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Beheer Zeisterbos

1913-1982

H. Visser
Gemeente Zeist

1 Toestand bij aankoop
Zoals in het voorgaande artikel van J. Buis is aangegeven, werd in 1913 het Zeisterbos aangekocht door de
gemeente Zeist. Uit de eerste beschrijving biijkt, dat de
opstanden over het algemeen in een slechte toestand
verkeerden.
"Vast staat, dat de verpleging zeer veel te wenschen
heeft overgelaten. De vele, in de oudere bestanden
voorkomende, nog onverweerde stoven wijzen erop,
dat in de laatste jaren zeer vele boomen zijn geveld; de
houtvoorraad werd hierdoor terdege aangesproken. Bij
de dunningen in de jongere bestanden heeft men de
regelen eener goede bestandsverpleging niet voldoende in het oog gehouden.
Veelal is willekeurig, of beter gezegd al naar behoefte aan houtr gekapt en de sluiting van het kronendak
vaak reeds zeer vroeg op blijvende wijze verbroken.
Mede ten gevolge daarvan vertoonen de boomen dikwijls slechts een geringen iengtegroei, terwijf bovendien eene verwildering en achteruitgang van den
bodem optreedt. Ook zal het nalaten van verplegingsmaatregelen, zooals inboeten en het wederinplanten
van sterfgaten veel hebben bijgedragen tot den vrij algemeen voorkomenden zeer ijle stand.", aldus een
"rapport omtrent de tegenwoordige toestand van het
Zeisterbosch" uit 1914.
Het rapport vermeldt verder, dat van de bestanden
jonger dan 20 jaar nog goed bos verwacht kan worden.
Wel dienen de jonge opstanden hoognodig gedund te
worden. Ook de opstanden van 20 tot 50 jaar moeten
nodig verpleegd worden, terwijl op de open plaatsen
loofhout behoort te worden ingeplaatst. In de bestanden ouder dan 50 jaar valt aan de opstand waar deze
te wensen overlaat, weinig meer te verbeteren.
De oudste grovedennenopstanden (van 1795) zijn
nog van de eerste generatie die in het grotendeels uit
eikehakhout bestaande Zeisterbos is aangelegd. Alhoewel niet voor het gehele bos, wordt toch voor een
belangrijk gedeelte van het bos geadviseerd zo lang
mogelijk kaalslag te vermijden en te trachten door
onder- en tussenplanting met verschillende houtsoorten de grond te verbeteren, waardoor het bestand langer behouden kan blijven en zijn verjonging door vel168

ling van kleinere vlakten kan geschieden (groepsgewijze verjonging).
Uit de oude vakbeschrijving van 1914 kunnen we
ons een goed beeld vormen van de toestand van de
opstanden bij de aankoop. Over het algemeen vinden
we de volgende opmerkingen:
Grovedennenopstanden:
- stand is hol en zeer onregelmatig
- op de bodem een zeer sterke vegetatie van struikheide en mossen
- groei is zeer gering en sluiting is onvoldoende
- slecht gegroeid, zeer hol en onregelmatig
- de laatste 20 jaren veel bomen geveld, waarbij,
naar het schijnt, de voorkeur werd gegeven aan de
beste exemplaren
- de tussen het eikehakhout geplante dennen zijn
zeer spichtig opgegroeid
- de groei van de dennen laat te wensen over
- de stand is zeer hol en plaatselijk zijn grote open
plekken ontstaan
- de Iengtegroei is beneden het gemiddelde
Slechts zelden komt het voor dat de opstand goed gegroeid is en voldoende sluiting heeft.
Eikehakhoutopstanden:
- de groei is ver beneden het middelmatige
- de groei laat veel te wensen over
- slecht gegroeid, door teikenjare optreden van
eikenmeeldauwzwam
- de groei van het hakhout is zeer slecht
De conclusie in het voorgenoemde rapport is dan
ook de volgende: "De grovedennenbestanden verkeeren over het algemeen in slechten toestand, vooral in
het achterste gedeelte van het bosch, maar ook in het
voorste gedeelte is de hoedanigheid van die bestanden beneden hetgeen men op dergelijken grond mag
verwachten.
De stand van de boomen is over het geheel zeer hol,
de lengte verre beneden het gemiddelde, terwijl ook de
stamvorm vaak minder mooi is en veel boomen een ijle

