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Voorwoord 

Voor u ligt het resultaat van een afstudeeronderzoek naar de bosgeschiedenis van het Leuvenumse 

Bos. Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de master 

Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Van juli 2020 tot en met januari 2021 

ben ik bezig geweest met dit onderzoek en het schrijven van deze scriptie. Het was voor mij 

belangrijk om een afstudeeronderwerp te vinden, waarbij het aspect cultuurhistorie een belangrijke 

rol speelt, een AHN-analyse toegepast kan worden en waarbij ik mijn kennis over bossen kan 

vergroten. 

 

Natuurmonumenten bood mij de unieke kans, om in de vorm van een boshistorisch onderzoek naar 

het Leuvenumse Bos, de bovenstaande wensen uit te laten komen. Een bosgebied met een rijke 

historie en waar, niet onbelangrijk, met een AHN-analyse veel ‘nieuwe’ ontdekkingen konden 

worden gedaan. Voor deze kans wil ik in het bijzonder mijn afstudeerbegeleider Michiel Purmer en 

boswachter Remko van Rosmalen bedanken. Naast de uitstekende begeleiding van Michiel en dat ik 

bij vragen altijd bij hem terecht kon, gaf hij goede feedback op de ingeleverde stukken. Remko wil ik 

bedanken voor de eerste kennismaking (rondrit) in dit gebied, alle informatie die hij verschafte en 

dat ik een aantal hulpmiddelen mocht lenen. De goede begeleiding en de expertise waren belangrijk 

voor het onderzoek.  

 

De deskundigheid van andere mensen binnen Natuurmonumenten hebben ook een belangrijke rol 

gespeeld in het voltooien van deze scriptie. Daarom wil ik in het bijzonder de volgende mensen bij 

deze organisatie bedanken, dit zijn de oud-opzichter Cor Bouma, medewerker Nico Nelis en specialist 

cultuurhistorie Erik van den Berg. Buiten deze mensen wil ik een dankwoord doen naar de AHN-

specialist Michiel van Willigen, projectmedewerker Erfgoed Gezocht Eva Kaptein en 

archiefmedewerker Tiemen Goossens. Zonder jullie kon dit rapport nooit een succes worden. Ik heb 

veel respect voor deze personen, zowel intern als extern, dat zij tijd wilden vrijmaken om mij meer 

informatie over het Leuvenumse Bos te verschaffen. Deze informatie is een belangrijke aanvulling 

voor het afstudeeronderzoek geweest.  

 

Ten slotte wil ik mijn onderwijsinstelling, de Rijksuniversiteit Groningen, alsmede mijn 

medestudenten bedanken. De verschillende afstudeerintervisies met medestudenten en de 

duidelijke afstudeerhandleiding waren uitermate belangrijk voor een goed verloop van deze scriptie. 

Daarnaast ook een pluim voor de medestudenten die mij motiveerden en waarmee ik leuke 

discussies over dit scriptie-onderwerp kon hebben. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe! 

 

Rick Koops 

Elburg, 14-01-2021  
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Samenvatting 

De cultuurhistorie van het Leuvenumse Bos is tot nu toe nog grotendeels onbekend. Voor het beheer 

en de beleving van het gebied is het voor Natuurmonumenten van belang om een cultuurhistorisch 

onderzoek uit te voeren. Daarnaast kunnen met het opstellen van de toekomstvisies voor dit 

bosgebied, de resultaten uit dit onderzoek worden meegenomen. Op het gebied van de 

bosgeschiedenis heeft Natuurmonumenten namelijk diverse onderzoeksvragen. Hierbij ligt specifiek 

de nadruk op de ontginning en het gebruik van het Leuvenumse Bos na de Middeleeuwen. Voor 

aanvang van dit onderzoek zijn beide aspecten nimmer onderzocht. Gezien de klimaatverandering is 

tevens de verwachting dat boomsoorten moeten worden aangeplant die beter bestand zijn tegen de 

steeds drogere zomers. De bosgeschiedenis, met bosbouwexperimenten en collecties uit het 

verleden, fungeert derhalve als een belangrijke informatiebron. Mede door het ontbreken van deze 

kennis was dit onderzoek vereist.  

 

De bosgeschiedenis van het Leuvenumse Bos kent diverse hiaten. Voor aanvang van dit onderzoek 

heeft namelijk nimmer een verdiepend onderzoek naar het bosgebruik en de ontginning 

plaatsgevonden. Middels dit onderzoek is daar verandering ingekomen en daarom staat de volgende 

onderzoeksvraag centraal; ‘’Welke ontwikkelingen vonden vanaf 1692 op het gebied van de 

ontginning en het bosgebruik in het Leuvenumse Bos plaats, wat voor cultuurhistorische elementen 

zijn aan de bosgeschiedenis gekoppeld en op welke manier kunnen de activiteiten de huidige staat 

van het bos verklaren?’’ Deze hoofdvraag wordt ondersteund door acht deelvragen. De helft van 

deze vragen valt onder één van de twee deelthema’s, namelijk het bosgebruik of de ontginning. Het 

betreft hier vragen over de aanwezige cultuurhistorische elementen, de ontwikkelingen in de 

bosgeschiedenis en de veranderingen die de komst van Natuurmonumenten teweegbracht.  

 

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen zijn drie verschillende 

onderzoeksmethodes toegepast, namelijk een literatuuronderzoek, archiefonderzoek en een 

veldonderzoek. Deze methodes zijn ingezet bij een interdisciplinair stapsgewijs onderzoek. Allereerst 

is een cultuurhistorische inventarisatie van alle elementen in het onderzoeksgebied uitgevoerd, 

vervolgens is ingezoomd op de bosgeschiedenis en ten slotte is het onderzoek afgerond met zowel 

het beantwoorden van de onderzoeksvragen als de overdracht van alle onderzoeksgegevens. Voor 

dit onderzoek zijn diverse bronnen geraadpleegd en in samenhang geanalyseerd. Het betreft hier 

literatuur (primair en secundair), archivalia, het Actueel Hoogtebestand Nederland, ArcHIS, fysisch-

geografische kaarten, historische kaarten en tot slot zijn diverse deskundigen geraadpleegd.  

 

Uit het onderzoek is allereerst gebleken dat de natuurlandschappelijke situatie wordt gekenmerkt 

door de aanwezigheid van de Leuvenumse Beek, een reliëfrijk stuifzandlandschap en een 

onderzoeksgebied dat overwegend uit arme duinvaaggronden met een lage grondwaterstand 

bestaat. De eigendomssituatie in de onderzoeksperiode ving aan met de Staten van Gelre die vanaf 

de Late Middeleeuwen het grondgebied van het huidige Leuvenumse Bos in bezit hadden en aan 

diverse personen delen van de Leuvenumse Beek verpachten. Vervolgens is het bos aan het begin 

van de achttiende eeuw in het particuliere bezit van landgoed De Essenburg gekomen. In de 

daaropvolgende eeuwen spelen grootgrondbezitters als de familie Westervelt en Sandberg een 

belangrijke rol. Daarna is in 1881 een groot deel van het Leuvenumse Bos ondergebracht in de 

naamloze vennootschap Leuvenumsche Bosch, waarna uiteindelijk in 1911 het grootste deel in het 

bezit van Natuurmonumenten is gekomen. Na laatstgenoemde overdracht vinden nog enkele 

kleinschalige eigendomswisselingen plaats. Het betreft hier de eigendomswisselingen bij landgoed 

Het Roode Koper en de aankoop van het Cyriasische Veld in 1920. 
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In het onderzoek is verder naar voren gekomen dat zowel de natuurlandschappelijke als 

eigendomssituatie een grote rol bij het bosgebruik en de ontginning hebben gespeeld. De 

aanwezigheid van de Leuvenumse Beek en de omslag van een grootgrondbezitter naar 

Natuurmonumenten hebben diverse gevolgen gehad. Voor 1911 wordt de ontginning gekenmerkt 

door de aanleg van een molenbiotoop alsmede de latere stuifzand- en heideontginningen ten 

behoeve van wallen, lanen en grove dennen complexen. Echter, na 1911 vinden hoofdzakelijk 

bosontginningen plaats, met de stichting van een landgoed en de aanleg van wildweides als 

voorbeelden. Hoewel het jaar 1911 op het gebied van ontginning het belangrijkste splitsingspunt is, 

is dit niet bij het bosgebruik het geval geweest. Voor 1911 gaat het hoofdzakelijk om het vroege 

bosgebruik in de smalle bosstrook, de hakhoutcultuur, de houtskoolproductie en de recreatie. Na 

1911 wordt het bosgebruik eveneens gekenmerkt door de recreatie en de hakhoutcultuur. Echter, 

vooral de kentering in de jaren 70 van de twintigste eeuw zorgt voor de grootste wijziging op het 

gebied van bosgebruik. Het betreft hier de omslag van een productiegericht karakter naar natuurlijk 

bosbeheer.  

