op de zandgronden in Friesland en
wellicht ook elders werd plaatselijk tot ver in de negentiende eeuw akkerbouw soms afgewisseld met enige
decennia eikenhakhoutteelt om de bodemvruchtbaarheid te herstellen. Aan het eind van de hakhoutperiode
werd de bladaarde ondergespit (rioleren of rigoleren).
Deze "braak" was daarnaast ook direct produktief door
de hakhoutopbrengst (Bouwer 1970; vgl. dries(t): afwisseling bouw- en grasland). Deze wisselcultuur zal
hebben samengehangen met onder meer de hoeveelheid beschikbare mest, het evenwicht tussen schorsen houtprijzen en de prijzen van landbouwprodukten.
Hij werd ook vlak over onze grenzen bedreven in
Duitsland (Feldwaldwirtschaft, Reutbergwirtschaft) en
in de Belgische Ardennen (Essertage; Schmitthenner
1922).
In dit verband als terzijde: het is niet onmogelijk dat
met "akkermaalshout" eerder zulke hakhout percelen
werden bedoeld dan met hakhout begroeide perceelscheidingen.
De hakhoutcultuur culmineerde tegen het einde van
de achttiende eeuwen in de negentiende eeuw. Met
name een deel van het eikenhakboutbedrijf was in die
tijd vaak een zeer intensieve cultuur, die dichter bij
landbouw dan bij bosbouw stond. Wij komen hier later
op terug. Iets dergelijks geldt sinds kort ook plaatselijk
voor de intensiefste vormen van griendeultuur, waarbij
het vroegere maaien en plattrekken ("wieden") van de
gras- en kruidenondergroei vervangen is door gebruik
van bestrijdingsmiddelen en waarbij in snijgriend zelfs

wel het takhout machinaal tot vlak op de grond wordt
afgemaaid.
Er bestaat goede documentatie over de wijze waarop in de voorgaande paar eeuwen in ons land hakhoutcultuur werd bedreven. Wij noemen o.a. Schaars
(1974), Oudemans (1948) en Joosten (1821) met betrekking tot eikenhakhout, Hesselink (1907), Meelker
(1936), Wisboom van Giessendam (1878), Huge &
Reuvers (1981) en diverse publikaties van Tuinzing
(o.a. 1938, 1978) alle over griend, en Habets (1891)
wat betreft gemengd hakhout veelal met overstaanders; verder verwijzen wij naar de bronnen vermeld
door deze auteurs en door Stefels (1969).
5

Algemene motieven voor Instandhouding

Naast economische overwegingen kunnen ook andere
overwegingen een rol spelen bij de vraag wat men met
hakhout aan moet. De meest genoemde gronden
waarop wordt gepleit voor instandhouding betreffen
motieven van natuurbehoud;
- motieven van jachtwildbeheer;
- motieven van cultuurhistorische aard;
- motieven van landSChapsbehoud.
Met name in oude, evenwichtige cultuurlandschappen
gaan deze vier vaak samen. Wat de economische kant
betreft, lijkt er recent opnieuw belangstelling te ontstaan voor hakhout als brandstof (zie eerder NBT -themanummer Bosbouw en energie).
Natuurbehoud en cultuurhistorische overwegingen
rijmen overigens niet per se altijd met elkaar. Stefels
(1969) wijst erop dat de zeer intensieve vormen van
historisch eikenhakhoutbeheer het van oorsprong

Fig. 4 Vakwerkschuur deels
nog met vlechtwerk aangesmeerd met leem. Zuid-Limburg,
Noorbeek.
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van hakhout(cultuur) vooral op de volgende algemene
punten.

6.1

Fig. 5 Tuin van gevlochten wilgetenen (horde). Nieuwe Zuider Lingedijk.

voedselarme, weinig dynamische biotoop van dit type
niet in de eerste plaats geschikt maken als verblijfplaats van planten en dieren waarop van natuurbeschermingszijde prijs wordt gesteld. Zulke opstanden
verkrijgen pas een noemenswaardige natuurwaarde
. nadat die cultuurhistorisch wellicht interessanle exploitatie wordt teruggeschroefd of verlaten. Iets dergelijks
geldt ook voor het koppel natuurbehoud en economische aspecten (zie eerder genoemd themanummer).
6 Natuurbeschermingsmotieven voor

Instandhouding
Oppervlakkige beschouwing kan de suggestie wekken
dat hakhout "eigen" levensvormen kent. Nader bezien
blijken verschillende soorten, waaronder ook zeldzame en bedreigde, wel bij voorkeur of in verhoudingsgewijs grote aantallen in bepaalde typen hakhout voor te
komen, maar tot nu toe zijn in ons land slechts enkele
soorten insekten en mossen uitsluitend in hakhout
aangetroffen. Een dergelijke nuancering geldt echter
voor vele andere biotopen of terreintypen. Daarnaast
zijn twee vegetatietypen, waarvan één epifytisch, aan
hakhout(cultuur) gebonden (zie hierna). Ruimer benaderd, berust de biologische betekenis of natuurwaarde
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De structuur van hakhout

De structuur van hakhoutopstanden is anders dan van
opgaand bos met dezelfde boomsoorten. De structuur
is die van dicht struweel dat regelmatig wordt teruggezet maar daarop weer snel die karakteristiek aanneemt. De opbouw van opgaand cultuurbos, zoals dat
in onze streken overheerst, maakt een geleidelijker
ontwikkeling door waarbij de structuur aanvankelijk
sterk kan overeenkomen met die van hakhout. Op den
duur verandert dat echter. De terugkeer naar een nieuwe aanloopfase, na de eind kap, doet zich bovendien
op veel langere termijn voor (voor details: zie Oosterhuis 1979).
Hakhout heeft daarmee een sterk mantelkarakter.
Daardoor overtreft het aantal bosmantelplantesoorten
verre het aantal schaduw- en onkruidsoorten (Rackham 1976). Men zou kunnen zeggen, dat het grensmilieu van de mantelvegetaties in het hakhout over een
grotere oppervlakte is "uitgesmeerd" (Westhoff & Mörzer Bruijns 1964). Hierdoor is hakhout ook interessant
voor b.V. het voorkomen van dagvlinders zoals
eiken page, schildrupspage en berkenpage. Van deze
insektengroep is er ook een aantal vermeldenswaardige zoomsoorten zoals koevinkje, oranje zandoogje,
oranjetipje en groot dikkopje met als voedsel planten, in
plaats van heesters en lage bomen, grassen en kruisbloemigen (meded. Bink).
De "hoeveelheid" randsituaties hangt samen met de
omvang en de vorm van de percelen. In grotere complexen leidt verschil in haktijdstip van afzonderlijke onderdelen tot een extra toevoeging van in de tijd veranderlijke, inwendige randsituaties. Zulke randen zijn in
principe van een hoge natuurwaarde (o.a. Westhoff &
Mörzer Bruijns 1964). De dynamiek van het beheer
doet daar bij hakhout echter enigermate aan af. Desondanks lijkt het waarschijnlijk dat randsituaties binnen hakhoutcomplexen meer tot ontplooiing van hun
potenties kunnen geraken dan de buitenranden van
hakhout en van opgaand bos (vaak tamelijk kunstmatig zonder struweel mantel en/of kruidenzoom erlangs)
omdat die een doorgaans aanzienlijk groter negatieve
invloed vanuit hun omgeving ervaren (cultuurland, wegen e.d.). Het mantelaspect en dat van interne randen
manifesteert zich overigens duidelijker naarmate de
bodem rijker is en, zoals aangeduid, het hakbeheer
kleinschaliger is.
De dichte structuur van uitgelopen hakhout trekt veel
groepen van dieren aan (zie o.a. Bink 1982, Opdam
1982, De Molenaar 1982). Vooral op rijkere gronden
komt dat naar voren. Wat b.V. vogels betreft, kunnen
daar in vergelijkenderwijs hoge dichtheden voorkomen