Fragment uil het afdelingsregister 1925.
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kroon hebben. De houtvoorraad is dan ook uiterst gering."
De wat uitgebreidere beschrijving in de bestandslegger geeft nog wat meer informatie. De foto's tonen enige fragmenten uit het afdelingsregister. De grovedennenopstanden waren meestal gevormd door doorplanting of doorzaaiing van slecht groeiend inlands
eikehakhout. Door het achterwege laten van inboeten
was op verschillende plaatsen een gedeelte van het inlandse eikehakhout doorgegroeid.
Bij de aankoop bestond het Zeisterbos voor 82% uit
groveden en voor 18% uit eikehakhout. De meeste opstanden waren hol tot zeer hol en groeiden slecht. De
eikehakhoutgedeelten vertoonden een nog slechtere
groei door aanleg op te lichte bodem en aantastingen
door wild en meeldauw. De leeftijdsopbouw was onregelmatig met nogal veel oude opstanden.
Op veel plaatsen betrof het monoculturen van groveden zonder menging en zonder enige ondergroei. Door
strooiselroof en ver daarvoor verstuiving verkeerde de
bodem in slechte toestand.
De voorraadgegevens uit 1915 leveren ons bovendien nog een inzicht over de volkomenheidsgraad.
0- 20jaar
volk.graad 1,125
21- 40 jaar
volk.graad 0,522
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volk.graad 0,711
volk.graad 0,528
volk.graad 0,464
volk.graad 0,550
volk.graad 0,540

Beheer direct na aankoop

Zoals uit het artikel van L. Lamers blijkt, is er direct na
aankoop van het Zeisterbos aan het Staatsbosbeheer
gevraagd een beheersplan op te stellen.
In het eerste beheersplan (1914-1915) worden daarom de volgende adviezen gegeven:
- De bodem dient op vele plaatsen bewerkt te worden, doch diepe bewerking wordt afgekeurd.
- Na de bewerking een passende bemesting met lupine en landbouwvoorbouw (serradella en rogge).
- Het stoppen van strooiselroof.
- Het afdekken van de bodem met lupinenstro.
- Tussenplanten van loofhoutsoorten als beuk, tamme kastanje, lijsterbes, berk, Amerikaanse eik; linde,
acacia, prunus.
Direct na de aankoop is begonnen met het vellen en
afvoeren van de zieke en dode bomen uit vele opstanden. Doordat het takhout in die periode ook goed ver169

Zeisterbos omstreeks 1913.
Vak 3, groveden 1835.
Grote delen van hel bos verkeerden in
deze staat.
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koopbaar bleek te zijn, werden niet alleen de stammen
verkocht, doch ook al het takhout.
De jonge grovedennenopstanden vertoonden vooral
door hun geringe plantafstand (0,60 m x 0,65 m,
25.500 st/ha) een sterke dunningsachterstand.
in 1914-1915 werden zeer lichte dunningen uitgevoerd. In de holle oudere opstanden werd begonnen
met groepsgewijze verjonging in de gaten. Door het
gehele Zeisterbos werden werkzaamheden uitgevoerd.
In 1915 bleek de recreatiedruk zeer groot te zijn.
Men sprak van duizenden bezoekers en honderden in
de heuvels gravende kinderen. In 1916 werden daarom in het heuvelachtige bosgebied enkele gedeelten
afgerasterd. Om niet alle heuvels tegen beschadiging
te moeten omrasteren, werd een gedeelte van een halve hectare als speelterrein aangewezen, waar men
naar hartelust in de heuvels mocht graven, In 1918
werd een pomp geslagen (25 meter diep) om gehoor te
geven aan de vele verzoeken van het publiek.
In 1916 werd de eerste kaalkap sinds het bos in beheer was bij de gemeente, uitgevoerd, en we! in een
gedeelte waar weinig publiek kwam en dat ook nog
zeer klein (10 are) was. Toch werden in de daarop volgende paar jaren nog enkele stukjes kaalkap uitgevoerd. Deze kaalkapterreintjes werden aanvankelijk
geploegd, maar vanaf 1919 werd om werk te verschaffen, overgegaan tot spitten. Dit verhoogde de kosten
aanmerkelijk, daar ploegen ƒ 100,— per ha kostte en
spitten ƒ 375,— per ha. Alle stobben werden uit deze
terreintjes verwijderd met een inmiddels door de ge170