 

Op basis van deze resultaten is het duidelijk dat het Leuvenumse Bos een rijke alsmede dynamische 

ontwikkelingsgeschiedenis kent. De natuurlandschappelijke en eigendomssituatie hebben hierin een 

grote rol gespeeld. Aan de bovenstaande ontwikkelingen zijn tal van cultuurhistorische elementen 

gekoppeld. Het betreft hier aarden, levende, natte en gebouwde elementen. Deze elementen zijn 

een belangrijke tastbare aanwijzing voor de activiteiten die in het bos hebben plaatsgevonden en 

verklaren daarmee deels de huidige staat van het bos. Voor het bosbeheer is ook een belangrijke rol 

weggelegd. De activiteiten die uit het beheer voortvloeien, onder andere op het gebied van 

instandhouding cultuurhistorie, hebben tevens de huidige staat van het bos bepaald. Hoewel een 

concreter beeld van het bosgebruik en de ontwikkeling van 1692 tot het heden is geschetst, zijn op 

basis van deze resultaten nog wel verschillende stappen voor een vervolgonderzoek aanwezig. Zo 

kan het molensysteem van de gehele Leuvenumse Beek worden onderzocht, kunnen de 

geïnventariseerde elementen worden gewaardeerd en ten slotte zouden de aangetroffen 

karresporenbundels nog nader onderzocht kunnen worden. Al deze vervolgstappen zullen resulteren 

in een nog beter begrip van de geschiedenis van de Leuvenumse Woudtempel.  
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

In 1888 betreden Jacobus Craandijk en Piet Schipperus een ‘Woudtempel’. Hiermee refereren ze aan 

een bosgebied dat ook wel bekend staat als het Leuvenumse Bos, waar volgens hen een plechtige 

stilte heerste en waarbij een zandspoor ze onder meer langs krachtige beuken alsmede slanke, rijzige 

sparren leidde.1 Middels dit onderzoek is het gebruik en de ontginning van dit bosgebied vanaf 1692 

onderzocht. Het Leuvenumse Bos betreft een deelgebied van de beheereenheid Leuvenumse Bossen. 

Deze beheereenheid van Natuurmonumenten bestaat naast het Leuvenumse Bos uit de volgende 

vier deelgebieden; Hulshorsterzand, De Haspel, Leuvenhorst en een ‘klein’ bosgebied in het 

zuidoosten genaamd Leuvenhof.2 Het desbetreffende onderzoeksgebied, oftewel het Leuvenumse 

Bos, heeft een omvang van circa 745 hectare en wordt aan de noordkant begrensd door het 

Koopmansbosch (figuur 1). Daarnaast grenst het onderzoeksgebied aan de oostkant aan Leuvenhorst 

en wordt het aan de zuidkant ontsloten door zowel de Jonkheer Dr. C.J. Sandbergweg als de Oude 

Zwolseweg. Ten slotte wordt het aan de westkant begrensd door een aantal bosterreinen, waar De 

Haspel en het Harderwijkerbos een voorbeeld van zijn. In dit hoofdstuk wordt het onderwerp verder 

geïntroduceerd. In deze introductie worden de volgende aspecten behandeld, namelijk de 

aanleiding, de stand van het onderzoek, de probleemstelling, het theoretisch kader, de 

onderzoeksthema’s- en vragen en ten slotte de bronnen- en onderzoeksmethoden. 

 

1.1 Aanleiding onderzoek  

‘’Al zwijgt dan de geschiedenis over dit bosch, de verbeelding heeft het regt, er niet enkel de rustige 

gestalten der eigenhoorigen op te roepen, hout hakkend, kolen brandend, takkebossen bindend, of de 

schrale runderen, die er weiden, de knorrende varkens, die er de eikels opsporen, maar 't ook te 

bevolken met vorsten en edelen en vlugge jagers, met brieschende paarden en blaffende honden...’’ 

(citaat Craandijk & Schipperus 1888, 159). 

 

Uit het bovenstaande citaat wordt duidelijk dat Jacobus Craandijk en Piet Schipperus fantaseren over 

de geschiedenis van het Leuvenumse Bos. Een bosgebied dat mogelijk een rijke geschiedenis 

herbergt, maar waar bij aanvang van dit onderzoek nog nooit een cultuurhistorisch onderzoek naar is 

verricht. Met dit onderzoek komt daar verandering in. Natuurmonumenten heeft namelijk de wens 

de cultuurhistorie van één van haar oudste eigendommen in beeld te brengen. Het betreft hier het 

Leuvenumse Bos, waarvan al het grootste deel in 1911 door deze vereniging werd gekocht.3 Voor 

zowel het beheer als de beleving van het gebied, is het belangrijk om een cultuurhistorisch 

onderzoek uit te voeren. Deze beheereenheid bevat namelijk een groot aantal cultuurhistorische 

elementen, waar de Leuvenumse Beek, houtskoolmeilers en walsystemen voorbeelden van zijn. 

Mede dankzij nieuwe technieken als het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), wordt steeds 

meer aangetroffen in het bos. Het betreft hier tevens elementen die te relateren zijn aan het gebruik 

en de ontginning van het bos. Echter een volledig overzicht van deze cultuurhistorische elementen 

ontbreekt vooralsnog, maar met een gedegen cultuurhistorisch onderzoek kan hier inzicht in worden 

verschaft. Daarnaast stelt Natuurmonumenten om de achttien jaar toekomstvisies voor het 

Leuvenumse Bos op. Met het opstellen van deze visies kunnen de resultaten uit dit onderzoek 

worden meegenomen.4   

 

                                                             
1 Craandijk & Schipperus 1888, 158.  
2 Vereniging Natuurmonumenten 2002, 5. 
3 Gorter 1986, 24.  
4 Persoonlijke communicatie, M. Purmer, 18-02-2020. 



De Leuvenumse Woudtempel 

2 
 

 
Figuur 1. Topografische kaart onderzoeksgebied. De donkerblauwe lijn toont de grenzen van de gemeenten Nunspeet, 
Harderwijk en Ermelo. De kleine kaart geeft de locatie van het onderzoeksgebied in Nederland weer.  

In dit onderzoek staat als hoofdthema de bosgeschiedenis centraal. Natuurmonumenten heeft 

namelijk diverse onderzoeksvragen op dit gebied. Hierbij ligt specifiek de nadruk op de ontginning en 

het gebruik van het Leuvenumse Bos na de Middeleeuwen. In het bovenstaande citaat wordt 

bijvoorbeeld gefantaseerd dat het bos aan het einde van de negentiende eeuw voor verschillende 

doeleinden kan zijn gebruikt.5 Echter, voor aanvang van dit onderzoek waren zowel de ontginning als 

het gebruik niet uitgebreid onderzocht en daarmee dus de specifieke doeleinden van het bos 

onbekend.6  Gezien de klimaatverandering is tevens de verwachting dat boomsoorten moeten 

worden aangeplant die beter bestand zijn tegen de steeds drogere zomers. Hierbij speelt dit 

                                                             
5 Craandijk & Schipperus 1888, 159. 
6 Persoonlijke communicatie, R. van Rosmalen, 20-02-2020.  
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onderzoek ook een belangrijke rol. Bosbouwexperimenten en collecties uit het verleden kunnen 

namelijk een belangrijke informatiebron zijn voor het kiezen van deze nieuwe soorten.7  De 

bosgeschiedenis fungeert derhalve als een belangrijke informatiebron en mede daardoor is deze 

scriptie het eindproduct van een boshistorisch onderzoek naar de ontginning en het gebruik van het 

Leuvenumse Bos (figuur 2).  

 
Figuur 2. Bosbeeld Leuvenumse Bos, augustus 2020.  

1.2 Stand van het onderzoek 

In dit onderzoek komen de bosgeschiedenis en de lokale geschiedenis van Leuvenum aan bod. 

Allereerst wordt in deze paragraaf op een nationale schaal naar de bosgeschiedenis als wetenschap 

gekeken. Echter, verder in de tijd en naar mate het aantal lokale publicaties toeneemt, kan de blik 

ook worden verlegd naar de bosgeschiedenis op een lokale schaal en de specifieke historische 

werken die de geschiedenis van Leuvenum ontsluiten. Deze werken komen in het laatste deel van dit 

hoofdstuk aan bod. 

 

Ontwikkelingen voor 1950 

In dit onderzoek staat de bosgeschiedenis centraal. De bosgeschiedenis is een multidisciplinaire 

wetenschap. Het is een relatief jong onderzoeksdomein dat balanceert op de randgebieden van 

disciplines als cultuurhistorie en bijvoorbeeld bodemkunde.8 De bosgeschiedenis als wetenschap 

betreft ‘’de wetenschap die de ontwikkelingen van bos en bomen, en de wederkerige relaties met de 

menselijke maatschappij en de veranderingen daarin, in de tijd bestudeert’’ (citaat Van Laar 2013, 

134). Hierin omvat het onder meer vormen van bosbeheer- en gebruik met hun technische aspecten, 

het geheel aan ecologische processen in het bos en bijvoorbeeld boswetten. Het kan dan ook 

beschouwd worden als een veelzijdige en breed opgevatte wetenschap.9  

                                                             
7 Boosten & Penninkhof 2019, 12-13. 
8 Buis 1981, 265.  
9 Van Laar 2013, 133-135.  
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Het onderzoeksdomein bosgeschiedenis bestaat uit verschillende deelaspecten. Een voorbeeld is de 

bosbouw. Het betreft hier ‘’alle handelingen die tot doel hebben bos en bebossing in stand te houden, 

al dan niet onder de gelijktijdige bevrediging van de behoefte aan producten die binnen de menselijke 

samenleving aanwezig zijn’’ (citaat Buis 1985, 2-3). Bosbouw vindt al vanaf de zestiende eeuw 

georganiseerd plaats. Een voorbeeld is het oudste aangeplante naaldbos van Nederland, namelijk het 

in 1515 aangelegde Mastbos bij Breda.10 In het midden van de negentiende eeuw waren Boer en de 

geoloog Staring belangrijkste pioniers op het gebied van de Nederlandse bosbouw. De publicaties 

van hen zijn in feite een samenvatting van wat er op dat moment aan wetenschappelijke kennis 

aanwezig was. Eerstgenoemde bracht in 1857 ‘’Bijdrage tot de kennis der houtteelt’’ uit11 en Staring 

kwam in 1856 met ‘’De bodem van Nederland: De zamenstelling en het ontstaan der gronden in 

Nederland ten behoeve van het algemeen beschreven’’.12 Beide werken dienden als uitgangspunt 

voor de bosbouwwetenschap die zich in de tweede helft van de negentiende eeuw, voornamelijk 

onder Duitse invloed, ontwikkelde.13 De bosbouwwetenschap organiseerde zich aan het einde van de 

negentiende eeuw ook internationaal met de oprichting van de International Union of Forest 