o,a, fitis, tjiftjaf, matkop, grauwe vliegenvanger, bosrietzanger, blauwborst, nachtegaal en spotvogel, en
holenbroeders zoals zwarte roodstaart en steen-, ransen bosuil. Er zijn aanwijzingen dat de stand van de
bosfauna (planteneters en hun predatoren enz,) in het
algemeen onder meer samenhang vertoont met, in
combinatie,
- de produktie van de vegetatie, met name de hoeveelheid bladbiomassa (betreft vooral het aantal dieren);
- de verticale gelaagdheid en horizontale afwisseling
in die biomassa (betreft vooral het aantal diersoorten;
vgl. o,a, Kalkhoven & Opdam 1984: fig, 3-5 en literatuuropgaven),
Op verhoudingsgewijs vruchtbare gronden met een
gedifferentieerd beheer van de houtopstand zijn in dit
licht de faunistisch rijkste omstandigheden te verwachten.
Er bestaat daarnaast een verband tussen de opstand en de ondergroei. Die ondergroei is als regel
kwantitatief meer ontwikkeld naarmate de opstand
meer open is, en veelal kwalitatief rijker naarmate er
meer afwisseling in de dichtheid van de opstand is, De
ontwikkelingsfase van de opstand, de boomsoort(en)
en de bodemvruchtbaarheid spelen hierbij mede een
belangrijke rol.
De hak is van grote invloed op de licht-, temperatuur- en vochtkarakteristieken van het microklimaat en
de vocht- en nutriënten huishouding van de bodem, Na
hak kan zich daardoor een sterke ruigtkruidenontwikkeling voordoen, vooral weer op de rijkere gronden,
Door het opnieuw uitlopen van het lot wordt deze vegetatie op den duur weer onderdrukt. Omdat essen hakhout na de hak binnen één seizoen al weer verregaand

in sluiting kan geraken, doet zich daar echter een mindere verruiging voor dan op grond van de standplaats
verwacht zou kunnen worden, Essenhakhout behoudt
daardoor een relatief stabiel en beschut microklimaat.
Beide verschijnselen zijn mogelijk de verklaring voor
de aanwezigheid van een weelderige en soortenrijke

epifytische mossenvegetatie, die zijn weerga in opgaand essenbos en in andere bostypen niet zou kennen, Deze veronderstelling wordt gesteund door de
waarneming dat griend doorplant met populier minder
verruigd en mossenrijker kan zijn dan "pure" griend,
Ruigtkruidenvegetaties trekken ook veel insekten en
daarmee vogels aan, In hakhoutcomplexen kan dit
waarschijnlijk meer tot zijn recht komen dan in andere
situaties, waar veelal sprake is van een voor uitwendige negatieve invloeden kwetsbaarder ligging (perceelranden, bermen e,d,) en vorm (beperkte omvang, lintvorm) en van een dieper ingrijpend beheer (bespuiten,
regelmatig maaien e,d.),

6,2

Elemenlen van oud loofbos

Het bos in ons land toont nog overwegend het beeld
van gelijkjarige, meest uit één boomsoort bestaande,
vlaktegewijs beheerde opgaande bestanden. Daarin
komen diverse aspecten van oud, natuurlijker bos niet
of slechts in beperkte mate voor. Enkele van die aspecten bezit hakhout (en verwaarloosd hakhout) wel,
met name de voor de volledige bosecosystemen wezenlijke aanwezigheid van stamhout van zeer uiteenlopende leeftijd en gesteldheid, van vitaal tot kwijnend,
steNend, dood en wegrottend,
Die brede spreiding in onfwikkelings- en aftakelingsstadia van de stoven is een gevolg van het stelselma-
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oppervlakte bos (ha)
Fig. 7 Verband' tussen het aantal vogelsoorten en de om·
vang van bosopstanden (Slana 1978).

tig inboeten van opengevallen plekken op zeer kleine
schaal waarbij vooral in het nabije verleden oud stam·
hout doorgaans niet werd geruimd, In vergelijking met
de stammen in opgaand bos vertonen de hakhout·
stoven bovendien door hun veelal bizarre vorm een

aanzienlijk grotere differentiatie in microhabitats, De
herhaalde hak, het weer uitlopen, overgroeien en inrot·
ten zijn hier debet aan. Door dit alles kunnen er allerlei
organismen voorkomen, schimmels, mossen, korstmossen, epifytische kruiden, insekten e,d, die in opgaand produktiebos nauwelijks, en in park· en landgoedbossen slechts in beperkte mate worden aangetroffen. Hier is bijvoorbeeld te denken aan zeldzame
insekten zoals vliegend hert en verwante soorten (in
molmend hout) en een reeks van boktorren zoals Ieder· en heldenboktor (Prionus coriarius, Cerambys
cerdo), Stenochorus quercus, Plagionotus arcuatus,
Haplocnemia nebulosa (in afstervend hout; meded,
Bink en Hanekamp),
De kleinschalige, maar op zichzelf grote afwisseling
in hakhout maakt dat organismen die afhankelijk zijn
van uiteenlopende ontwikkelings- of aftakelingsstadia
van loofboomhout er net als in natuurlijk bos altijd wel
een plaats kunnen vinden, De afstanden in de ruimte
en de tijd die organismen moeten overbruggen om hun
'levenscyclus te volbrengen en om geschikte plaatsen
opnieuw te bevolken, zijn vaak relatief kort, zodat hun
populaties kunnen standhouden. Dit is vooral van beo
lang voor soorten, zoals het vliegend hert, met een
meerjarige levenscyclus en een beperkt kolonisatievermogen. Die afwisseling maakt ook dat het risico
van plaagvorming gering is. Overigens zal duidelijk
zijn dat de rijkdom van flora en fauna gebaat is bij af-
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wisseling ook in de stoofhoogte, zelfs al bij "hoogstam·
hakhout" in plaats van hakhout met alleen lage stoven,

6,3

De ouderdom van de bosstandplaats

Direct aansluitend is van betekenis dat hakhoutcom·
plexen als bosgebied vaak voor Nederland naar verhouding van opmerkelijk hoge ouderdom zijn. Een deel
slechts is naar verhouding jong, een halve tot anderhalf à twee eeuwen. Het grootste gedeelte van het Ne·
derlandse opgaande bos is bepaald niet ouder. Hierbij
wordt ook rekening gehouden met ingrijpende versto·
ringen met als het ware een verjongend effect, zoals
bodem bewerking, Bij het beoordelen van de ouderdom
en onfwikkeling van het bosmilieu speelt ook de conti·
nu',leit in beheer en boomsoortkeuze een rol. Juist in
een aanzienlijk deel van de oudere hakhoutbossen is
eeuwenlang een beheer gevoerd en een boomsoort·
keuze aangehouden die weinig onderhevig zijn ge·
weest aan wezenlijke veranderingen, Bij de thans aan·
wezige bossen is dit minder het geval.

6,4

Biotoopeilanden en refugiumfunctie

Een biotoop dat omgeven wordt door een afwijkend
terreintype vormt als het ware een eiland voor de soor·
ten die van dat biotoop afhankelijk zijn. Voortvloeiend
uit een evenwicht tussen uitsterven en vestigen van

soorten bestaat een verband tussen enerzijds de
grootte van zulke "ecologische" eilanden en hun af·
stand tot overeenkomstige eilanden of het naastbij ge·
legen "vaste land", en anderzijds het aantal soorten
dat er kan voorkomen, Dit is voornamelijk bekend inza·
ke de fauna, met name vogels en insekten,
Ook bos en hakhout omgeven door cultuurland, heide e.d. zijn op te vatten als biotoopeilanden. Hun gesteldheid, met name de aard van de opstand, bepaalt
het genoemde verband nader (zie o,a, Blana 1978, figuur 7). Bij verschillende diergroepen, b.V. de avifauna, moet bovendien onderscheid gemaakt worden in
drie groepen van soorten: de "binnenlandsoorten", de
"kustsoorten" en de "algemene eilandsoorten", waar·
bij het verband oppervlakte - soorten aantal verschilt
(figuur 8), Verkleining van deze eilanden betekent dat
zij in een situatie van oververzadiging van soorten ge·
raken, het aantal soorten zal dan moeten afnemen om
weer in evenwicht te komen met de oppervlakte,
Dit is aan de orde bij omvorming waarbij het houtop·
standkarakter verloren gaat. Dit en de teruggang van
hakhoutstroken (houtwallen e,d,), overhoekjes, ruige
begroeiingsstroken enz. bij intensivering van het ge·
bruik van het cultuurland betekenen ook dat resterende opstanden in toenemende mate een refugiumfunctie krijgen, zij het niet in de zin van een toevluchtsoord
(er kunnen immers niet meer soorten bij, eerder inte-