meente aangekochte stobbentrekker. Deze stobben
werden als brandhout verkocht.
In 1915-1916-1917 werd in plaats van de gebruikelijke groenbemesting ook landbouwvoorbouw
uitgevoerd met serradella en wortelen voor de paarden. Ook werden rogge en bruine bonen verbouwd.
Hierbij werden veel kunstmest en stadsvuilcompost
gebruikt. Er is sprake van "grote" en "flinke" hoeveelheden kunstmest (mergel, kainiet, slakkenmeel, superfosfaat) en er werd tot 70 m 3 per ha stadsvuilcompost
opgebracht.
Daar de daarna aangelegde grovedennenbeplantingen
op de met rogge beteelde perceeltjes minder goed
groeiden dan op de met lupine en serradella beteelde
gedeelten, werd de voorbouw van rogge gestaakt.
Voor sommige opnieuw te beplanten gedeelten werd
wel drie tot vier jaar landbouwvoorbouw toegepast.
Toch betrof dit maar een klein gedeelte van het Zeisterbos. Het overgrote deel werd uitgevoerd in groepsgewijze verjonging, met over het algemeen 40% loofhout.
De grondbewerking bestond in het spitten van plantgaten van 40 x 50 cm. Met het toenemen van de werkloosheid nam ook de grondbewerking toe. In 1892
werd ƒ 6.000,— boven de begroting uitgegeven voor
aanvullende werkzaamheden en zien we dat de kleine
gedeelten 50 a 60 cm diep gespit worden met het verwijderen van alle voorkomende stobben.
In verschillende eikehakhoutpercelen werden vanaf
1916 voren gespit en werd tweejarige groveden van inlands zaad geplant op 80 x 80 cm. Veel hakhout werd
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in die periode geveld en verkocht als brandhout. De
stoven werden dan gerooid. Veelal vond dan lupinevoorbouw plaats. De hoofd houtsoorten waren hoofdzakelijk douglas, lariks, groveden, inlandse eik, Amerikaanse eik en beuk. De Amerikaanse eiken werden

door het publiek in het najaar veel geroofd, vanwege
de mooie herfstkleur.
In 1920 vermeldt de bestandslegger dat alle Amerikaanse eiken met een „zeker" middel worden bespoten om roof tegen te gaan, hetgeen goed voldoet.
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Jonge beplantingsgroep in het Zeisterbos omstreeks 1934. In de groep diverse houtsoorten. Duidelijk zichtbaar de
erosie van de stuifzandheuvels door de
hoge recreatiedruk in die tijd.

Waaruit dat "zekere" middel bestond is niet bekend.
De grovedennen zijn vrijwel alle uit inlands zaad, In
de eerste jaren na de aanleg komt zeer veel dennenschot voor. De opstanden uit die tijd tonen nu een
slechte vorm en een slechte groei, zodat vrij zeker gesteld kan worden, dat het hier zaad van vliegdennen
betreft, wat in die tijd gebruikelijk was.
3

Beheer in de periode 1925-1940

Bij het advies in 1925 schreef Jager Gerlings, inspecteur bij het Staatsbosbeheer:
"Het doel dat hierbij wordt nagestreefd, is de instandhouding van het bosch als zodanig tot in de verre
toekomst. Dit doel kan echter alleen bereikt worden
door de voortbrengingskracht van de bodem zo hoog
mogelijk op te voeren en voortdurend in stand te houden".
"Sedert het bosch onder gemeentelijk beheer staat,
is zoveel mogelijk getracht loofhout in de dennenbe-