Research Establishments (huidige IUFRO) in 1892.14  

 

Toen de bebossingen een grote vlucht namen in de eerste helft van de twintigste eeuw, ontwikkelde 

de kennis omtrent de bebossingsmethodes. Diverse methodes werden ingezet en parallel hieraan 

was wetenschappelijke evaluatie van deze technieken mogelijk. Dit leidde in de vakbladen en 

wetenschappelijke pers tot tal van publicaties die hierop gericht waren. Voorbeelden zijn de artikelen 

in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift (1928-2003), de bibliografieën van De Dorschkamp (Instituut 

voor Bosbouw en Groenbeheer, later Alterra) en Hinkeloord.15 In het onderzoek lag sterk de nadruk 

op onderwerpen als de selectie van hoogproductieve rassen en herkomst, houtproductie via groei- 

en opbrengststudies en bijvoorbeeld mechanisatie van het beheer.16 Het aantal publicaties 

betreffende de bosbouw nam in deze periode tevens verder toe. Blink geeft bijvoorbeeld een 

overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse bosbouw tot de twintigste eeuw (1929).17 Verder 

zijn specifiek voor de Gelderse bosbouw publicaties van Martens van Sevenhoven (1924)18 en 

Beelaerts van Blokland (1927)19 beschikbaar.20  

 

Ontwikkelingen na 1950 

Ondanks een gestage ontwikkeling in de bosbouwwetenschap, stond in de tweede helft van de 

twintigste eeuw de bosgeschiedenis als wetenschap eigenlijk nog in de kinderschoenen. Met 

uitzondering van enkele deelstudies is er tot de jaren 80 van de vorige eeuw relatief weinig op dit 

gebied gepubliceerd, en zeker niet op nationaal niveau.21 Echter, in 1958 was Van Oosten Slingeland 

wel de eerste die promoveerde op bosgeschiedenis met een studie over de Sysselt bij Ede.22 Dit 

wordt tevens gezien als het eerste belangrijke hoogtepunt in het Nederlandse boshistorische 

                                                             
10 Caspers 1999, 10-11.  
11 Boer 1857. 
12 Staring 1856. 
13 Buis 1985, 891. 
14 Den Ouden et al 2010, 31. 
15 Van Goor 1994, 87.  
16 Den Ouden et al 2010, 31. 
17 Blink 1929. 
18 Martens van Sevenhoven 1924.  
19 Beelaerts van Blokland 1927.  
20 Buis 1981, 267.  
21 Idem, 265. 
22 Van Oosten Slingeland 1958. 
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onderzoek.23 In deze dissertatie wordt gedetailleerd ingegaan op het bosgebruik vanaf de vijftiende 

eeuw en wordt bijvoorbeeld ook uitgebreid aandacht besteed aan de gebruiksrechten.24  

 

Voordat het belangrijke standaardwerk Historia Forestis in 1985 door Buis werd uitgebracht, was 

tussen 1982 en 1995 de Adviescommissie voor Historisch Onderzoek (ACHO) reeds actief.25 Deze 

commissie deed zelf geen onderzoek, maar coördineerde het historisch onderzoek naar 

bosgebieden, ten behoeve van toepassing in praktijk.26 Onder toezicht van de ACHO zijn diverse 

rapporten tot stand gekomen. Deze hebben vooral betrekking op de ‘recente’ bosgeschiedenis vanaf 

de achttiende eeuw. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld de eerdergenoemde studie over de 

Sysselt (1958), waar al de bosgeschiedenis vanaf de vijftiende eeuw wordt behandeld.27 De rapporten 

bieden concrete aanknopingspunten voor het bosgebruik. In het verleden werd het bijvoorbeeld 

ingezet om een goede keus maken bij de verjonging van laanbomen die het meest aansluit bij de 

historie in het Oranjewoud.28   

 

Het standaardwerk Historia Forestis (1985) van Buis bleek in eerste instantie een belangrijke 

stimulans voor het boshistorische onderzoek te zijn.29 In het eerste deel van Historia Forestis wordt 

onder andere het bosgebruik tot het midden van de negentiende eeuw belicht. Hierin komen 

bijvoorbeeld de marken op de Veluwe aan bod, wordt de boswetgeving in Gelderland behandeld en 

is een paragraaf aan ontginningen gewijd. In het tweede deel wordt de houtteelt en de houtmarkt 

tot het midden van de negentiende eeuw beschreven. Naast de hout- en brandstofmarkt, komen 

bijvoorbeeld cultuurverzorgende maatregelen zoals dunningswerkzaamheden aan bod.30 Door dit 

standaardwerk kreeg boshistorie steeds meer aandacht en verschenen er diverse studentenscripties 

over de historie van ongeveer dertig bosgebieden.31  

 

Toch bleef een sterke ontwikkeling van de bosgeschiedenis als wetenschap tot in de jaren 80 van de 

twintigste eeuw achterwege. In deze periode is namelijk sprake van een chronische tekort aan 

wetenschappers op het gebied van boshistorie. Het multidisciplinaire karakter ligt hieraan ten 

grondslag. Voor de beoefenaars is namelijk een brede belangstelling en oriëntatie gevraagd. Tevens 

was het onderwijs nog niet ingesteld op een bosbouwkundige opleiding en ging de 

arbeidsplaatsenproblematiek een rol spelen. Het professionele werkveld verkeerde als het ware in 

een vicieuze cirkel. In het verleden was er nog geen behoefte aan boshistorici, daarom werden geen 

mensen opgeleid en was er ook geen goede mogelijkheid om opgeleid worden. Vervolgens werden 

geen plaatsingsmogelijkheden gecreëerd, omdat de boshistorici toch ontbraken. Ten slotte werden 

geen mensen opgeleid voor deze functie, omdat simpelweg geen plaatsingsmogelijkheden aanwezig 

waren. Daarmee was de cirkel rond en bleef dus een tekort aan wetenschappers op dit gebied 

bestaan.32    

 

                                                             
23 Jansen, van Benthem & Boosten 2012, 14-15.  
24 Van Oosten Slingeland 1958, 18-44. 
25 Jansen, van Benthem & Boosten 2012, 14-15.  
26 Buis 1994, 21. 
27 Van Goor 1994, 87-88.  
28 Leermakers 1994, 140-141. 
29 Jansen, van Benthem & Boosten 2012, 14-15.  
30 Buis 1985. 
31 Jansen, van Benthem & Boosten 2012, 14-15.  
32 Buis 1981, 268-269. 
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Ondanks dit tekort zijn in de tweede helft van de twintigste eeuw wel diverse publicaties over de 

Veluwe verschenen. Slicher van Bath behandelde bijvoorbeeld de agrarische geschiedenis van de 

Veluwe in de Middeleeuwen (1964)33 en Wartena ging specifiek in op de ontginningen op de Veluwe 

in de veertiende eeuw (1974).34 Tevens zijn er een tal van publicaties die grotendeels de 

cultuurhistorie behandelen, maar daarbij wel kort ingaan op de bosgeschiedenis van de Veluwe. Een 

voorbeeld is het rapport van het Veluwe-onderzoek uit 1977.35 Verder geeft De Rijk (1990) nog een 

overzicht van de Veluwse Malenbossen.36 In een aantal wetenschappelijke publicaties wordt ook 

deels de bosgeschiedenis van de Leuvenumse Bos behandeld. Zo doet Koster in 1970 een onderzoek 

naar de tafelvormige stuifzandheuvels in dit bosgebied. Hierin beschrijft hij tevens een aantal 

ontwikkelingen in het bos, in relatie tot het ontstaan van deze aardkundige fenomenen.37 Het 

Hulshorsterzand en de vallei van de Leuvenumse Beek bleken tevens een populair 

onderzoeksonderwerp te zijn. Castel voert bijvoorbeeld een geomorfologisch onderzoek in het 

Hulshorsterzand uit en besteedt vooraf aandacht aan de bosgeschiedenis alsmede de invloed van de 

mens (1986).38 Echter, in de meeste onderzoeken komt de bosgeschiedenis nauwelijks aan bod. Dit is 

bijvoorbeeld bij het litostratigrafisch en palynologisch onderzoek van de Leuvenumse Beek het geval 

(1989).39    

 

De Stichting Boskaart Nederland 1832 zorgde vanaf 1997 voor een stimulans voor het boshistorische 

onderzoek.40 Deze organisatie heeft namelijk op basis van de kadastrale gegevens uit 1832, voor een 

vijftigtal gemeenten het boseigendom- en areaal in kaart gebracht. Dit is ook deels bij het 

onderzoeksgebied het geval, namelijk voor de gemeente Ermelo in 2002.41 Uiteindelijk is deze 

stichting in 2008 opgegaan in de Commissie Bosgeschiedenis van de Koninklijke Nederlandse 

Bosbouw Vereniging. Bij het onderzoek door deze organisatie moet echter wel een kanttekening 

worden geplaatst. De boshistorische studies zijn namelijk zelden doorgetrokken naar het zichtbare 

deel van de geschiedenis, de cultuurhistorische relicten. In het bosbeheer was vrijwel geen aandacht 

voor de cultuurhistorie.42 In 2005 kwam echter wel een doorbraak met de publicatie ‘’Historische 

boselementen. Geschiedenis, herkenning en beheer’’, waarin een overzicht wordt gegeven van de 

cultuurhistorische structuren en elementen in een bos. Hierin wordt voor het eerst nadrukkelijk het 

historisch erfgoed en de bosgeschiedenis aan elkaar gekoppeld.43 De laatste jaren is de aandacht 

voor zowel de bosgeschiedenis als de cultuurhistorie verder gegroeid. Zo geeft bijvoorbeeld de 