gendeel). Verkleining van het hakhoutareaal door omvorming tot opgaand bos verandert de aard van het
ecologisch eiland en daarmee ook de refugiumfunctie
door daaruit voortvloeiende wijziging van de soortensamenstelling. Bij gebruik van andere boomsoorten zal
bovendien het soortenaantal lager kunnen uitkomen
(vgl.figuur 1).
De ruimtelijke samenhang van hakhoutopstanden
en andere hallnatuurlijke landschapselementen zoals
houtwallen e.d. is hierbij van bijzondere betekenis voor
het voortbestaan van populaties van soorten van 1001bossen en loofbosranden (mantels, zomen) b.v. onder
de insekten en lagere planten. Er bestaat immers altijd
risico van plaatselijk uitsterven van populaties, zowel
door natuurlijke als antropogene oorzaken. De dichtheid van het netwerk van deze landschapselementen
bepaalt dan de kans op uitwisseling, aanvulling ol herbevolking via de zo gevormde migratieroutes en "stepping stones". Men kan in dit verband wel spreken van
de "ecologische infrastructuur" van het cultuurlandschap. Ook voor b.v. kleine roofdieren zoals das, bunzing en steenmarter die minder specifiek aan houtopstanden zijn gebonden, betekent dit netwerk dat een
grotere benutting van het terrein mogelijk is (vgl.
Broekhuizen in De Molenaar 1982).
De natuurwaarde van geïsoleerd gelegen hakhoutopstanden en van hakhoutstroken (houtwallen, heggen) is derhalve geenszins gebaat bij uniform beheer.
In plaats van zulke opstanden in één keer kaal te
slaan, verdient het aanbeveling delen ervan op verschillende tijdstippen te hakken.

6.5

Ruimtelijke biotische betrekkingen

Hiervoor is iets gezegd over de verplaatsings- en overstapfunctie van hakhoutcomplexen en -stroken voor de
fauna. Een ander aspect van ruimtelijke betrekkingen
"haaks" daarop is het volgende.
Vele diersoorten zijn voor het volbrengen van hun levenscyclus afhankelijk van verschillende terreintypen
die voldoende dicht bij elkaar liggen opdat die soorten
zich gemakkelijk en zonder te grote risico's van het
een naar het ander kunnen verplaatsen.
Daarbij valt te denken aan veel vogels die sterk verschillende voedsel-, nust- en voortplantingsgebieden
nodig hebben. Ook is te denken aan b.v. amfibieën, die
zich in bepaalde wateren voortplanten maar de rest
van het jaar zijn aangewezen op het land en dan kan
het land biotoop voor het zomerhalfjaar nog anders zijn
dan het overwinteringsbiotoop. In dit verband blijkt dat
verschillende amfibie- en reptielsoorten een belangrijk
overwinteringsbiotoop vinden in de vaak ingerotte hakhoutstoven (Westhoff & Mörzer Bruijns 1964). De das
heeft zijn burcht bij voorkeur in dicht kreupelhout (hakhout), maar foerageert op enigszins vochtig grasland.

Veel zang- en roofvogelsoorten en uilen broeden
graag in dichte bosschages zoals hakhout, maar zoeken hun voedsel in open terrein in de omgeving of
langs de randen. In vergelijkbare zin levert hakhout
ook dekking aan zoogdiersoorten zoals hazen, reeën
en kleine roofdieren.
De natuurwaarde van andere terreinen kan aldus in
hoge mate mede afhankelijk zijn van hakhout in enigerlei vorm en zijn beheer. Met betrekking tot diersoorten met een geringe actieradius, b.v. amfibieën, is ook
in dit verband te pleiten voor een kleinschalig beheer
van die hakhoutopstanden.

6.6

Het roofbouwaspect

De hakhoutcultuur heeft duidelijke roofbouwtendenties. Uitzondering hierop is de zeer intensieve vorm
van het eikenhakhoutbedrijl, inclusief bemesting, uit de
ons direct voorafgaande eeuwen.
Frequent oogsten en afvoeren van takhout, vooral
indien daarenboven gepaard gaande met strooiselwinning (vgl. Heuvel 1947) en/of ook wel begrazing (vgl.
Habets 1891), heeft in principe een verarmende werking op de bodem. Dit is tegengesteld aan de elders in
het recente verleden en thans veelal overheersende
invloed van verschillende vormen van bemesting of
bodemverrijking.
Instandhouding van relatief voedselarme omstandigheden, zowel om hun plaatselijke betekenis als om
hun afgeleide betekenis waar het gaat om handhaven
van stabiele gradiënten voedselarm - voedselrijk, kan
gegeven de huidige situatie niet hoog genoeg worden
gewaardeerd. Aansluitend kan hakhout in relatief
voedselarme (bos)gebieden een rol vervullen bij de zonering van natuurterreinen door het, via het verschra-
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Om de zeven tot twaalf jaar, soms ook om de tien tot
lend beheer, ondervangen van storende, eutrofiërende
vijftien jaar werd het takhout gehakt. De duur van de
invloeden vanuit omgevend cultuurland. Een hakhouthakcyclus hing af van de hoedanigheid van het gegordel om zulke terreinen kan positief werken en door
zijn bosmantelstructuur bij achterliggend bos bijdragen I bruikte plantmateriaal (zie ook Schaars 1974: p. 42
e.v.), van het gewenste assortiment en van de bodemaan de rijkdom van flora en fauna.
vruchtbaarheid ter plekke. Bij de meer intensieve cultuurvorm vond de hak vaak plaats over grote opper7 De perspectieven van hakhout
vlakten ineens met inzet van seizoenarbeiders. Daar-

Hierna wordt nader ingegaan op de belangrijkste typen
hakhout, hun betekenis en perspectieven. Vooraf eerst
nog dit. In het algemeen is de kennis inzake planten en
dieren die voor hun voortbestaan in belangrijke mate
van hakhout afhankelijk zijn, onvolledig en nogal anekdotisch. Wij hopen dat wij met dit stuk verder, meer
systematisch onderzoek kunnen stimuleren.
Bij de perspectieven is te denken aan de volgende
beheersvormen:
- niets doen;
- hak voortzetten of hernieuwd invoeren;
- op enen zetten en omvormen tot spaarteigenbos;
- begrazen in samenhang met open terrein in de omgeving;
- omvormen tot opgaand bos door (a) rooien en opnieuw inplanten, of (b) doorplanten met loof- of naaldbomen.
De laatste, weinig natuurtechnische ingreep blijft in dit
kader verder buiten beschouwing.
Wij zullen bij de bespreking niet terugkomen op de
eerder behandelde 'natuurbeschermingsmotieven voor
instandhouden van hakhout. Die dienen in elke concrete praktijksituatie nader bezien te worden.

7.1

Eikenhakhout

Onder eikenhakhout wordt hier niet verstaan
eikenkreupelhout zoals strubben, dat vermoedelijk anders werd beheerd en daarom hier gemakshalve buiten beschouwing blijft.
Eikenhakhout is deels voortgekomen uit oorspronkelijk bos, deels in het niet al te verre verleden aangelegd op minder of niet meer rendabele landbouwgronden. Die landbouwgronden waren zowel oude weidegronden (droge tot vochtige heidevelden) als oude
bouwlandgronden. Vooral in de vorige eeuw was het in
vele gevallen aantrekkelijker om eikenhakhout te telen
dan rogge, aardappels of boekweit. Bij de eerste aanleg werd toen vaak een intensieve grondbewerking gepleegd. Het was geen zeldzaamheid als de grond drie
steken diep werd omgespit, dat is een grondverzet van
omstreeks 9000 m' per ha! Waar daarbij slecht doorlatende lagen werden aangetroffen (oerbanken), werden
deze zorgvuldig doorbroken. Bemesting van de toen
voor hakhoutteelt bestemde terreinen vond regelmatig
plaats (al moet daarbij iets anders worden voorgesteld
dan thans als bemesting gangbaar is).
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na werd wel opnieuw een mestgift toegediend. Het
inspitten van de mest werd wel aangeduid als
(om)prakken. In het begin van de vorige eeuw wordt
zelfs gewag gemaakt van tussentijdse teelt van aardappels (Joosten 1821; vgl. de Duitse Hackwaldwirtschaft, Schmitthenner 1922). Deze verregaande vorm
van intensieve eikenhakhoutcultuur is als het ware het
complement van de wisselcultuur die in voorafgaande
tijd werd bedreven (zie Historie).
Eikenhakhout was in twee voorafgaande eeuwen de
meest verbreide vorm van hakhoutcultuur. Het hoofdprodukt was de schors van de zwaardere takken, de
eek, die tot run vermalen werd gebruikt bij het leerlooien. Daarnaast leverde het takhout. Het zwaardere
werd gebruikt als brandhout of als hout dat werd verkoold ten behoeve van industrieel gebruik, het lichte
werd o.a. aangewend voor het vlechten van veken
(matten gebruikt b.V. als tijdelijke vonders over sloten
en greppels en als heiningdelen; van wilgetenen gevlochten: horden) en voor de aanleg van dichte windschermen om tabaksvelden (zie b.V. Tuinzing 1978).
Er werd ook, doch de schaal waarop is ons niet bekend, regelmatig strooisel uit het eikenhakhout gewonnen ten behoeve van het boerenbedrijf - hoewel Joosten (1821) reeds vroeg wees op het bodemverbeterend effect van vermengen van het strooisel en de
kruidenondergroei met de minerale grond. Joosten
pleitte in dit verband voor een lange omloop.
Bij de aanleg op lage, vochtige grond werd het plantgoed gepoot op rabatten. Over afmetingen, diepte, onderlinge afstand en beheer inclusief het aanwenden
van de bagger uit de aan te leggen rabatsloten geeft
Joosten reeds de nodige richtlijnen; zie ook b.V.
Schaars (1974).
De teelt van eikenhakhout bereikte het hoogtepunt in
het midden van de vorige eeuw. De prijs van run was
toen op zijn hoogst. Na 1875 daalde die als gevolg van
de introductie van andere, goedkopere looistoffen.
Daarnaast nam de betekenis van hout als brandstof af.
Ook de sociaal-economische veranderingen zullen
niet zonder invloed zijn geweest.
De meeste huidige restanten van eikenhakhout bevinden zich in een min of meer vergevorderd stadium
van verwaarlozing. Die restanten beslaan nog aanzienlijke oppervlakten. Spaarteigenbos en omgevormd
eikenhakhout worden hier buiten beschouwing gelaten.

