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Afgelopen najaar baarde het in de landelijke media nogal opzien dat er op de
Veluwe veel eikenhakhout blijkt te groeien van 400 tot 500 jaar oud, maar vooral
dat er enkele exemplaren staan die wel enige duizenden jaren oud zouden zijn.
Hoewel die hoge leeftijden nog moeten worden aangetoond, was het voor de
Provincie Gelderland en Het Geldersch Landschap wel een argument om de Veluwe
voor te gaan dragen voor de Werelderfgoedlijst van de Unesco (o.a. Utrechts
Nieuwsblad 03-09-01). Toch was het al lang bekend dat er oud eikenhakhout
(eikenstrubben of akkermaalshout) in Nederland voorkomt, niet alleen op de
Veluwe maar ook elders op de hoge zandgronden. Minder bekend is dat het ook
in de Hollandse duinen voorkomt. De op de televisie getoonde beelden van de
Veluwe hadden dan ook zonder problemen plaatselijk in de duinen gemaakt
kunnen zijn; maar dan zonder daar een indrukwekkend verhaal over zeer hoge
leeftijden bij te kunnen vertellen. Daarom wordt in dit artikel een poging gedaan
het eikenhakhout in het duingebied Meijendel te dateren, en meer in het bijzonder
dat in de vallei Het Oude Rijs.

Figuur 1. De zuidhoek
van duingebied
Meijendel met omgeving.
Legenda
1. Duinen => 10 meter
2. Water
3. Globale verspreiding
oud eikenhakhout
Waalsdorp / Oude Rijs
4. Bosjes op kaart Oude
Rijs 1711 (Let op de nu
afgegraven duinrand bij
de Roggewoning)
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Eikenhakhout in de duinen
Het eikenhakhout in de Hollandse duinen heeft een karakteristieke standplaats. Het
staat meestal in lage binnenduinen waar weinig jong duinzand is aangekomen, of
waar dat alleen maar is overheen getrokken. Voor de Amsterdamse
Waterleidingduinen is de verspreiding mooi in beeld gebracht (Van Til & Mourik
1999, afb. 161 en 232, type L6), maar voor Berkheide, Meijendel en Solleveld is dat
niet goed mogelijk. Ook in en langs voormalige landbouvwalleien in het middenduin komt hakhout voor, en niet alleen van eiken, maar dat is meestal veel jonger
In het duingebied Meijendel zijn vooral mooie oude voorbeelden te vinden in de
Waalsdorpervlakte / het Oude Rijs, globaal tussen FEL-TNO en de vallei Meijendel
(fig. 1.3). Deze vallei, die min of meer een eenheid vormt met de vallei Meijendel,
ligt grotendeels op een overstoven en deels weer uitgestoven strandvlakte.

—

Eek en talhout

De eiken waar het om gaat doen zich voor als meestal veelstammige eiken met
relatief dunne stammen (fig. 2 en 3). Die stammen staan min of meer in een cirkel,
die soms een doorsnede van meer dan vier meter heeft. Het exemplaar van figuur 2
is wat dat betreft een kleintje. Door het veelvuldig bij de grond afzetten van het
opgaande hout zijn de stoven (stobben) steeds groter geworden. De stoven zitten
over het algemeen onder het zand, maar het zijn dus geen opgaande bomen die
tot de kruinen zijn ondergestoven zoals wel eens gedacht wordt. Het belangrijkste
product van het eikenhakhout was de schors ("run" of "eek") die in de leerlooierijen nodig was voor de looistof. De ontschorste takken gingen in bossen ("talhout")
vooral naar de bakkersovens. De kapcyclus hiervoorwas meestal 10-12 jaar, maar
ook wel korter (Nooren 1975, Miegroet 1976). Deze industrie was vóór de negentiende eeuw economisch van enig belang, maar vooral in tijden van oorlog kon het
tot begin twintigste eeuw rendabel zijn. Op de hogere zandgronden veroorzaakte
het zelfs enige trekarbeid (Nooren 1975).