Stichting Probos diverse praktijkboeken- en gidsen uit. Een voorbeeld is de praktijkgids 

Bosgeschiedenis en erfgoed (2012).44  

 

In de laatste jaren zijn een aantal publicaties verschenen die deels een beeld geven van de 

bosgeschiedenis van het Leuvenumse Bos. Een voorbeeld is de publicatie van Neefjes (2006). Hierin 

wordt de landschapsgeschiedenis van de stuwwal Ermelo-Garderen behandeld en komt een aantal 

                                                             
33 Slicher van Bath 1964.  
34 Wartena 1974. 
35 Vervloet 1977. 
36 De Rijk 1990. 
37 Koster 1970.        
38 Castel 1986.    
39 De Cans, Cleveringa & Jagerman 1989.  
40 Jansen, van Benthem & Boosten 2012, 14-15.  
41 http://www.boshistorie.nl/pdf/OverzichtrapportenStichtingBoskaartNederland1832.pdf. 
42 Jansen, van Benthem & Boosten 2012, 14-15.  
43 Jansen & van Benthem 2005. 
44 Jansen, van Benthem & Boosten 2012. 

http://www.boshistorie.nl/pdf/OverzichtrapportenStichtingBoskaartNederland1832.pdf
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maal het Leuvenumse Bos voor.45 Dit is ook het geval bij het onderzoek naar het 

nederzettingspatroon op de Noordwest-Veluwe van dezelfde Neefjes en Spek (2014).46 In de 

erfgoedatlas van de gemeente Nunspeet (2015) komt de bosgeschiedenis enigszins vaker voor, maar 

dit is echter wel alleen voor de gemeente Nunspeet het geval.47 Ten slotte geeft de 

landschapsbiografie van de Veluwe (2018) een context om de ontwikkelingen van het Leuvenumse 

Bos in te plaatsen. Dit is echter wel weer het algemene beeld van de Veluwe dat in de meeste 

publicaties aan bod komt.48  

 

Actuele situatie en urgentie onderzoek 

Een boshistorisch onderzoek, dat specifiek het Leuvenumse Bos of de gehele Leuvenumse Bossen 

ontsluit, ontbreekt dus tot op de dag van vandaag. Dit onderstreept ook het belang van dit 

onderzoek. Uit verschillende onderzoeken in het verleden is wel gebleken dat een concreet beeld van 

de bosgeschiedenis op de Veluwe aanwezig is. Hierbij komt zowel het bosgebruik als de ontginning 

veelvuldig aan bod. Deze onderzoeken zijn echter wel een belangrijke basis voor dit onderzoek, 

aangezien hiermee kan worden bepaald of de bosgeschiedenis van het Leuvenumse Bos past in de 

trend/algemene ontwikkeling van de Veluwe.  

 

Tegenwoordig is het van belang om een goede balans tussen natuur, productie en recreatie te 

zoeken. Het inwoneraantal is namelijk de laatste jaren aan het stijgen en de recreatiedruk op de 

bossen is een stuk groter geworden. Waar aanvankelijk vooral ruiters en wandelaars van het bos 

gebruik maakten, zijn tegenwoordig uiteenlopende groepen erbij gekomen van mountainbikers tot 

Nordic Walkers met elk hun eigen wensen en soms zelfs infrastructuur.49 Daarnaast speelt het bos 

ook een steeds grotere rol in het klimaatvraagstuk. Ze leveren namelijk een belangrijk bijdrage aan 

de klimaatopgaven, door bijvoorbeeld de opslag van CO2, het zorgen voor verkoeling en het 

vasthouden van water.50 Dit is wel een lastige kwestie, aangezien het resultaat van een wijziging in 

het bosbeheer vaak pas in een later stadium zichtbaar is. Dit gaat moeilijk samen met de steeds 

veranderende visies over dit vraagstuk. Een recente kwestie is de hernieuwde aandacht voor de 

houtproductie. Hierbij zijn bijvoorbeeld de discussiepunten; welke effecten heeft houtproductie op 

natuurwaarden en hoe kan de productie worden verhoogd?51  

 

Naast het bosgebruik en de ontginning, heeft Natuurmonumenten nog diverse onderzoeksvragen 

betreffende het onderzoeksgebied. Een open onderzoekthema is bijvoorbeeld de historische situatie 

van de Leuvenumse Beek. Hoewel bekend is welke watermolens langs de beek hebben gestaan.52 Is 

het nog onduidelijk hoe het beeksysteem er van oorsprong uitgezien heeft, wat de locatie van de 

molens en de wijers was en hoe het systeem in samenhang functioneerde. Een ander kwestie is de 

ijzerwinning. Heeft deze ijzerwinning überhaupt in het Leuvenumse Bos plaatsgevonden? Daarnaast 

zijn de diverse karresporenbundels nog niet nader onderzocht. Waarom en waar zitten 

vernauwingen in de waaiers? Is dit bijvoorbeeld bij de oversteek van een natte plek? Het 

beantwoorden van deze vragen zal resulteren in een beter begrip van de geschiedenis van het 

Leuvenumse Bos.  

                                                             
45 Neefjes 2006.  
46 Neefjes & Spek 2014.  
47 Neefjes & Bleumink 2015.  
48 Neefjes 2018.  
49 Boosten 2016, 14.  
50 Boosten & Kremers 2020, 1. 
51 Boosten 2016, 14.  
52 IJzerman 1990, 10-13. 
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1.3 Probleemstelling 

Een belangrijk aspect van de cultuurhistorie, de bosgeschiedenis, is voor dit gebied nog grotendeels 

onbekend. Dit ‘hiaat’ is te verklaren. De bosgeschiedenis is namelijk een multidisciplinaire 

wetenschap. Het is een relatief jong onderzoeksdomein dat balanceert op de randgebieden van 

disciplines als cultuurhistorie en bijvoorbeeld bodemkunde. Dit is ook direct het knelpunt van een 

onderzoek naar de bosgeschiedenis. Om een degelijk beeld te scheppen van deze geschiedenis is een 

brede kennis gevraagd.53 Vanuit de behouds- en beheeropgave van Natuurmonumenten wordt op 

het vlak van cultuurhistorie, veel inventariserend onderzoek uitgevoerd. Daarnaast geeft de 

vereniging opdracht tot tuinhistorisch en archeologisch onderzoek.54 Verdiepend onderzoek naar 

bijvoorbeeld de bosgeschiedenis wordt in een aantal beheerseenheden weleens uitgevoerd, maar 

een verdiepend onderzoek naar het Leuvenumse Bos heeft tot op heden nog niet plaats gevonden. 

Daarom herbergt de kennis over de bosgeschiedenis ook diverse hiaten. Twee hiaten zijn het 

bosgebruik en de ontginning. Deze aspecten van de bosgeschiedenis worden in dit onderzoek belicht 

en daarom staat de volgende hoofdvraag centraal; ‘’Welke ontwikkelingen vonden vanaf 1692 op het 

gebied van de ontginning en het bosgebruik in het Leuvenumse Bos plaats, wat voor 

cultuurhistorische elementen zijn aan de bosgeschiedenis gekoppeld en op welke manier kunnen de 

activiteiten de huidige staat van het bos verklaren?’’ 

 

Het is om meerdere redenen belangrijk om deze hiaten te onderzoeken. Allereerst geeft het een 

verklaring voor de huidige staat van het bos. De grondslag van de hedendaagse staat van het bos 

moet in het verleden worden gezocht. De menselijke factor moet daarbij niet over het hoofd worden 

gezien. In vrijwel iedere periode heeft de mens invloed op het bosbestand gehad.55 De eeuwenlange 

ontwikkelingen bepalen de bosbouwkundige mogelijkheden van vandaag.56 De bosgeschiedenis 

fungeert daarom als een belangrijke informatiebron. Kennis hierover verhoogt het begrip van de 

geschiedenis van het Leuvenumse Bos in zijn algemeen. Daarnaast kunnen met het opstellen van de 

toekomstvisies, de resultaten uit dit onderzoek worden meegenomen. Dit heeft weer positieve 

gevolgen voor zowel het beheer als de beleving van het bosgebied. Waardevolle bosbouwtechnische 

structuren zullen minder snel worden verstoord en uiteindelijk zal dit resulteren in een hogere 

belevings- en herinneringswaarde van het onderzoeksgebied.  

 

Om twee redenen vangt het onderzoek in 1692 aan. Allereerst is het niet vast te stellen dat de eerste 

schriftelijke verpachting van de Leuvenumse Beek daadwerkelijk in het onderzoeksgebied 

plaatsvond. Edward, de hertog van Gelre, had namelijk op 4 april 1368 aan Dyric Torenmaker en zijn 

zwager Heinric van Wessingen erfelijk verpacht de Leuvenumse Beek, lopende van Stavermans huis 

tot in de zee, met het recht haar te graven, er molens bij of in te zetten en er door zijn land onder 

water in te leiden.57 Echter, het is tot op heden onduidelijk of met ’Stavermans huis’, het huis 

Staverden ten zuiden van het onderzoeksgebied wordt bedoeld. Wanneer wordt aangenomen dat 

rond 1368 bij Staverden een stenen huis heeft gestaan, kan daadwerkelijk worden geconcludeerd dat 

hier om een verpachting van de huidige Leuvenumse Beek in het onderzoeksgebied gaat.58 Echter, 

van dit huis zijn nooit relicten aangetroffen. Doordat tevens geen middeleeuwse watermolens (meer) 

in het Leuvenumse Bos aanwezig zijn, kan niet met volledige zekerheid worden gezegd dat het hier 

                                                             
53 Buis 1981, 265.        
54 Purmer 2018, 132, 383-384.  
55 Buis 1985, 5-6. 
56 Van Goor 1993.  
57 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (Harderwijk), archiefnr. 5001-613.  
58 Persoonlijke communicatie, T. Goossens, 31-08-2020. 
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om de eerste ontginning van het onderzoeksgebied gaat. Dit is wel mogelijk bij de aangetroffen 

restanten van papiermolen de Zandmolen uit 1692. Dit is het eerste fysieke bewijs in het 

Leuvenumse Bos en daarom zal dit onderzoek vanaf 1692 aanvangen. Tot slot eindigt de 

onderzoeksperiode in het heden. Het huidige bosbeheer bepaalt mede of de cultuurhistorie in stand 

wordt gehouden. De huidige beheerstrategie van de bosbezitter kan namelijk resulteren in het 

verstoren van de cultuurhistorische elementen in het onderzoekgebied. Hierdoor is het tevens van 

belang om de meest recente bosgeschiedenis te onderzoeken en derhalve eindigt de 

onderzoeksperiode in het heden.  