De betekenis van deze relicten is betrekkelijk. Samen met de sterk gelijkende strubbenbossen zijn zij
van betekenis door het voorkomen van bijvoorbeeld
zeldzame epifytische mossen (Dicranum tauricum, D.
fuseeseens, Isothecium myosuroides, Frullania tamarisei, Ptilidium pulcherrimum e.d.). Een aantal minder
algemene, dood hout bewonende paddestoelesoorten
heeft (enige) voorkeur voor eikenhakhout, b.v. Tyromyces-soorten, Inonotus-soorten, Mycena inclinata, Pholiota tuberculosa, Fistulina hepatica e.a. (meded. A. E.
Jansen). De cantharel of hanekam mag in dit verband
ook worden genoemd. In stuifzandgebieden vinden we
soms vegetatiekundig belangwekkende opstanden,
die nauw verwant zijn aan of wellicht te rekenen tot het
zeldzame, waardevolle Dicrano-Quercetum. Entomologisch kan eikenhakhout van betekenis zijn voor verschillende, al genoemde vlindersoorten en de kever
vliegend hert (de laatste bekend van drie vindplaatsen
in Nederland, waarvan één al bekend was aan Swammerdam; meded. Krikken). Als betrekkelijke ornithologische bijzonderheden vermelden wij diverse mezesoorten en gekraagde roodstaart.
Een deel van de algemene betekenis van hakhout
(vgl. 7) geldt voor eikenhakhout uiteraard minder waar
het gaat om naar verhouding recent aangelegde en
zeer intensief behandelde complexen. In deze gevallen neemt de betekenis echter geleidelijk toe met de
duur en mate van extensivering van het beheer of de
duur van verwaarlozing. Waar verwaarlozing of op
enen zetten inmiddels heeft geleid tot het ontstaan van
opgaand bos, kan men ook een zekere natuurwaarde
onderkennen. Die is echter deels van andere aard of is
dat geleidelijk aan het worden.
AI met al bezitten de huidige eikenhakhoutrelicten
zeker betekenis en ongetwijfeld ook potenties voor de
toekomst. Bij hervatten van het hakbeheer kan het
uiteraard alleen gaan om wederinvoering van historische, extensieve exploitatievormen zonder bemesting,
bodembewerking etc. Strooiselwinning kan wel overwogen worden, b.v. ten behoeve van de cantharel.
Grotere diversiteit is mede te realiseren door vergroting van de inwendige structuur van de opstand door
een kleinschalig beheer en door spreiding in de duur
van de hakcyclus uitgaande van relatief lange omloop.
Ook verdient het (evenals bij andere hakhouttypen)
aanbeveling om ten behoeve van de entomofauna, de
mossenflora en de paddestoelenflora een deel van de
opstand te beheren als hoogstamhakhout waarbij tussen ongeveer acht decimeter hoogte en manshoogte
wordt gehakt. Op entomofaunistische gronden is hier
te denken aan b.v. de Oost-Veluwe, het Rijk van Nijmegen en Zuid-Limburg.
Sommige opstanden of delen daarvan zou men via
een uitkapbeheer of extensieve begrazing kunnen laten uitgroeien tot opgaand bos met een gevarieerde

structuur, dat daarna zo beheerd blijft of vervolgens op
zijn beloop wordt gelaten. Het laatste verdient misschien enige voorkeur op iets rijkere gronden. Hakhoutgordels zouden ten slotte kunnen worden aangelegd om kwetsbare (bos)terreinen om bijvoorbeeld met
hun dichte structuur storende recreatieve invloeden te
waren.

7.2

Grienden

De griendeultuur is de pendant van het eikenhakhout
op natte, voedselrijke standplaatsen. Ook deze cultuur
vond weloverwogen plaats. De behandeling was en is
nog perceelsgewijs. De voorbereiding van de grond,
de ontwatering, het diepe omspitten (zinken, diepspitten of tweediepen), de keuze van het stekmateriaal,
het wieden, het inboeten en het verder bijhouden van
de opstand waren een voortdurend onderwerp van
zorg. Omdat hun leeftijdsverwachting vrij laag ligt, worden oude stoven regelmatig vervangen door nieuwe
stek. Bij aanleg en inboeten wordt niet alleen in het begin op grote schaal gewied, maar worden ook gedeelten van het minder belovende hout van de stoven weg-

Fig. 9

Eikenhakhout. Darthuizen.
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Tabel2 Overzicht van de historische hakhoutvormen in Nederland; boven de
meer, onder de minder algemene (naar gegevens uit de bronnen genoemd in de
paragraaf Historie).

type hakhout

gebruik

eikenhakhout

- eek, licht en zwaar brandhout
-licht brandhout, bonestaken
- zwaar brandhout
- zwaar brandhout

elzen hakhout
elzenbroek

- koolhout (houtskoolbranderij)
essenhakhout

gemengd hakhout
wilgengriend

berkenhakhout

-

rijshout, bonestaken e.d.
klein brandhout, licht werkhout
zwaar brand- en werkhout
divers brand- en werkhout

- snijgriend (bind- en
vlechttenen)
- hakgriend (werk-, rijs-en tuinhout, hoepels etc.)
-licht branc;thout, bonestaken
etc.
- zwaar brandhout

hakcyclus
in jaren
7-12 (15)
5- 6
10-12

> 10. wisselend
> 12, wisselend
4
4/6-8
10-12
6- ?
1- 2
3- 4
4- 5
9-10
10-12
10-12

iepenhakhout

- brandhoul

esdoornhakhoul

- brandhout, vgl. essenhakhout

licht brandhout:
zwaar brandhout:

schansenbossen (bakkerijen, fabrieken), kloofhout

klein of beenljeshoul

gesneden_ Door de hoge arbeidslonen vindt dat laatste
thans niet veel meer plaats. Zie verder naast de reeds
genoemde bronnen Tuinzing (1938, 1978).
Grienden kunnen worden ingedeeld naar de wijze
van exploitatie, zie label 2, in hakgriend (ook wel rijswaard of bos) en snij griend (idem twijgwaard of bandperceel), naar de hakhoogte in laagstamgriend (stoven
ruim onder één meter hoog) en hoogstamgriend
("knotboomgrienden") en naar de ligging binnen- of
buitendijks. De buitendijkse grienden worden naar verhouding vaak hoog gehakt. In het benedenstroomse rivierengebied stonden zij onder invloed van eb en
vloed. Thans worden zij daar en meer stroomopwaarts
alleen nog onregelmatig overstroomd bij hoge rivierstanden.
Snijgriendculluur kan nauwelijks worden aangemerkt als bosbouw. De wilgen, in hoofdzaak bitterwilg
en verschillende selecties van kraakwilg, worden jaarlijks of soms tweejaarlijks gesneden. Bij hakgriend
wordt de stronkenopslag minder vaak gehakt. Men gebruikt hier in hoofdzaak grauwe of amandelwilg, kat- of
bindwilg, Duitse dol en schietwilg.
Het produkt vond een brede toepassing. De "man
aan de paal" maakte tot veertig sortimenten (meded.
Hanekamp). Het ging en gaat nog met name om rijshout voor waterstaatkundige werken (hakgriend) en
om tenen voor allerhande vlecht- en bindwerk (snijgriend). De aanleg van griend vond plaats op binnenen buitendijkse gronden, die voor de gangbare landbouw minder rendabel waren als gevolg van te hoge
waferstanden, periodieke waleroverlast door inundatie
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of het voorkomen van voor rundvee giftige paardestaarten.
Van de voorheen talrijke grienden zijn er thans nog
maar weinig in vol bedrijf. Zij zijn, behalve uit produktieoogpunt, ook van zekere betekenis uit cultuurhistori. sche, landschappelijke en natuurwetenschappelijke
overwegingen. In grote delen van het rivierengebied
bepalen zij in hoge mate de structuur en het aanzien
van het landschap. Alhoewel spontane wilgenvloedbossen en -struwelen althans van origine in Europa
niel zeer zeldzaam zijn, komen zij in Nederland niet of
nauwelijks meer voor. Vooral builendijks zijn grienden
vaak de enige houtopstanden van betekenis en als zodanig hebben zij dan ook een aanzienlijke betekenis
voor de flora en fauna die kenmerkend zijn voor de polentieel natuurlijke bostypen daar.
Snijgrienden zijn botanisch in het algemeen veel
minder belangwekkend dan hakgrienden. In de laatste
is vooral het voorkomen van epifytische lagere planten
van belang. Naast de eikvaren Polypodium interjeeturn
komen er zeldzame blad- en levermossen voor, zoals
soorten van de geslachten Anomodon, Homalia, Barbul a, Scleropodium (beide laatste vnl. terrestrisch) en
Metzgeria. Het nog maar enkele jaren geleden in ons
land onldekte dikkopmos Brachythecium reflexum
komt vrijwel uitsluitend in wilgenhakgrienden voor en
blijkt daar zelfs plaatselijk vrij algemeen te zijn, althans
in het midden van het land (meded. Dirkse).
Het beheer lijkt van aanzienlijke invloed te zijn op de
epifytenrijkdom. Onder meer als gevolg van de invloed
van de dichte ondergroei is de mosbegroeiing op de

stobben rijker en diverser naarmate de stobbe hoger
is. De grootste rijkdom bieden stobben van circa 5-8
dm (zie ook 8arkman 1958). Dikke, oudere stobben
zijn bovendien rijker dan dunne, jongere. De rijkste
epifyten begroeiingen worden mogelijk buitendijks gevonden in het overstromingsgebied van de grote rivieren (b.v. bij Waardenburg; zie o.a. Gradstein & Rubers
1976). Overigens blijken stobben in met populier doorplante grienden ook erg rijk te zijn. Dat zijn dan echter
wel kwijnende stobben, die geen lang leven meer is
beschoren.
Ook als broed-, pleister- en voedselgebied zijn vooral weer de hakgrienden van betekenis voor verschillende vogelsoorten. Zolang natuurlijker bossen ontbreken, velVullen die grienden in dat opzicht plaatselijk en
regionaal een belangrijke rol. Naast in algemener verband reeds genoemde soorten verdienen bijzondere
vermelding b.V. torenvalk, holenduif, ransuil en bosuil.
Deze komen relatief veel voor vooral in complexen met
veel hoge, oude stoven. In sommige hoge of doorgeschoten ("overjarige") grienden broeden kolonievogels
zoals blauwe reiger, purperreiger, kwak en roek, waarbij de ondoordringbaarheid van deze opstanden een
niet onbelangrijke factor vormt. Rietgors en kneu leggen een opvallende voorkeur aan de dag voor één- of
tweejarige snijgrienden. In alle grienden komen verder
tal van kleine zangvogels voor. Grienden zijn ook rijk
aan insekten: in het hout van de oude stoven b.V. wilgeboktor en wilgehoutrups, in de als regel weelderige
en tamelijk bloemrijke ondergroei b.V. diverse soorten
kortschildkevers en snuitkevers (Levensgemeenschappen 1979).
Het is niet eenvoudig een visie op het beheer te geven. Het lijkt ons vooral uit bryologische en entomologische overwegingen zinvol een deel van het hakgriendbeheer voort te zetten, mikkend op forse stobben en hoogstamgriend. In het laatste geval dient het
stek niet te hoog te worden gekapt, wil later het beheer
toekunnen zonder ges leep met ladders met alle risico's en extra inspanning/arbeidskosten van dien.
Hoogstamgriend, ook binnendijks, zou daarnaast belangwekkende perspectieven kunnen bieden voor o.a.
de regionale instandhouding van vogelpopulaties van
de snel verdwijnende hoogstamboomgaarden, vooral
wat betreft de holenbroeders (steenuil, bosuil e.d.).
Daarnaast kan gedacht worden aan omvorming tot opgaand wilgenbos. Er moet dan wel rekening gehouden
worden rnet het risico van optreden van watermerkziekte. Geschiedt die omvorrning spontaan door verwaarlozing, dan moet worden bedacht dat vrij snel een
geruime tijd blijvend, dicht bos met een povere ondergroei kan ontstaan, wat minder aantrekkelijk is voor insekten en vele kleine zangvogels. Teneinde een dichte, uniforme bosstructuur te voorkomen, kan tijdelijk
een structuurdifferentiërend inleidend beheer worden

gevoerd met uitkap en/of ringen dan wel eventueel
doorplanten. De perspectieven daalVan kunnen wij
echter niet duidelijk overzien. Als alternatief of in aansluiting daarop kan in daartoe geschikte omstandigheden ook worden gedacht aan begrazen.

7.3

Essenhakhout

Het essenhakhout sluit qua beheer en verzorging
nauw aan bij hakgriend. De spreiding in de duur van de
hakcyclus is evenwel groter, de cyclussen zijn gemiddeld ook langjariger. Het produkt vond toepassing bij
wagenmakers (wielen) en meubelmakers (stoelpoten
e.d.), ais stelen voor alle mogelijke gereedschap, als
geriefhout, als brandhout enz. Ook de omstandigheden
waaronder essenhakhout werd aangelegd, sluiten
nauw aan bij griend. Het gebeurde echter alleen binnendijks. Van de besproken hakhoutvormen vinden alleen griend- en essenhakhoutcultuur nog op noemenswaardige schaal op particuliere basis plaats. Essenhakhout wordt naar verhouding veel aangetroffen op
landgoederen. Daar speelt de betekenis voor het jachtgenot (wilddekking) een belangrijke rol bij de instandhouding.

Fig. 10 Griend langs de benedenloop van de Linge, mei op
verschillende hoogte afgezette stobben.
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Fig. 11 "Hoogstamgriend" • buitendijks op het Eiland van Maurik langs
de Nederrijn.