—

Beredeneerde leeftijd

De grote uiterlijke overeenkomst met het eikenhakhout op de Veluwe en elders
roept de vraag op of dat in het Oude Rijs net zo oud zou kunnen zijn. Het zal
ogenblikkelijk duidelijk zijn dat de stammen die we nu zien nooit eeuwen oud
kunnen zijn. Uit tellingen van jaarringen door Dick van Leeuwen (Duinbeheer DZH)
blijken ze dan ook niet ouder te zijn dan een jaar of 150. Ze zijn dus rond 1850, in
de tijd van de grote ontginning in Meijendel, voor het laatste afgezet. Dat neemt
niet weg dat de stobben een stuk ouder moeten zijn dan dat. Maar hakhoutstoven
laten zich nauwelijks precies dateren omdat ze, net als oudere knotwilgen, over het
algemeen hol zijn.
We zien een deel van ons hakhout waarschijnlijk terug op een kaart van "het
Excercitieveld Van Outs genaamd Toude Rijs ..." uit 1771 (fig. 1.4). Als we aannemen
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dat ze op dat moment al
een jaar of honderd zijn.
komen we op een leeftijd
van ongeveer 350 jaar uit.
Onwaarschijnlijk is dat
niet, want ook op Duinrell
staat zo'n oude eik
(Copijn). De aanwezigheid
van oud hakhout in de
omgeving wordt bevestigd
door een veiling in 1806 o
de nabijgelegen hofstede
Voorlinden van een partij
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Figuur 2. Solitaire eik in de noordelijk uitloper van het Oude Rijs.
ijkeboomen, mitsgaders
HP vd Meer, winter 1985/86
een partij zwaar ijken,
eisen, essen, berken en ander hakhout."
(Van Lit & Scheffer 2000).
De bomen zelf verder terug volgen in de tijd is vooralsnog niet mogelijk, maar met
het gebied waarin ze groeien kan dat wel. De oudste mij bekende kaart waarop de
naam Oude Rijs voorkomt is van Floris Jacobsz (van der Sallem) uit 1602, die het
lang betwiste duingebied langs de Landscheiding ("Tschijt") tussen Rijnland en
Delfland weergeeft. Dit is ook de eerste kaart waarop de valleien Meijendel en
Sparregat worden benoemd. Het Oude Rijs omvatte vroeger zowel wat we tegenwoordig meestal Waalsdorpervlakte als wat we nu Oude Rijs noemen. De naam
betekent zoiets als "het oude hakhoutbos", waarbij dat oude in dit geval wil zeggen dat het ouder was dan het toen bij Madurodam / De Bataaf gelegen Jonge Rijs.
Nog in 1611 (Floris Baltazarsz, kaart van Delfland) was overigens de oude naam
Berkenrijs nog in gebruik. In 1566 - het jaar van de beeldenstorm - was "Zeeckere
valaye, genaempt het Berckenrijs" in gebruik als weide en voor het houden van
(verboden) hagepreken (Smit 1922). In 1517 werd bepaald dat het Berkenrijs mocht
worden omheind en afgesloten om verdere degradatie te voorkomen (Boerboom
1958). Dat was eeuwen eerder al met het Haagse Bos gedaan: "van der heyninge te
poten met vleder ende met braem" (Rentmeestersrekening 1355, Pabon 1924). Het
Berkenrijs behoorde tot het grafelijk domein en jachtgebied en bij de toegang ter
hoogte van Groenendaal woonde een "duinmeijer".
De vroegst bekende vermeldingen van het Berkenrijs komen we tegen in de
grafelijke rekeningen (De Boer ea 1997, nrs 581 en 645). Zo werd er in november
1395 een aankoop ten behoeve van graaf Albrecht van Beieren geboekt van twee
"blauets", die in het Berkenrijs waren gevangen. (Wat "blauets" zijn weet ik niet.
Roofvogels misschien voor gebruik bij de jacht?)
De naam Berkenrijs maakt duidelijk dat het oorspronkelijk een berkenbos was,
maar dat sluit eiken (op den duur) niet uit. Als onze eiken inderdaad deel
uitmaakten van dat hakhoutbos, zouden ze dus wel 600 jaar oud kunnen zijn.