 

1.4 Theoretisch kader 

In het theoretische kader worden een aantal kernbegrippen afgebakend. Het gaat hier om de 

begrippen bosgeschiedenis, ontginning, bosgebruik, bosbouw, bosbeheer en cultuurhistorie. Deze 

termen spelen een grote rol in het onderzoek. Aansluitend is een eigen model opgesteld dat middels 

dit onderzoek zal worden getoetst.  

 

Bosgeschiedenis 

Voor het begrip bosgeschiedenis worden verschillende definities gegeven. De eerste definiëring van 

dit begrip wordt gegeven door Buis in Historia Forestis (1985). Hierin wordt het beschouwd als ‘’de 

wetenschap, die de in tijd en plaats wisselende betrekkingen tussen mens en maatschappij enerzijds 

en de levensgemeenschap bos anderzijds bestudeert’’ (citaat Buis 1985, 3). In deze definitie kan het 

ook wel de ‘bosgebruiksgeschiedenis’ genoemd worden. De wisselwerking tussen de mens en het 

bos kan namelijk worden gezien als het bosgebruik.59 Internationaal gezien is de ‘’history of logging’’ 

(citaat Launchbury 2013, 584) een andere definitie voor de bosgeschiedenis. Naast de geschiedenis 

van de houtkap, is tevens een bredere definitie beschikbaar. Hierbij ontsluit bosgeschiedenis diverse 

onderwerpen. Het betreft hier ecologische geschiedenis, bosbrandgeschiedenis, organisaties, 

ontwikkeling van bosbeleid, de regelgeving en de evolutie van gereedschap.60 Dit komt deels overeen 

met de ‘bosgeschiedenis in uitgebreide zin’ die door Buis wordt beschreven. Hij benoemd namelijk 

dat dit begrip uit de volgende aspecten bestaat; geschiedenis van de boswetgeving, 

bosbouwgeschiedenis en de bosgeschiedenis in enge zin (schema 2, figuur 3). De International Union 

of Forest Research Organizations (IUFRO) kiest er juist voor om de boswetgeving weg te laten 

(schema 1, figuur 3).61   

 

De eerstgenoemde definitie van Buis sluit het beste aan bij dit onderzoek, namelijk ‘’de wetenschap, 

die de in tijd en plaats wisselende betrekkingen tussen mens en maatschappij enerzijds en de 

levensgemeenschap bos anderzijds bestudeert’’. In deze definitie komen de twee deelthema’s, het 

bosgebruik en de ontginning, aan bod. Het gaat hier immers om de wisselwerking tussen de mens en 

het bos. Daarnaast moet worden meegenomen dat de onderzoeksperiode vanaf 1692 aanvangt. De 

antropogene invloed oftewel de ‘’wisselende betrekkingen tussen mens en maatschappij enerzijds en 

de levensgemeenschap bos anderzijds’’, is dus waarschijnlijk van toepassing op de gehele 

onderzoeksperiode. Dit onderstreept de relevantie om deze definitie te gebruiken.  

 

Het is van belang om vast te stellen wat bij dit onderzoek onder het relatief brede begrip 

bosgeschiedenis wordt verstaan. Voor dit onderzoek zal grotendeels schema 2 worden aangehouden 

(figuur 3). Met de ‘bosbouwgeschiedenis’, ‘geschiedenis van de boswetgeving’ en de 

                                                             
59 Buis 1985, 3-4. 
60 Launchbury 2013, 584. 
61 Buis 1985, 3-4. 
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‘bosgeschiedenis in enge zin’ kan een concreet beeld van het bosgebruik en de ontginning worden 

geschetst. Hierbij is het ook van belang om de boswetgeving mee te nemen. De diverse 

ontwikkelingen kunnen hiermee namelijk in een bredere context worden geplaatst. Een wijziging in 

het beleid kan namelijk leiden tot een ander bosgebruik of bijvoorbeeld een heideontginning 

stimuleren. De ‘bosgeschiedenis in enge zin’ is tevens van belang. De natuurlandschappelijke situatie 

zal namelijk worden onderzocht, waar de bodem een voorbeeld van is. Daarnaast geeft de lokale 

geschiedenis inzicht in het gebruik en de ontginning van het onderzoeksgebied. De 

‘bosbouwgeschiedenis’ is voornamelijk voor de laatste twee of drie eeuwen van belang.  

 
Figuur 3. Twee mogelijkheden waaruit de bosgeschiedenis als wetenschap kan bestaan. Het eerste schema is van het 
IUFRO (ontleend aan Leitladen) en het tweede schema is door Buis opgesteld.  

Ontginning 

Bij de bosgeschiedenis zullen twee aspecten nader belicht worden, namelijk het bosgebruik en de 

ontginning. Een eerste definitie voor een ontginning is het ‘’omvormen van woeste grond als 

heidevelden, veengronden en zandverstuivingen tot agrarische cultuurgrond of bos’’ (citaat Prins & 

Niemeijer 2011, 2). Het wordt ook wel beschreven als ‘’gebieden in een natuurlandschap beschikbaar 

maken voor menselijk gebruik door de natuurlijke omstandigheden te veranderen’’. 62 Ten slotte 

wordt het beschouwd als ‘’the process by which people bring ‘unused’ or ‘waste’ land into 

‘productive’ use’’ (citaat Curtis & Campopiano 2014, 93).63 Het betreft hier in feite patronen die 

                                                             
62 https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/rce-thesaurus. 
63 Hofmann 1996; Curtis & Campopiano 2014, 93.  

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/rce-thesaurus
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samenhangen met de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Alle bovenstaande definities sluiten 

deels aan op het onderzoek. Als voorbeeld kan het ontginningslandgoed de Haspel, een ander 

deelgebied van de Leuvenumse Bossen, worden gebruikt. Dit landgoed is in de eerste helft van de 

negentiende eeuw ontgonnen, waarbij stuifzanden en heidevelden werden omgezet in bos.64 

Allereerst sluit deze ontginning aan bij de eerste definitie, aangezien woeste grond wordt omgezet 

tot bos. Daarnaast sluit het aan bij de tweede en derde definitie, omdat het gebied 

natuurlandschappelijk beschikbaar wordt gemaakt en doordat unused land een productief doeleinde 

krijgt.  

 

Voor dit onderzoek is echter een nieuwe definitie bedacht, namelijk ‘’het omvormen van gebieden in 

een cultuurlandschap als heidevelden, veengronden, zandverstuivingen en bos, door de natuurlijke 

omstandigheden te veranderen en ze beschikbaar te maken voor menselijk gebruik’’. Hierbij worden 

de eerste en de tweede definitie gecombineerd. De eerste definitie wordt niet gebruikt, omdat in 

een eerder stadium ook bos werd ontgonnen. Specifiek is dit het geval bij de middeleeuwse hoeve 

Beekhuizen, ten noorden van het onderzoeksgebied. Dit is namelijk een ontginning in een 

natuurlandschappelijk bos. Bij de meeste vroegmiddeleeuwse ontginningen werd bos ontgonnen, 

waarmee in feite ook een woeste grond wordt omgevormd en daarom moet een bosontginning hier 

ook onder vallen.65 De tweede definitie moet tevens niet worden gebruikt. Het eerste gedeelte van 

de definitie klopt namelijk niet. Een natuurlandschap impliceert het landschap voor de komst van de 

mens. Dan wordt het begrip ontginning alleen gebruikt in de zin van de eerste gebruiksvormen van 

de mens. Een heideveld omzetten in een bos is dan strikt genomen geen ontginning. Tel daarbij op 

de onderzoeksperiode (1692 - heden), ver na de komst van de mens, dan is het begrip 

cultuurlandschap toepasselijker. Ten slotte moet de derde definitie ook niet worden gebruikt. 

Gebieden worden altijd op een bepaalde manier gebruikt. Zo kan de heide wel als een ‘unused’ of 

‘waste land’ worden bestempeld, maar toch kunnen deze gebieden op een bepaalde manier worden 

gebruikt en productief zijn. Plaggen kan bijvoorbeeld een productief gebruik van een heideveld zijn.  

 

Nu is het vraag welke cultuurhistorische elementen onder een ontginning vallen. Het betreft hier in 

feite elementen en structuren die samenhangen met de gebruiksgeschiedenis van het landschap. Dit 

zijn bijvoorbeeld de lanenstelsels, het historische wegennet, bewoningsplekken, irrigatiesystemen en 

walsystemen. Het ensemble aan elementen bij de middeleeuwse hoeve Beekhuizen is bijvoorbeeld 

een ontginning. Het gaat hier om het gebouw, bijgebouwen, walsystemen en de greppels. Een 

boswachterswoning hoort juist weer bij het gebruik. Vanuit de hoeve werd het gebied ontgonnen en 

dit gebeurde niet vanuit een boswachterswoning. Het controleren van de hydrologie kan ook als een 

ontginningsactiviteit worden gezien. Hieraan zijn bijvoorbeeld watermolens, sprengkoppen en de 

Leuvenumse Beek verbonden. Deze elementen vallen dus ook onder de ontginning.  