Het huidige essenhakhoutareaal wordt nog voor een
groot deel geëxploiteerd. Daarbij is soms sprake van
omlooptijden langer dan vroeger gebruikelijk was (20·
25 jaar), soms ook van fysiologisch minder verant·
woord verkorte cyclussen (3 jaar). In enkele gevallen
is essenhakhout opgeleid tot spaarteigenbos. De
ouderdom van de hakhoutpercelen en van een aanzienlijk deel van de daar aanwezige stoven is opmerkelijk groot. Op Sandenburg bij Langbroek b.v. staan
de huidige percelen al opgegeven op een kaart uit het
begin van de vorige eeuw (meded. Dirkse; vgl. Tuinzing 1978).
Voortzetting van de bestaande exploitatie lijkt in het
algemeen gewenst, wil men de natuurwaarde in stand
houden. Daarbij lijken zowel verkorte als verlengde
omlopen minder gewenst. Die natuurwaarde berust
vooral op de aanwezigheid van een belangwekkende
mosflora en het voorkomen van bepaalde diersoorten.
Het essenhakhout kent b.v. een opvallend groot aantal
kenmerkende, zeldzame mossoorten, niet alleen zozeer terrestrische maar vooral ook epifytische: o.a. Lejeunea cavifolia, Raduia complanata, Neckera complanata, PorelIa platyphylla, Brachythecium populeum,
Isothecium- en Anomodon-soorten. Bovendien herbergt het een epify1isch mosvegetatietype (het Anomodonto-Isothecietum) dat vrijwel uitsluitend hierin voorkomt (zie Barkman 1958). Een dergelijke situatie bestaat ook voor wat betreft de entomofauna (zie Mols
1975).
In het veld krijgt men de indruk dat de mossenrijkdom van hakhoutstobben toeneemt met hun
ouderdom. Het duidelijkst lijkt dat het geval te zijn bij
essenstobben, waalVan de ouderdom naar verhouding
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makkelijk in het veld is te schallen. Rekenend met
kwart eeuwen komt het volgende beeld naar voren. Als
eerstelingen spelen een belangrijke rol Brachythecium
rutabulum, Eurhynchium praelongum, Hypnum cupressiforme. Nieuwkomers in het tweede kwart zijn Lophocolea, Brachythecium populeum en B. velutinum, Homalia trichomanoides, Plagiothecium sylvaticum; in
het derde kwart Isothecium myurum, Metzgeria furcata; ten sialIe Raduia, Parella en Anomodon (meded.
Dirkse).
De flora van hogere planten is vrij rijk. De meeste
soorten zijn kenmerkend voor vochtige, voedselrijke
en min of meer dynamische milieus. De avifauna wordt
gekenmerkt door het relatief veel voorkomen van mezesoorten, soms hoge dichtheden van winterkoning en
- afhankelijk van de ontwikkeling van de kruidlaag van diverse kleine zangvogels zoals vinkachtigen,
zangers (bv. bosrietzanger, zwartkop), fitis en ook uilen.
De natuurwaarde kan winnen bij een kleinschalig
gedifferentieerd hakbeheer, waarbij het ook aandacht
verdient spreiding in de duur van de hakcyclus te introduceren. Begeleide omvorming, d.w.z. gedifferentieerde uitgroei tot opgaand bos zoals hielVoor besproken,
kan leiden tot een andersoortig, maar zeker ook biologisch waardevol gevarieerd bos. Het zeer beperkte essenbosareaal in Nederland kan daalVoor pleiten. Wij
menen dat dit aantrekkelijk is om na te streven in delen
van grotere complexen waalVan de rest in hakbeheer
blijft. De vooruitzichten van opleiden tot spaarteigenbos dat daarna aan zichzelf wordt overgelaten, lijken
ons vooralsnog minder. Meer perspectief biedt op
enen zetten wellicht als daarna nog enige tijd geleide-

lijk wordt gedund, min of meer pleksgewijs, of als wordt
doorplant met es. Verwaarlozing lijkt ons de minste
vooruitzichten te bieden. Evenals bij griend is overi-

gens hier en daar ook aan begrazen te denken.

7.4

Elzenhakhout

De exploitatie van elzenopstanden kent de hele reeks
van incidentele, min of meer vlaktegewijze hak - regelmatige, vlaktegewijze hak - uitkap. Vooraan in deze reeks gaat het vooral om elzenbroek dat wordt aangetroffen op natte, min of meer voedselrijke veengrond
en dat als regel behoort tot het Alnion glutinosae. Voorbij het midden van de reeks gaat het vooral om elzenbos op vochtige, rijke, geheel of gedeeltelijk minerale
grond, veelal op de overgang van arme droge zandgronden naar lagere, voedselrijke en vochtige gronden, in en langs beek- en rivierdalen, e.d. Die vegetatie
wordt in de regel gerekend tot het Alno-Ulmion/Circaeo-Alnion. Zowel naar vegetatietype als naar beheersvorm sluit het nauw aan bij het gemengde "rijke"
hakhout.
Bij de intensief bedreven cultuur werd de grond veelal begreppeld en op rabatten gezet. De extensieve, incidentele vorm werd bedreven in broekbossen. Bij de
regelmatige, vlaktegewijze hak was sprake van een
vaste cyclus. De duur daarvan hing onder meer af van
het gebruiksdoel van het te oogsten produkt. In de min
of meer natuurlijke, drasse elzenbroekbossen kon exploitatie vaak alleen plaatsvinden in strenge winters
als de moerasbodem bevroren was en het bos over het
ijs kon worden betreden. Daardoor was de exploitatie
nogal wisselvallig van aard en omvang, en inplant van
nieuw hout behoorde tot de uitzonderingen. Bij deze
bedrijfsvorm is het historisch roofbouwkarakter het duidelijkst en langst aanwezig gebleven. Een treffende
beschrijving geven Wttewaal (1836) en Moerman &
Van Zinderen Bakker (1950) van de situatie in het legendarische Beekbergerwoud bij Apeldoorn dat in
1872 werd gesloopt.
"Daar dit bosch des winters geheel onder water
staat en des zomers altijd moerassig blijft, zoodanig
dat zelfs in de droogste zomers het vervoer van hout
wegens de weekheid van den bodem onmogelijk is,
zoo wordt de hak alleen des winters met vorst ondernomen en het hout over het ijs vervoerd. "
Als de dooi onverwacht inviel, kon men het gehakte
hout niet uitslepen en het moest dan aan de verrotting
ter plaatse worden prijsgegeven. Dat gebeurde nogal
eens, waardoor het bos zich voordeed als een ware
wildernis.
Het hakhout werd gebruikt als brandstof (b.v. voor
bakkerijen of als "blauwstokers" voor panovens) en
als grondstof voor kolenbranderijen (o.a. t.b.V. de
zilversmederij), als bonestaken of erwterijs en als bij-

menging in (wilge)rijshout voor waterstaatswerken,
naar het schijnt ook wel plaatselijk in veenplassengebieden bij particuliere "boerenlandaanwinningswerken" . Bij het laatste werden de randen van de uitgeveende plassen gedempt met elzenbossen, waarop
vervolgens een gronddek werd aangebracht.
Hakhoutbestanden van het Alno-Ulmion en van het
Alnion 'glutinosae kunnen een weelderige ondergroei
bezitten met een rijke flora van kruiden en mossen, die
vele min of meer zeldzame enlof bedreigde soorten
kan tellen (zie b.V. Barkman 1971; Meijer Drees 1936;
Doing 1962). De opstanden vormen een belangrijk
voedselgebied voor sijs, barmsijs en mezesoorten. Zomervogels die er verhoudingsgewijs veel voorkomen
zijn o.a. gekraagde roodstaart, tjiftjaf, mezen, goudvink, zanglijster, wielewaal, zwartkop en blauwborst, in
oudere opstanden ook ransuil, torenvalk, en op hogere
gronden ook houtsnip die er tevens op doortrek betrekkelijk veel wordt aangetroffen.
Elzenbroekbos wordt algemeen aangetroffen in uiteenlopende moerasgebieden. Echt elzenhakhout komt
vrijwel alleen nog voor in de vorm van verwaarloosde
opstanden. Goed herkenbare relicten zijn aan te treffen bijvoorbeeld in de omgeving van Nijkerk-Putten,

Fig. 12 Essenhakhout, stoof van het type Hindersteyner
(vgl. Dirkse & Van Om meren 1975). Bunnik.
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Fig. 13 Essenhakhout, stoof van
het type Kollander (V91. Dirkse &

Van Ommeren 1975). Bunnik.