Berekende leeftijd
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De onderzoekers op de Veluwe kwamen tot leeftijden van 2000-3000 jaar door een
eenvoudig rekensommetje (J. Stövenkamp in tv-interview). Door het aantal stamdiktes per stoofdiameter te vermenigvuldigen met de huidige stamleeftijd, wordt
de veronderstelde leeftijd van de boom (eigenlijk van de stoof) berekend. We
kunnen hetzelfde doen voor het eikenhakhout in Oude Rijs. In bijgaand tabelletje
worden de leeftijden berekend die op deze manier horen bij enkele veel in Oude
Rijs voorkomende maten van stoven en stammen. Als laatste kapdatum (LKD) is
1850 aangenomen (zie boven), wat dus een opstandleeftijd van 150 jaar geeft. Bij
deze LKD komt de "gemiddelde" leeftijd uiteraard op 1500 jaar uit (10 x 150 jaar),
maar de mogelijke leeftijd varieert tussen 750 en 3000 jaar
Tabel 1. Berekening van de ouderdom aan de hand van
enkele veel in Oude Rijs voorkomende maten. LKD=1850
^
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Discussie
Een belangrijke maar moeilijk te beantwoorden vraag is hoe oud eiken eigenlijk
kunnen worden. In bosbouwkringen wordt wel aangenomen dat de gemiddelde
leeftijd 150-250 jaar is (Miegroet 1976), maar bosbouwers hanteren kwaliteitsnormen. Eiken van 300-350 jaar blijken vrij veel voor te komen. Hoewel het er in
werkelijkheid ongetwijfeld meer zijn, zijn er in Nederland maar twaalf (opgaande)
eiken bekent die waarschijnlijk ouder zijn dan 400 jaar (Copijn, Philippona 2001). De
oudste twee daarvan zouden meer dan 600 jaar zijn. De hierboven beredeneerde
leeftijd van 350 tot 600 jaar, is technisch dus zeker mogelijk, maar zeker niet algemeen. Er wordt wel aangenomen dat hakhout veel ouder kan worden dan opgaande bomen omdat ze minder kwetsbaar zouden zijn voor ziekten en plagen
(Philippona 2001), maar dat is moeilijk te bewijzen omdat de stoven meestal hol
zijn. Bovendien kan hakhout ook uitgeput raken (Miegroet 1976).
De vraag blijft dus staan of eiken wel een paar duizend jaar oud kunnen worden,
en de rekenmethode kan ons daarbij niet echt verder helpen. Een bezwaar van de
rekenmethode is bijvoorbeeld dat er impliciet vanuit wordt gegaan dat de diktegroei altijd hetzelfde is geweest. Maar er bestaat geen rechtlijnig verband tussen
stamdikte en leeftijd, omdat de groeikracht afhangt van omstandigheden als temperatuur, vocht in de bodem en beschikbaarheid van voedsel; en de diktegroei ook
van de leeftijd. Als bijvoorbeeld de groei in de afgelopen 150 jaar minder sterk was
dan daarvoor (wat door de moderne waterstandswisselingen niet onwaarschijnlijk
is), dan zou de leeftijd veel lager moeten uitkomen. Tabel 1 laat zien dat het
verschil dan wel duizend jaar zou kunnen zijn.
Maar het grootste bezwaar tegen de rekenmethode wordt wel geïllustreerd door
figuur 3. Die foto toont een stuk van een hakhoutbosje. In tegenstelling tot de
meeste andere exemplaren is hier het hart nauwelijks met zand bedekt. Daardoor is
te zien dat de stammen een flink stuk over de grond kruipen voor ze omhoog gaan.
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Hetzelfde is o.a. te zien op Solleveld. Als dat bij de andere grote exemplaren ook
het geval is, is de stoof dus veel kleiner dan het lijkt. Dan zouden de eiken rond
1850 zelfs wel eens voor de eerste keer gekapt kunnen zijn. Alleen door graven of
sonderen zullen we
dat kunnen bepalen.
Maes (2001) veronderstelt dat het duineikenhakhout een in
de twaalfde eeuw
gespaard deel is van
bos dat in de vroege
middeleeuwen is ontstaan, maar dat gaat
in ieder geval voor
onze omgeving niet
op. Zo werd bij archeologisch onderzoek
Figuur 3. Deel van een eik met kruipende stammen. Langs het oude
pad van Waalsdorp naar Meijendel. HP vd Meer, voorjaar 2000