 

Bosgebruik 

Het tweede deelthema ontsluit het bosgebruik. Het bos werd en wordt nog steeds voor verschillende 

doeleinden gebruikt. In het algemeen valt onder het bosgebruik; de houtoogst, oogst van 

bijproducten (eikels, strooisel, beukennootjes, veeweide, bladeren, akeren, bijenhouderij) en de 

jacht.66 Zowel in het verleden als hedendaags verschillen de functies van het bos. Wat het begrip 

‘bosgebruik’ wel duidelijk weergeeft is de interactie tussen de mens en het bos. Het bosgebruik 

verschilt wel degelijk van een ontginning. Het gaat hier om het gebruik in het ‘bos’ en niet om het 

                                                             
64 Lantscap 2015b, 44.  
65 Curtis & Campopiano 2014, 95. 
66 Buis 1985, 896.  
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veranderen van de natuurlijke omstandigheden zoals bij een ontginning het geval is. De relicten die 

verband houden met het bosgebruik zijn de sporen die door eeuwenlang menselijk gebruik in het 

landschap zijn achtergebleven. Denk bijvoorbeeld aan houtskoolmeilers, hakhoutrelicten en 

grenspalen. Op verschillende manieren kan het bos worden gebruikt, voorbeelden zijn de 

houtskoolproductie, eekwinning en recreatie. De relicten die hiervan hedendaags nog zichtbaar zijn, 

worden in dit onderzoek als bosgebruikselementen beschouwd.67  

 

Het bos kan worden gedefinieerd als een ‘’natural system that can supply different products and 

services’’ (citaat Jacobs & Russell 2019, 45). Het heeft dus een bepaalde functie voor de mens gehad. 

Deze ruimte wordt al lang gezien als een onderscheidend en specifiek gebied, dat geleidelijk werd 

aangepast om aan de menselijke behoeften te voldoen. Dit werd als volgt geformuleerd; ‘’over time 

societies realised a production of space’’ (citaat Pilli & Pase 2018, 79).68 Specifiek voor bossen 

veranderde deze ruimte in de loop der tijd, afhankelijk van de verandering van de bosfuncties. In 

feite is hier sprake van een interactie tussen ruimte, functie en samenleving. Tot het begin van de 

twintigste eeuw werd het begrip ‘bosfunctie’ zelden gebruikt. In plaats daarvan werd de interactie 

tussen de mens en het bos, bijvoorbeeld ‘profits’ of ‘benefits’ genoemd. De laatstgenoemde drie 

definities worden altijd al betwist. Het bos kan worden gezien als een multifunctioneel systeem dat 

op verschillende manieren werd gebruikt. De functies van het bos kunnen daarbij wijzigen door 

bijvoorbeeld veranderingen in technische capaciteit, kennis en economische belangen.69 De 

historische ontwikkeling van deze functies, oftewel de manier waarop het bosgebruik veranderde, is 

door Pilli en Pase in een schema uitgewerkt (figuur 4). 

 

De boswetenschap, de toegepaste wetenschap die bestaat uit alle aspecten van natuur- en sociale 

wetenschappen die van toepassing zijn op de functie en het beheer van de beboste ecosystemen, 

neemt traditioneel gezien de volgende hoofdfuncties in acht; productief, cultureel en beschermend. 

Echter, Pilli en Pase hebben figuur 4 ook aangevuld met twee functies die voldoen aan de specifieke 

eisen van de moderne samenleving. Het betreft hier de biodiversiteit en de koolstofopslag.70 

Kortgezegd valt onder de ‘productieve functies’ het bos als productieplek voor hoofdzakelijk 

constructiehout of brandstof. Daarnaast valt al het andere mogelijke gebruik van bosbronnen ook 

hieronder. Onder de functie ‘soil (deforest)’ wordt het verkrijgen van landbouwgrond door 

ontbossing verstaan. Het betreft hier bijvoorbeeld het omzetten van bos in bouwland. Het bos kan 

ook een culturele functie hebben. Hieronder wordt bijvoorbeeld de recreatie verstaan. Mensen gaan 

bijvoorbeeld naar een bos toe om even tot rust en bezinning te komen. Een bos kan tevens diverse 

beschermende functies hebben. Dit is bijvoorbeeld directe bescherming van wind- en watererosie. 

De overige functies spreken voor zich. Het bos herbergt een grote biodiversiteit en slaat CO2 op.71 De 

diverse functies concurreren met elkaar. Neem bijvoorbeeld pijl C uit figuur 4. De ontbossing voor 

een nieuwe weg kan leiden tot een verbinding naar een stad, wat de lokale economie kan stimuleren 

en het bos wijzigt. Echter de ontbossing heeft ook een relatie met de opslag van koolstofdioxide. Een 

ontbossing leidt logischerwijs tot minder opslag hiervan.72  

 

                                                             
67 Boosten & Penninkhof 2019, 16-17. 
68 Lefebvre 1974; Pilli & Pase 2018, 79.  
69 Pilli & Pase 2018, 79-80.  
70 Idem, 80.  
71 Idem, 81-85.  
72 Idem, 86. 
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Figuur 4. Schematische weergave van historische ontwikkeling hoofdfuncties bos. Op de verticale as staan de zeven 
hoofdfuncties vermeld en horizontaal staat de periode van het Paleolithicum tot nu. Aan de rechterkant wordt middels 
pijlen en letters het mogelijke verband/competitie tussen de functies in de één-en-twintigste eeuw weergeven. 

Bosbouw 

Het begrip ‘bosbouw’ valt deels onder het bosgebruik. Een definitie van bosbouw is bijvoorbeeld 

‘’alle handelingen die tot doel hebben bos en bebossing in stand te houden, al dan niet onder de 

gelijktijdige bevrediging van de behoefte aan producten die binnen de menselijke samenleving 

aanwezig is’’ (citaat Buis 1985, 2). Op deze manier is bosbouw maar een kleine fase van de 

bosgeschiedenis en ontsluit het bijvoorbeeld de laatste driehonderd/tweehonderd jaar. In de 

periode daarvoor bestond namelijk geen doelgerichte planning voor het voortbestaan van bos.73 

Hierbij moet nog wel een kanttekening worden geplaatst, de periode van deze doelgerichte planning 

verschilt namelijk per bos.  

 

Bosbeheer 

Bosbeheer wordt vaak als synoniem van bosbouw gebruikt. Het laatstgenoemde begrip is de laatste 

jaren meer in onbruik geraakt. Bosbeheer wordt ook beschouwd als de discipline die alle aspecten 

van het beheer van bossen omvat, bijvoorbeeld de deeldisciplines houtmeetkunde, houtteelt en 

beheerplanning. Het bosbeheer wordt hierin ook als een vorm van landgebruik benoemd.74  

Bosbeheer kent verschillende definities. Allereerst de ‘’de praktische toepassing van biologische, 

natuurkundige, kwantitatieve, beheersmatige, economische, sociale en beleidsmatige 

uitgangspunten voor verjonging, beheer, gebruik en behoud van bossen om specifieke functies en 

doelen duurzaam te realiseren’’ (citaat De Jong & van den Briel 2013, 9). Daarnaast kan het worden 

                                                             
73 Buis 1985, 2-3. 
74 Den Ouden et al 2010, 29. 
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beschouwd als het ‘’geheel van menselijke activiteiten die de structuur, samenstelling en dynamiek 

van het bosecosysteem sturen teneinde de doelstellingen van de eigenaar en/of beheerder te 

realiseren’’ (citaat Den Ouden et al 2010, 21). Laatstgenoemde definitie sluit het beste aan op het 

onderzoek. De eerste definitie neigt namelijk, met het zinsdeel ‘doelen duurzaam te realiseren’, te 

veel naar duurzaam bosbeheer en sluit daardoor andere vormen van bosbeheer uit. Het hout hoeft 

bijvoorbeeld niet altijd op een verantwoorde (duurzame) manier te zijn geoogst. De tweede definitie 

omsluit wel alle mogelijke beheertypen en daarom wordt voor deze definitie gekozen.  

 

Cultuurhistorie 

De relicten van het bosgebruik en de ontginning zijn allemaal cultuurhistorische elementen. 

Cultuurhistorie is een relatief breed begrip. In het kader van dit onderzoek zijn een drietal 

vakgebieden relevant. Ten eerste historische bouwkunde. Hierbij gaat het om de gebouwde 

omgeving, voorbeelden zijn landhuizen, schaapskooien en bruggen. Daarnaast is er het vakgebied 

archeologie, waarbij het gaat om de materiele overblijfselen van menselijke bewoning alsmede 

activiteiten onder en boven de grond. Voorbeelden zijn grafheuvels, raatakkers en de restanten van 

boerderij Beekhuizen. Ten slotte is er de historische geografie. Dit vakgebied hanteert een ruimtelijke 

invalshoek en richt zich op de sporen van antropogene activiteit die buiten de bovenstaande 

vakgebieden vallen.75 In werkelijkheid kunnen de vakgebieden niet los van elkaar worden gezien. Ze 

hebben samen de ontwikkelingsgeschiedenis bepaald.76 Cultuurhistorie kan worden gedefinieerd als; 

‘’het totaal aan sporen van menselijke activiteiten, boven en onder de grond, in de stad en op het 

platteland, opgebouwd uit biotisch en abiotisch materiaal’’ (citaat Minkjan et al 2010, 5). Deze 

definitie sluit goed aan op het onderzoek, aangezien de cultuurhistorische elementen van zowel 

boven als onder de grond zijn onderzocht.  