onder Driebergen en tussen Culemborg en Zaltbommel (BetuwefTielerwaard) en als elzensingels o.a. in
Zuidoost-Friesland. Rijk elzenhakhout tot -uitkapbos
wordt als min of meer verwaarloosde boerenbedrijfsbosjes aangetroffen in de beekdalen in Drente, de Achterhoek en Noord-Brabant.
In het algemeen gesproken kennen wij geen informatie die erop duidt dat stelselmatig hakbeheer in arm
elzenbroek noemenswaardige winstpunten voor het
natuurbehoud oplevert. Hakken zou echter, omdat
daarmee het risico van afscheuren van oude, zware
stammen en het manifeste risico van omvallen van
oude opstanden ten gevolge van de slappe bodem kan
worden beperkt, de duurzaamheid van de opstand
kunnen bevorderen.
Anders ligt het bij elzenbroek, waar de ontwikkeling
is beïnvloed door plotselinge veranderingen in het milieu. Dit lijkt in een niet onaanzienlijk deel van ons elzenbroekareaal het geval. Het betreft (1) kleinere complexen waar een min of meer stelselmatig hakbeheer
plotseling is beëindigd, verder (2) moerasgebieden
waar lange tijd door maaien (t.b.v. moerasgrasland) of
door het opzetten van water en maaien (t.b.v. de rietcultuur) de spontane ontwikkeling van de vegetatie is
geremd of afgeleid en vervolgens plots op zijn beloop
is gelaten, en ten slotte (3) gebieden waar recent soms
nogal ingrijpende externe veranderingen in de waterhuishouding, d.w.z. peilverlaging en eutrofiëring, zijn
opgetreden. Door zulke schokken, elkaar overigens
bepaald niet uitsluitend, blijkt vaak op grote schaal een
"hals-over-kop" ontwikkeling te zijn ingezet die leidt tot
verruiging of het ontstaan van zeer dicht, monotoon el-
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zen(broek)bos met bomen van ongeveer gelijke leeftijd
en een armetierige ondergroei en met geringe verjongingskansen voor els. Door een in ruimte en tijd gespreid hakbeheer en/of door ringen van bepaalde
(groepen van) bomen kan de ontwikkeling hier wellicht
worden gestuurd naar een bos met een gevarieerder
structuur en een rijkere bodembegroeiing. Inspelend
op de dan opgeroepen ontwikkelingen kan het hakbeheer geleidelijk worden vervangen door een beheer
dat meer gericht is op het tot uitdrukking doen komen
van spontane processen. Wat het inwendig beheer betreft, is daarbij te denken aan niets doen of, met name
in het geval van verruiging als schokeffect op naar verhouding stevige bodem, wellicht aan een zeer extensieve vorm van begrazing. Er kan worden verwacht dat
de situatie die zo zal ontstaan, een grotere natuurwaarde krijgt dan wat zich anders zou voordoen, vooral op
kortere termijn. Het kan overigens zeker lonen in bepaalde gevallen meer geduld te betrachten en af te
wachten hoe de gestoorde situatie zich spontaan verder ontwikkelt en daaruit kennis en inzicht te vergaren.
Bij wat meer gemengde elzenhakhout(relicten) op
enigszins rijkere gronden kan worden gepleit voor
voortzetting of wederinvoering van kleinschalig hak'
houtbeheer of voor een uitkapbeheer. Dat is dan in de
sfeer van het Alno-Ulmion, vooral daar waar sprake is
van geleidelijke, stabiele overgangssituaties zoals in
beekdalmoerasbosjes. Hier kan een kleinschalig beheer zoals van boerenbedrijfsbosjes (die het veelal
vroeger ook waren) een gevarieerd(er) bos met een
soortenrijke bodemvegetatie doen ontstaan of in stand
houden (vgl. Barkman 1971, Schimmel 1955). Na een

dergelijk inleidend hakbeheer kan in bepaalde gevallen ook begrazen wellicht een alternatief vormen met
vergelijkbare perspectieven.
7.5

Gemengd "rijk" hakhout

Gemengd "rijk" hakhout is in de hakhoutcultuur enigszins een grensgeval. Het hakhout op leem- en andere
rijke gronden met een min of meer gemengde boomsoortensamenstelling werd als regel intensief, kleinschalig en gedifferentieerd beheerd. Waar het gaat om
boerenbedrijfsbosjes of -geriefhoutbosjes, b.v. in
Twente, kon sprake zijn van uitkapbos met een bijna
individuele boombehandeling of -verzorging. In dergelijke hakhoutopstanden in Zuid-Limburg ging dat, naar
het lijkt, minder ver. Deze varieerden van uitkapbos
met een grote variatie in horizontale en verticale opbouw, tot middenbos met een duidelijke verticale gelaagdheid in een dichte hakhoutlaag en een veelal
meer open etage erboven van zgn. bovenstaanders
("hakhout onder scherm").
In dit hakhout kwamen naast elkaar stronken voor
waarvan de takopslag met een bepaalde of meer gevarieerde omloop werd gehakt, tot opgaand geboomte
van uiteenlopende ouderdom en soort; een en ander al
naar gelang de behoefte van de gebruiker. Aanplant in
opengevallen plekken vond plaats met zorg en het
plantsoen werd weloverwogen gekozen. Er was een
ruim assortiment aanwezig, de opbrengst werd voor
een breed spectrum van doelen gebruikt: vlechtwerk
voor wanden van boerderijen, stallen en tuinen, brandhout, bouw- en timmerhout, e.d. Eek werd niet of nauwelijks op vermeldenswaardige schaal gewonnen.
Voor zover wij konden nagaan, heeft ook in het verleden geen intensieve bodembewerking plaatsgevonden
anders dan het maken van plantgaten. Bemesting
werd niet of op kleine schaal toegepast.
De (helling)bossen van Zuid-Limburg zijn eeuwenlang als hakhout in cultuur geweest. Uit de oude bosrechten (Habets 1891) komt het beeld naar voren van
middenbos dat min of meer vlaktegewijs tot het uiterste
werd geëxploiteerd, inclusief begrazing. Het lijkt niet
waarschijnlijk dat daarbij op noemenswaardige schaal
sprake kon zijn van een grote actuele natuurwaarde.
Vanaf de publiek- en privaatrechtelijke reorganisatie in
de Franse tijd lijkt het historische beheer geleidelijk te
zijn teruggelopen. In onze eeuw ten slotIe is het grotendeels in onbruik geraakt. Tijdens het proces van extensivering nam de botanische waarde toe. Die manifesteerde zich vooral in een soortenrijke en gevarieerde bodemflora met vele zeldzame soorten die vooral in
betrekkelijk extensief beheerd midden bos blijken voor
te komen. Het onvolprezen orchideeënrijke eikenhaagbeukenbos was in Zuid-Limburg nagenoeg beperkt tot deze omstandigheden. De avifauna vertoonde

overeenkomst met die van essenhakhout en rijke
grienden en werd verder gekenmerkt door b.v. kleine
bonte specht, wielewaal en appelvink. Door de dichte
structuur was het ook van belang voor zoogdieren
zoals eikelmuis, hazelmuis, das en andere marterachtigen.
In de veelal vrij kleine boerenbedrijfsbosjes of geriefhoutbosjes in Twente, de Achterhoek, Drente en bepaalde delen langs de Gelderse IJssel werd naar het
lijkt op een wat kleinschaliger manier gemengde hakhoutcultuur bedreven. Deze bosjes roepen veelal meer
de sfeer op van een naar uitkapbos neigend opstandstype. Zij waren vooral gekenmerkt door een rijke, bijzonder gevarieerde bodemflora waarin zeldzame soorten een belangrijk aandeel leveren en door vele overgangen naar "rijk" elzenhakhout (Alno-Ulmion; zie
Barkman 1971).
Nu in onze tijd de hiervoor genoemde vormen van
bosbeheer nauwelijks meer worden toegepast, neemt
de natuurwaarde van deze bostypen zienderogen af.
Met name de botanische waarde loopt terug, waarmee
parallel loopt een verschuiving in de fauna ten koste van kleine zangvogels, kleine zoogdieren en

Fig. 14

Doorgeschoten elzenhakhout onder Driebergen,
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Fig. 15

Doorgeschoten

"hoogstamhakhout"

(eiken-haag-

beuken·MiIlelwald) bij Bentheim.
waarschijnlijk ook lagere diergroepen zoals de insek·
ten. Met een passend beheer is die achteruitgang echo
ter zeker ten goede te keren. Dat beheer dient de ruim·
telijke structuur van het bos te bewerkstelligen. Daarbij
is zowel te denken aan begrazing in samenhang met
aangrenzend open terrein als aan extensief, kleinscha·
lig en gedifferentieerd hakhoutbeheer waarbij in gro·
tere complexen de mogelijkheid openligt om gedeelten
te begeleiden naar opgaand subspéntaan bos. In ge·
bieden met vele kleine complexen kan dit laatste over·
wogen worden met afzonderlijke opstanden.
8