Waalsdorpervlakte (TNO) een

middeleeuwse akkerlaag aangetroffen die na het eerste kwart van de dertiende
eeuw was overstoven met Jong Duinzand. Een stuifmeelmonster uit die akker gaf
aan dat er toen in de omgeving voornamelijk grassen groeiden, terwijl slechts 5%
van het monster bestond uit boomstuifmeel (Magendans & Waasdorp 1985, zie ook
diagram 19 in Zagwijn 1997). In de vroege middeleeuwen was dat nog meer dan
50%, waarbij alleen al 20% eik (o.a. De Jong & Zagwijn 1983, Zagwijn 1997). Met
die achteruitgang van het bos heeft Maes dus wel gelijk, maar als onze eiken er in
de late middeleeuwen al stonden, zou dat in de stuif-meelmonsters tot uitdrukking
moeten komen.

—

Samenvatting en conclusies

Het is niet zo moeilijk gebleken om een leeftijd van duizenden jaren aan het
eikenhakhout in het Oude Rijs toe te kennen. Helaas blijkt de rekenmethode die
daarvoor is gebruikt alleen in theorie betrouwbaar te zijn. Bovendien blijkt een
datering vóór de vorming van de Jonge Duinen zeer onwaarschijnlijk omdat
pollenanalyse heeft aangetoond dat onze omgeving in de eerste helft van de
dertiende eeuw, toen Jong Duinzand Waalsdorp bereikte, vrijwel boomloos was.
Die hele rekensessie was dus eigenlijk overbodig.
Historische gegevens laten eventueel een leeftijd van 500 tot 600 jaar toe. In de
zestiende eeuw waren er nog wel volop problemen met stuivend duin, ook ten
westen van het Berkenrijs (Postma 1981), maar in de vijftiende eeuw moet het
binnenduin toch wel voldoende gestabiliseerd geweest zijn om eikenbos te kunnen
dragen. Toch is het niet meer dan speculatie, voornamelijk gebaseerd op de te
achterhalen leeftijd van het impliciet als hakhout bekend staande gebied Berkenrijs.
Veruit het meest betrouwbaar is daarom een leeftijd van ongeveer 350 jaar, die
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direct en indirect is gebaseerd op de bomen zelf. We zitten dan in de zeventiende
eeuw; een tijd waarin veel buitenplaatsen langs de binnenduinrand werden ingericht.
Geen duizenden jaren oud dus, en nauwelijks iets om mee op de Werelderfgoedlijst
te komen, maar toch wel de oudste bovengrondse landschapselementen in ons
duin. Het is voor de beheerder (voornamelijk DZH) wel iets om trots en zuinig op te
zijn. Helaas is de huidige opstand waarschijnlijk al te oud om nog met veel succes
geactiveerd te kunnen worden, want de slapende knoppen kunnen "maar" een jaar
of tachtig oud worden (Miegroet 1976). Meer dan stervensbegeleiding zal er dus
wel niet inzitten. Dat is een goedkope manier van beheren, want het sterven gaat
helemaal vanzelf. De laatste jaren zijn er al verschillende gegaan.
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Figuur 4. Eikenwal rond voormalige schaapskooi in het Oude Rijs HP vd Meer 2001
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