standen te brengen ais noodzakelijk middel om tot een
beteren bodemtoestand te komen."
Rond 1929 was zo'n 40-tal werklozen regelmatig in
de bossen werkzaam. Dat in die periode het bos nog
lang niet optimaal was, lezen we in de bestandslegger
uit die tijd. Vele grovedennenvakken waren zo hol, dat
veel ondergroei van heide voorkwam, hetgeen de
toenmalige bosbaas in de bestandslegger de onderaan
deze pagina afgedrukte tekst deed schrijven. Bosbrandjes kwamen dan ook regelmatig voor.
In de jaren dertig nam het aantal werklozen toe.
Door het Staatsbosbeheer werd in 1935 een plan gemaakt voor de uitvoering van werkzaamheden in werkverschaffing.
De jonge beplantingen werden alle geplagd of behakt. Plaatselijk werden hakhoutvakjes 0,80 tot 1,20 m
diep gespit om de onderliggende bank te doorbreken.
Deze werden bemest met 1000 kg kalkmergel en 600
kg slakkenmeel en 70 ton verteerd huisvuil.
In 1939-1940 vonden aantastingen plaats door de
dennenbladwesp. Verscheidene malen werd het bos
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bestoven met derrispoeder en pyrethrum; ook zelfs 90
jaar oude opstanden van groveden.
4

Beheer tijdens de Tweede Wereldoorlog

De periode 1940-1945 was voor het Zeisterbos een
donkere periode. In 1943 begon het al met de leverantie van generatorhout, maar vooral in 1944 en 1945
namen de verplichte leveranties snel toe. In 1944 en
1945 werd uit het Zeisterbos brandhout geleverd aan
de bakkers in Utrecht, het gemeentehuis, kantoor gemeentewerken, GG en GD, politiebureau en diverse
andere instanties. Ook voor brandstofvoorziening van
de burgers werden verschillende dunningen uitgevoerd.
Alhoewel de afvoer van hout op die manier de aanwas ver overtrof, waren deze dunningen niet zo erg,
omdat deze door vaklieden werden uitgevoerd en de
slechte bomen hiervoor werden uitgezocht.
Veel erger waren de houtdiefstallen door de burgers.
Hierbij werd niet gekeken naar de resterende opstand,
Vak 12
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laat staan naar de toekomst hiervan. Vooral veel dunne, dus jonge bomen moesten het ontgelden,
waardoor de circa twintig jaar oude verjongingen verloren gingen. Voor de zogenaamde noodkacheltjes werd
van de zware grovedennen de schors over de onderste
2 meter weggehaald. Vele zware grovedennen stierven hierdoor af.
Tenslotte kwamen de houtvorderingen door de bezetters. In eerste instantie waren er berichten over totale
kaalkap. Het gemeentebestuur vroeg in een ijlbrief aan
het Staatsbosbeheer om bemiddeling. De toenmalige
beheerder, D. G. Blanksma, wist echter van zijn Duitse
collega's-bosbouwers gedaan te krijgen dat "slechts"
50% van alle zware bomen werden afgevoerd. Helaas
moest hij toestaan dat deze 50% dan wel de mooiste
bomen moesten zijn. Met de Duitse bosbouwers was
over het algemeen beter te praten, dan met de "Hollandse? firma uit Hilversum" die, zoals de bestandslegger vermeldt, het werk uitvoerde.
Buiten al deze houtveilingen werden door de bevolking
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ook nog alle stobben gerooid, gesprokkeld en denneappels verzameld. Al met al niet alleen een aanslag
op het bomenbestand maar ook nog op de bodem.
In 1943 kwam de afvoer van huisvuil door gebrek
aan transport in de knel. Het gemeentebestuur besloot
hierop een gedeelte van het bos aan te wijzen voor het
storten van huisvuil. De daarop komende opslag van
aardappels werd door de bevolking gerooid. Het rooien
van stobben en aardappels en het graven van sleuven
voor huisvuil leverden na de bevrijding vele terreingedeelten op die voor inplanting gereed lagen. Dat er na
de bevrijding nog zwaar hout in het bos voorkwam,
blijkt uit de verkoop van een fijnspar op 24 januari
1946 van 26 meter lang en 5,655 m3 inhoud.
De thans voorkomende veelstammigheid van veel
loofhout, vooral Amerikaanse eik, heeft twee oorzaken:
ten eerste: het plukken van mooi kleurende takken van
de Amerikaanse eik bij de aanleg en
ten tweede: de vele houtvellingen in de oorlog.
5