Besluit

Ter afsluiting komen wij terug op de vragen van Stefels
(1969; zie aankondiging in Aanleiding en doel). Wij wil·
len de lezer er vooraf op wijzen dat Stefels voorname·
lijk schreef over de zeer intensieve vorm van de
eikenhakhoutcultuur. Hij trekt de waarde daarvan voor
het natuurbehoud onzes inziens niet ten onrechte in
twijfel. Zoals uit het voorgaande mag blijken, zijn er
evenwel andere vormen van hakhoutcultuur die minder
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ingrijpend zijn en die vanuit het oogpunt van natuurbe·
houd in al dan niet aangepaste vorm zeker de overwe'
ging van voortzetting of wederinvoering verdienen. De
atweging tegen o.a. de beheerslasten zal vaak in con·
crete gevallen op regionale schaal moeten plaatsvin'
den, wij hebben slechts gepoogd de algemene argu·
menten aan de natuurbehoudskant te verkennen.
Dan nu concreet de vragen van Stefels.
1 Welke organismen worden met uitsterven bedreigd
wanneer hakhout verdwijnt? Antwoord: dat weten wij
niet. Het zal echter duidelijk zijn dat we er met dit korte
antwoord, zoals zo vaak het geval is, niet zijn. Een niet
onaanzienlijk aantal, deels zeldzame en bedreigde
soorten is weliswaar niet uitsluitend gebonden aan het
voorkomen van hakhout, maar heeft daarin toch in ons
land allhans zijn voornaamste verspreiding (b.v. beo
paalde blad· en levermossoorten, kruiden, insekten).
Bij verdwijnen van hakhout kunnen deze soorten plaat·
selijk tot regionaal uitsterven. Door deze inperking van
hun verspreiding kan de levensvatbaarheid van de res·
terende populaties worden bedreigd, zodat in tweede
instantie uitsterven in bepaalde regio's of heel Neder·
land met verloop van tijd niet uitgesloten moet worden
geacht. Enkele soorten mossen zijn waarschijnlijk mo'
menteel zelfs in absolute zin beperkt tot hakhout: Ano·
modon attenuatus, Porelta platyphylla, Lejeunea cavi·
folia (meded. Gradstein).
2 Is het belang (d.L van hakhout) helemaal vergelijkbaar met bijvoorbeeld de noodzakelijke instandhouding van blauwgraslanden en trilvenen, waar alleen
dáár bepaalde soorten hun bestaan vinden? Antwoord:
in de eerste plaats kan worden verwezen naar het ant'
woord op de eerste vraag. In de tweede plaats worden
de genoemde vegetatietypen dan wellevensgemeen,
schappen gekenmerkt door vooral eigen combinaties
van soorten. De betekenis van een doelgericht beheer
voor het in stand houden van die blauwgraslanden, trilvenen, heiden e.d. is zo bezien niet veel anders dan
voor het orchideeënrijke eiken-haagbeukenbos en
voor het epifytische Anomodonto·lsothecietum die beide bestaan bij de gratie van hakhoutbeheer in enigerlei
vorm of varianten daarop. De invloed van de door hak'
beheer geremde ontwikkeling naar overheersing van
de beuk, met zijn verarmende invloed op de kruidenflora en ·ondergroei in andere typen van gemengd rijk
hakhout en in de meeste vormen van eikenhakhout,
ligt óók in die sfeer.
Indien in Nederland op ruime schaal oud, opgaand,
gevarieerd loofbos met een spontane of natuurlijke sa·
menstelling en afwisseling in structuur (open - dicht)
aanwezig zou zijn, dan zou de natuurwaarde van sommige hakhouttypen voor een deel wellicht minder hoog
kunnen worden aangeslagen. Zolang die situatie nog
niet bestaat, en het kan veel tijd kosten om daartoe
vanuit de huidige omstandigheden te geraken als er al

toe wordt besloten, menen wij goede argumenten te
hebben om te pleiten voor instandhouding van de
meeste hakhouUypen. Als gedeeltelijk alternatief is
daarnaast ook te denken aan begrazen. Desondanks
lijkt het niet onaantrekkelijk bepaalde delen van het
huidig hakhout(relict)-areaal bewust te ontwikkelen
naar gedifferentieerd opgaand bos anders dan door
niets doen ol omvormen tot spaarteigenbos zonder
meer. Wij menen echter dat dit niet (te zeer) ten koste
mag gaan van hakhout. Mogelijkheden tot het ontwikkelen van gevarieerd, opgaand loofbos met een zo natuurlijk mogelijk karakter zouden onzes inziens veeleer
moeten worden gezocht in bestaand cultuurloofbos en
in naaldbosaanplant waarin zich een tendens naar
1001bosontwikkeling spontaan begint afte tekenen.
Hernieuwde aanplant van hakhout, zoals Stelels als
mogelijkheid opwerpt, lijkt ons niet in de eerste plaats
noodzakelijk anders dan onder zeer bepaalde omstandigheden waar behoefte bestaat aan afscherming van
kwetsbare gebieden tegen storende externe invloeden.
Een natuurtechnisch optimaal beheer van wat ons nog
rest, ligt eerder voor de hand.
Veel, te veel kennis ontbreekt nog. Een hernieuwde
aanzet tot hakhoutonderzoek is gegeven door het
Rijksinstituut voor Natuurb eheer in samenwerking met
het Instituut voor Systematische Plantkunde van de
RU Utrecht. Daarbij is in de eerste plaats gekeken
naar de epifytische mos begroeiing van essenhakhout.
De eerste indrukken en de gegeve ns van vroeger onderzoek bevestigen de bijzondere betekenis van dit type. Wel lijkt die hier en daar eerder enigszins af- dan
toegenomen. Hierbij is de indruk gevestigd dat de epifytenbegroeiingen de laatste jaren steeds meer zijn
"verzuurd". In de jaren vijftig werd die begroeiing met
name in essen hakhout geheel gekenmerkt door basifiele soorten. De bovenste helft van de stoven is thans
echter als regel begroeid met een pruik van acidofiele
soorten. Het op schrale, zure gronden (heide, dennenbos) zeer algemeen voorkomende klauwtjes mos (Hypnum cupressiforme) overheerst in die pruik. Het is niet
duidelijk of dit verschijnsel in verband kan worden gebracht met de onlangs in de belangstelling gekomen
toenemende verzuring van de neerslag. Inmiddels is
het onderzoek ook uitgebreid tot grienden. Daarnaast
wordt door 011 aan de LH het vegetatiekundig onderzoek aan hakhout (vooral eikenhakhout) voortgezet.
In de praktijk is het grootste probleem van het beheer de financiële kant van de zaak. In verband met
het zich scherper aftekenende energievraagstuk lijkt
de belangstelling voor hout als brandstof echter weer
toe te nemen. Het verdient daarom aanbeveling na te
gaan welke economische rol hakhout weer zou kunnen
gaan spelen en hoe die inpasbaar is in het behoud van
actuele en potentiële natuurwaarden (vgl. Bervaes &
De Regt 1982).
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Dankw oord

Wij zijn dank verschuldigd aan allen die het manuscript
van dit stuk hebben doorgenomen, te weten mevr. A.
E. Jansen (Biol. Station Wijster) en de heren S. R.
Gradstein (RU UtreCht), J. Krikken (RMNH Leiden), E.
G. J. alt (LH Wageningen), J. van den Burg, C. P. van
Goor, H. M. Heybroek, G. van Tol en J. K. R. van den'
Wijngaard (Dorschkamp), G. J. Baaijens, F. A. Bink, G.
M. Dirkse, G. Hanekamp, D. A. Jonkers, H. N. Leys, G.
Londo en A. A. Mabelis (RIN). De heer Doesburg verschafte ons informatie over de praktijk van het griendbeheer. Een deel heeft het manuscript voorzien van
op- en aanmerkingen die wij naar eigen inzicht hebben
verwerkt. Omdat wij een bepaald kader wensten aan te
houden, een zo groot mogelijke evenwichtigheid nastreefden en bij uiteenlopende reacties een keuze hebben willen maken, zal mogelijk niet ieder zich herkennen. Wij hopen dat dit eerder aanleiding geeft om,
zoals ook mede het doel van dit stuk is, meer aandacht
aan dit onderwerp te besteden dan teleurstelling
oproept.
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OPLEIDING OPZICHTER/UITVOERDER
BOSBOUW EN CULTUURTECHNIEK (OUBC)
Bij voldoende deelname zal in oktober
.1984 een nieuwe opleiding van start gaan.
Aanmelding kan plaatsvinden vóór 20 april
1984.
Toelatingsvoorwaarden:
1. Minimum leeftijd 21 jaar
2. Werkzaam zijn in de sectoren bosbouw
en/of cultuurtechniek
3. Bezit van het diploma leerlingwezen
bosbouw, landschapsbouw, recreatie,
cultuurtechniek of gelijkwaardige
opleiding.
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Bos en Natuurterrein
Tuinstrast 4
6828 BG Arnhem
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Planning
Inventarisatie
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Uit de definitieve aanmeldingen,
voortkomend uit deze groep. zal worden
geselecteerd op donderdag 3 mei 1984.
Aanmeldingsformulieren en informatie zijn
uitsluitend op schriftelijk verzoek verkrijgbaar
bij de Stichting PLBG. Koningsweg 35e,
6816 TG ARNHEM (Schaarsbergen).
In de linkerbovenhoek vermelden a.U.B.C.