 

Onderzoeksmodel 

Voor dit onderzoek is een model opgesteld (figuur 5). Hierbij is zowel het schema van Buis (figuur 3) 

als het model van Pilli en Pase gebruikt (figuur 4). Het onderzoeksthema is de bosgeschiedenis. Dit 

thema bestaat uit drie zaken, namelijk de ‘bosbouwgeschiedenis’, ‘geschiedenis van de 

boswetgeving’ en de ‘bosgeschiedenis in enge zin’. Deze onderverdeling is grotendeels in lijn met de 

‘bosgeschiedenis in uitgebreide zin’ die door Buis wordt beschreven (1985).77 Echter, de eenheden 

van deze drie aspecten zijn in sommige gevallen gewijzigd. Door Buis wordt bijvoorbeeld alleen de 

bodem benoemd, terwijl ook de geomorfologie en waterstaatkundige situatie een belangrijke rol in 

het gebruik alsmede de ontginning spelen. Dit is dan ook de reden dat de ‘gehele’ 

natuurlandschappelijke situatie in het schema wordt benoemd.  

 

Middels dit onderzoek is de wisselwerking tussen de mens en het bos, in de periode van 1692 tot het 

heden, nader onderzocht. Hierbij lag specifiek de nadruk op de ontginning en het gebruik van het 

Leuvenumse Bos. Bij deze wisselwerking zijn de historische functies en factoren van belang. Het bos 

levert iets op voor de mens, het heeft dus een bepaalde functie. In het wetenschappelijke artikel van 

Pilli en Pase worden bijvoorbeeld de volgende zeven hoofdfuncties van een bos genoemd; 

houtvoorziening, brandstof, bodem (ontbossing), cultureel, beschermend, biodiversiteit en de opslag 

van CO2. Deze functies moeten echter ook in een bredere context worden geplaatst. Diverse 

factoren spelen bij het bosgebruik en de ontginning een rol. Volgens Pilli en Pase zijn dit bijvoorbeeld 

veranderingen in kennis, technische capaciteit, economische belang en de menselijke druk.78 Voor 

                                                             
75 Jansen & van Benthem 2005, 7-8. 
76 Janssen 2001, 10. 
77 Buis 1985, 1-4. 
78 Pilli & Pase 2018, 80. 
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het achterhalen van het gebruik en de ontginning van het Leuvenumse Bos, was het van belang om 

dit nader te onderzoeken. Daarom zijn zowel de functies als de factoren in het schema gezet. In het 

schema staat verder onder functies en factoren ‘overige’ vermeld. Waarschijnlijk zal dit onderzoek 

nog andere functies aan het licht brengen en/of blijken andere factoren een belangrijke rol te spelen.  

 

De hypothese is dat alle genoemde functies in het schema van toepassing zijn geweest op het 

Leuvenumse Bos (figuur 5). De primaire functies van het bos zullen waarschijnlijk de houtvoorziening 

en de brandstof zijn geweest. Twee eeuwen geleden is namelijk de houtproductie de voornaamste 

functie van het bos en in 1832 bestaat wel zeventig procent van het Nederlandse bos uit hakhout.79  

Een culturele functie, zoals recreatie, zal wel degelijk een rol hebben gespeeld, maar dit zal 

waarschijnlijk in een later stadium zijn. Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw neemt namelijk de 

welvaart in Nederland sterk toe, daarmee ook de behoefte aan vrijetijdsbesteding, waardoor steeds 

meer mensen in het bos recreëren en de culturele functie een grotere rol speelt.80 De opgesomde 

factoren in het schema zullen ook een belangrijke rol hebben vervuld. Neem bijvoorbeeld het 

eigendom. De verwachting is dat er een duidelijk verschil zichtbaar is, tussen de periode voor en 

nadat Natuurmonumenten eigenaar werd. Een wijziging in het eigendom zal ook resulteren in een 

andere gebruik van het bos. Zo kan bijvoorbeeld na de overname door Natuurmonumenten, de 

brandstof een secundaire functie krijgen en kan de instandhouding van de biodiversiteit een 

belangrijkere plaats innemen. Uiteindelijk zullen middels dit onderzoek de bovengenoemde 

hypotheses en het model worden getoetst.  

 

 
Figuur 5. Model voor het gebruik en de ontginning van het Leuvenumse Bos. Het onderzoeksthema (bosgeschiedenis) en 
de deelthema's (gebruik en ontginning) worden in het model vermeld. Daarnaast zijn een aantal historische functies en 
factoren benoemd die waarschijnlijk een belangrijke rol in deze wisselwerking zullen spelen. 

 

                                                             
79 Boosten 2016, 13. 
80 Idem, 13-14. 
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1.5 Onderzoeksthema’s en vragen 

Het onderzoeksthema voor deze scriptie is de ‘bosgeschiedenis’. In dit onderzoek staat de volgende 

hoofdvraag centraal; ‘’Welke ontwikkelingen vonden vanaf 1692 op het gebied van de ontginning en 

het bosgebruik in het Leuvenumse Bos plaats, wat voor cultuurhistorische elementen zijn aan de 

bosgeschiedenis gekoppeld en op welke manier kunnen de activiteiten de huidige staat van het bos 

verklaren?’’. Deze hoofdvraag ontsluit het onderzoeksthema (bosgeschiedenis), de 

onderzoeksperiode (1692 tot heden) en het onderzoeksgebied (Leuvenumse Bos).  

 

Met de keus voor de deelthema’s is ingespeeld op de onderzoeksvragen die Natuurmonumenten 

graag wil toetsen. Het is voor deze organisatie belangrijk om te achterhalen, hoe het bos werd 

ontgonnen en op welke wijze het bos werd gebruikt.81 Daarom bestaat dit onderzoek uit de volgende 

deelthema’s;  

1. De ontginning van het Leuvenumse Bos 

2. Het gebruik van het Leuvenumse Bos 

Onder ieder deelthema vallen vier deelvragen. Om een concreet antwoord op de hoofdvraag te 

kunnen geven is het van belang om deze vragen te beantwoorden. Iedere deelvraag wordt hieronder 

benoemd en kort toegelicht.  

 

Deelthema A. De ontginning van het Leuvenumse Bos 

Deelvraag A1: Wat is de natuurlandschappelijke ligging van het Leuvenumse Bos en hoe verhoudt dit 

zich tot de ontginning van het gebied? 

Toelichting: Met deze vraag wordt de aardkundige situatie achterhaald. De aardkundige situatie is 

bijvoorbeeld deels een verklaring voor de aanwezigheid van een bepaald relict en de ontginning van 

het Leuvenumse Bos. Voor het laatstgenoemde geeft het bijvoorbeeld antwoord op de vraag welke 

plekken het eerst waren ontgonnen. Waren dit eerst de hogere/lagere plekken en hing dit af van een 

bepaald type bodem?  

 

Deelvraag A2: Welke cultuurhistorische relicten die te relateren zijn aan de ontginning zijn in het 

Leuvenumse Bos zichtbaar?  

Toelichting: Met deze vraag wordt duidelijk welke cultuurhistorische relicten te relateren zijn aan de 

ontginning van het grondgebied van het huidige Leuvenumse Bos. Deze relicten kunnen namelijk 

aanwijzingen geven voor de ontginning in de onderzoeksperiode.  

 

Deelvraag A3: Welke eigenaren hebben een rol gespeeld in de ontginning en op welke wijze 

ontgonnen zij het Leuvenumse Bos? 

Toelichting: Hiermee kan worden achterhaald welke partijen het Leuvenumse Bos ontgonnen. 

Speelden bijvoorbeeld de bewoners van de middeleeuwse hoeve Beekhuizen een rol in de ontginning? 

Op welke wijze werd het gebied ontgonnen? Daarnaast kan een beeld worden verschaft van de wijze 

waarop werd ontgonnen. Was de beek bijvoorbeeld een ontginningsbasis? Welke ontginningswegen 

werden gebruikt? 

 

Deelvraag A4: Welke verschillen en overeenkomsten zijn tussen de ontginningen voor en na 1911 

zichtbaar?  

Toelichting: Hiermee wordt duidelijk welke ontwikkelingen het Leuvenumse Bos op het gebied van 

ontginning heeft doorgemaakt. Het splitsingspunt 1911 is gekozen, omdat de eerdergenoemde 

                                                             
81 Persoonlijke communicatie, M. Purmer en R. van Rosmalen, 18-02-2020.  
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hypothese was dat er veel verschil voor en na de overgang door Natuurmonumenten was. Met deze 

vraag wordt de desbetreffende hypothese getoetst.  

 

Deelthema B. Het gebruik van het Leuvenumse Bos 

Deelvraag B1: Wat is de natuurlandschappelijke ligging van het Leuvenumse Bos en hoe verhoudt dit 

zich tot het bosgebruik? 

Toelichting: Met deze vraag wordt de aardkundige situatie achterhaald. De aardkundige situatie is 

bijvoorbeeld deels een verklaring voor het bosgebruik in het Leuvenumse Bos. Een vochtige situatie 

kan bijvoorbeeld resulteren in een ander bosgebruik. 

 

Deelvraag B2: Welke cultuurhistorische relicten van het oude bosgebruik zijn in het Leuvenumse Bos 

zichtbaar? 

Toelichting: Hiermee wordt duidelijk welke sporen in het onderzoeksgebied aanwijzingen geven voor 

het bosgebruik. Dit kunnen bijvoorbeeld sporen van de ijzerwinning zijn of bijvoorbeeld houtstoven 

die weer te relateren zijn aan de houtproductie.  

 

Deelvraag B3: Welke eigenaren en overige gebruikers hebben het Leuvenumse Bos gebruikt en voor 

welke doeleinden gebruikten zij het bos? 

Toelichting: Iedere eigenaar heeft een andere invloed op het bos. De eigenaar kan het bijvoorbeeld 

gebruiken als een jachtterrein of grotendeels gebruiken als een productiebos. De verschillende 

doeleinden hebben ook weer verschillende gevolgen voor het bos. Bij de overige gebruikers kan 

bijvoorbeeld aan pachters en recreanten worden gedacht.  