Beheer na de Tweede Wereldoorlog

Door de ernstige vellingen in de oorlog waren grote gaten in het Zeisterbos ontstaan. Als gevolg van deze
vellingen kwam in 1945 en 1946 veel stormschade
voor. Zoals reeds is opgemerkt, was hierdoor in vrijwel
het gehele Zeisterbos een situatie ontstaan, waarbij
groepsgewijze verjonging goed uitvoerbaar was.
Door de grote vraag als gevolg van de vele oorlogsvellingen in den lande was plantmateriaal echter
schaars. Daarom werd getracht met zo min mogelijk
plantmateriaal te verjongen en zoveel mogelijk gebruik
te maken van natuurlijke verjonging. De verjongingen
vonden dan ook allemaal in kleine groepen plaats. Van
de oude grovedennen werd zo min mogelijk geoogst.
Alleen zieke en dode bomen werden geveld. Door de
burgers was al het takhout als brandhout afgevoerd.
In 1945 en 1946 werd zoveel mogelijk de vel- en uitsleepschade hersteld, maar ook veel schade die was
ontstaan door het graven van loopgraven, dekkingsgaten voor voertuigen en mensen enz.
De door het Staatsbosbeheer opgelegde herplantplicht was voor de gemeente aanleiding tot het doen
opstellen van een bosherstelplan. Dit plan werd opgesteld en uitgevoerd door de Nederlandse Heidemaatschappij en uitgevoerd met ongeveer 50 man. De kosten werden bestreden uit het bedrag, ontvangen voor
de houtvorderingen en de wederopbouw. In 19471948 begon het beheer weer zijn normale loop te krijgen.
De stortingen van huisvuil in de bossen gingen nog
tot 1953 door. Hiervoor werden smalle stroken gespit
voor het onderbrengen van het huisvuil. Bij de verjon-
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gingen in de naoorlogse periode werd, mede door het
onderzoek, veel meer aandacht geschonken aan de
herkomst van het plantmateriaal.
Ondanks de intrede van grotere machines en de
aanwijzingen in het beheersplan van 1957 is men in de
Zeister bossen kleinschalig blijven verjongen, zodat nu
een situatie is ontstaan, waarin monoculturen steeds
minder voorkomen. In bijna alle vakken komen mengingen van houtsoorten van verschillende leeftijden
voor.
Het percentage meereisende naaldhoutsoorten nam
toe ten koste van de groveden. Bij het loofhout nam de
Amerikaanse eik toe. De Amerikaanse vogelkers nam
gelukkig slechts in geringe mate toe. Veelal werd Prunus padus gebruikt. Waarschijnlijk was dit het gevolg
van het feit dat aan het Staatsbosbeheer verscheidene
jaren achtereen toestemming werd verleend om bessen van de Prunus padus te mogen plukken.
Het beheersplan van 1957 was wat meer gericht op
de houtteeJt (zie artikel L. Lamers). Uit landschappelijke c.q. recreatieve ovenwegingen werden toch zoveel
mogelijk oude opstanden en/of schermen gespaard.
6

Huidig bosbeeld

Als resultaat van een zo lange periode van kleinschalig
bosbeheer is een bostype ontstaan met een grote afwisseling. Op de armere bodemtypen is dit hoofdzakelijk groveden gemengd met berk en eik. Op de rijkere
bodemtypen zijn groepen met meereisende naaldhoutsoorten en groepen loofhout door het scherm van oude
grovedennen gegroeid. Plaatselijk zijn de groepen nog
niet door het scherm heen en is een sterk gelaagd bos
ontstaan. Doordat in de laatste periode de natuurlijke
verjonging steeds meer gaat meespelen, is er in belangrijke delen een gemengde onderetage. De opbouw
wordt steeds kleinschaliger en bestaat niet alleen uit
mengingen van houtsoorten maar ook van verschillende leeftijden.
Door de veelal dichte onderetage is er veel dekking
voor vogels en kleine zoogdieren, zodat de stand hiervan goed te noemen is. Alhoewel er niet veel open
ruimten zijn, is er een grote recreatieve belangstelling.
Al met al kan gesteld worden, dat er veel veranderd
is in het Zeisterbos in de afgelopen 70 jaar en dat de
gemeente Zeist nog steeds trots kan zijn op de beslissing van 1913 om het bos te behouden.
Het zal duidelijk zijn dat beheersplanning-uitvoering
en administratie van het beheer er niet eenvoudiger op
zijn geworden door deze ontwikkelingen. Daarom is in
1982 gezocht naar een aangepaste manier van inventarisatie en planning.