 

Deelvraag B4: Welke verschillen en overeenkomsten zijn tussen het bosgebruik voor en na 1911 

zichtbaar? 

Toelichting: Hiermee wordt duidelijk welke ontwikkelingen het onderzoeksgebied op het gebied van 

het bosgebruik heeft doorgemaakt. Verschilde het bosgebruik onder Natuurmonumenten veel? Werd 

het bos in beide periodes voor dezelfde doeleinden gebruikt? Dit zijn bijvoorbeeld vragen die hiermee 

worden beantwoord. Ook hier ligt het splitsingspunt op 1911, aangezien de hypothese was dit het 

bosgebruik voor en na Natuurmonumenten tamelijk verschilde.  

 

1.6 Bronnen- en onderzoeksmethoden 

Om de geschiedenis van het Leuvenumse Bos te achterhalen is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. 

Hiervoor zijn drie onderzoeksmethodes toegepast, namelijk een literatuur-, veld- en 

archiefonderzoek. Deze methodes zijn ingezet bij een interdisciplinair onderzoek dat in feite uit de 

volgende drie stappen bestaat; 1) cultuurhistorische inventarisatie van alle elementen; 2) 

vervolgonderzoek naar de bosgeschiedenis van 1692 tot heden; 3) afronding onderzoek. In deze 

paragraaf wordt een kort overzicht van de toegepaste onderzoeksmethode en de gebruikte bronnen 

gegeven. 

 

Stap 1. Cultuurhistorische inventarisatie (literatuur- en veldonderzoek) 

In de eerste fase van het onderzoek is een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd. Hierbij zijn 

alle cultuurhistorische elementen in het onderzoeksgebied geïnventariseerd, van grafheuvels uit het 

Neolithicum tot een brandstrook die twee jaar geleden is aangelegd. Het betreft hier alle elementen 

die door Natuurmonumenten als een cultuurhistorisch element worden beschouwd, namelijk 

aarden, levende, natte en gebouwde elementen. De gehele inventarisatie bestond achtereenvolgens 

uit een bureau-onderzoek, een veldonderzoek en ten slotte een verwerking van de resultaten. 
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Allereerst werd middels een literatuuronderzoek de stand van het onderzoek achterhaald en een 

eigen onderzoekmodel opgesteld. Vervolgens kon met hetzelfde type onderzoek de 

eigendomssituatie, de aardkundige situatie en een eerste beeld van de geschiedenis van het 

Leuvenumse Bos worden achterhaald. Hierbij werd zowel literatuur uit bibliotheek 

Natuurmonumenten als het internet geraadpleegd. De basis van het onderzoek staat dan. Vervolgens 

werd een AHN- en een historische kaartenanalyse uitgevoerd. Aangezien structuren op het AHN 

verschillend kunnen worden geïnterpreteerd en pas voor de tweede maal een AHN-analyse werd 

uitgevoerd, was besloten om contact te leggen met Michiel van Willigen.82 Deze persoon was bereid 

om feedback op de bevindingen te geven. Daarnaast kwamen een groot aantal meilers tijdens de 

analyse aan het licht. Eva Kaptein verrichte hier onderzoek naar en daarom werd contact met haar 

gelegd. Vervolgens werden veldkaarten gemaakt en vond in het veld de inventarisatie plaats. Tot slot 

zijn de resultaten verwerkt. Hierbij is contact opgenomen met Erik van den Berg (medewerker 

cultuurhistorische databank Natuurmonumenten), zodat de elementen op een correcte manier 

digitaal ontsloten en overgebracht werden.  

 

Stap 2. Vervolgonderzoek bosgeschiedenis (literatuur-, veld- en archiefonderzoek) 

De inventarisatie was een belangrijke basis voor het vervolgonderzoek. Bij het vervolgonderzoek 

werd ingezoomd op de bosgeschiedenis van 1692 tot het heden. Hoewel het onderzoeksthema en - 

gebied reeds voor deze fase bekend waren, was de onderzoeksperiode nog wel onduidelijk. Om hier 

een beslissing over te maken werden allereerst alle geïnventariseerde elementen, die een verband 

hebben met het gebruik en de ontginning van het gebied, geselecteerd. Vervolgens is een aanvullend 

literatuuronderzoek verricht, waarbij specifiek naar het gebruik en de ontginning van het 

onderzoekgebied werd gezocht. Verder werd voor meer informatie op dit gebied met een aantal 

medewerkers van Natuurmonumenten ter plekke afgesproken, namelijk Nico Nelis83 en Cor Bouma.84 

Dit waren mensen die er al tientallen jaren werken/werkten en daardoor veel kennis over het 

onderzoeksgebied hadden. In deze gesprekken kwamen ook de verdwenen watermolens naar voren, 

twee molens waar middels een booronderzoek meer duidelijkheid over kon worden verschaft. 

Daarom werd besloten om een aanvullend booronderzoek uit te voeren, waarbij naast deze locaties 

ook in diverse meilers en een grindkuil werd geboord. Dit booronderzoek gaf, met de vondst van 

restanten papiermolen De Zandmolen uit 1692, de doorslag om voor de periode 1692 tot heden te 

kiezen. Vervolgens werd de blik naar de archivalia verlegd. Hierbij werden de volgende archieven 

geraadpleegd; het Gelders Archief, Steekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Stadsarchief Amsterdam en 

Delpher. Alle relevante informatie, in zowel de archieven als de literatuur, werd vervolgens in 

samenhang met de eerder aangetroffen informatie (AHN- en historische kaartenanalyse, eigendom, 

aardkundige situatie) geanalyseerd. 

 

Stap 3. Afronding onderzoek 

Uiteindelijk was een duidelijk beeld over het bosgebruik en de ontginning van 1692 tot heden 

verschaft. In de laatste fase konden de onderzoeksvragen worden beantwoord en het resterende 

deel van de scriptie worden geschreven. Alle onderzoeksgegevens zijn aan Natuurmonumenten 

overgedragen en verder zijn ter opheldering nog een aantal vragen aan medewerkers van deze 

                                                             
82 Medewerker bosgroep Zuid-Nederland en AHN-deskundige. Op dit moment bezig met een rapport over het 
herkennen van AHN-structuren.  
83 Werkt al circa veertig jaar onder verschillende functies bij Natuurmonumenten in het Leuvenumse Bos. 
Allereerst als terreinarbeider, maar tegenwoordig voert hij boomcontroles uit en begeleidt hij groepen 
vrijwilligers.  
84 Oud-opzichter Natuurmonumenten. Werkte in het onderzoeksgebied vanaf de jaren 70 tot zijn pensionering 
in 2005.  
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vereniging voorgelegd. Voor dit onderzoek zijn tal van bronnen geraadpleegd. Een volledig overzicht 

staat in de bronnenlijst, maar in het kort worden hieronder de diverse gebruikte brontypes met een 

bijbehorend voorbeeld benoemd; 

Tabel 1. Lijst met brontypen en voorbeeldbronnen met betrekking tot het onderzoek 
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Hoofdstuk 2. Aardkundige en eigendomssituatie  

Bij het gebruik en de ontginning van het Leuvenumse Bos hebben de aardkundige situatie, de 

eigenaren en overige gebruikers mogelijk een belangrijk rol gespeeld. Het is dus allereerst van belang 

om een concreet beeld van deze factoren uit het onderzoekschema te verschaffen. Daarom wordt in 

de eerste paragraaf van dit hoofdstuk de aardkundige situatie belicht en komt in de tweede 

paragraaf de eigendomssituatie aan bod. In de laatste paragraaf worden in het kort de centraal 

staande onderzoeksvragen van dit hoofdstuk beantwoord. Al deze informatie vormt een belangrijke 

basis voor het volgende hoofdstuk, waarin de relatie met de historische functies van het bos en dus 

de wisselwerking mens-bos zal worden vastgesteld (deelvragen A1, A3, B1, B3).  

 

2.1 Aardkundige situatie 
Vroeg- en Midden Pleistoceen 

Vanaf het begin van het Pleistoceen, 2,58 miljoen jaar geleden, zijn klei- en zandlagen door de Rijn, 

Maas en hun voorgangers in het onderzoeksgebied afgezet.85 De aanwezigheid van deze afzettingen 

kan bevestigd worden door middel van een geologisch onderzoek in het Leuvenumse Bos. Bij dit 

onderzoek is in de onderste lagen, op een diepte van 58.50 tot 39.15 meter onder het maaiveld, de 

Formatie van Urk aangetroffen.86 Deze formatie bestaat uit fluviatiele afzettingen van zand en grind 

die in het Midden-Pleistoceen door de Rijn zijn afgezet.87 Het onderzoeksgebied bevindt zich in feite 

op de scheidslijn tussen de zogenaamde ‘bruine’ en ‘witte’ zanden. Het eerstgenoemde betreft de 

lemige gronden uit een zeer rijk herkomstgebied (Eifel), die veel mineralen bevatten, een stuk 

vruchtbaarder zijn en waar de eerdergenoemde Formatie van Urk een voorbeeld van is.88 

Daartegenover staat dat in het zuidoosten van het onderzoeksgebied, op een diepte van 66.70 tot 

80.0 meter onder het maaiveld, zowel de Appelscha als de Peize Formatie worden aangetroffen.89 

Deze witte zanden zijn afkomstig van het Eridanos riviersysteem, bevatten nauwelijks mineralen en 

bestaan hoofdzakelijk uit witte kwartskorrels.90 De fluviatiele afzettingen van beide riviersystemen 

liepen in Midden-Nederland in elkaar over, waardoor dus een afwisseling van bruine en witte zanden 

in het onderzoeksgebied zichtbaar is.91  

 

De voorlaatste ijstijd, het Saalien (238.000-128.000 BP), heeft een grote invloed op het 

onderzoeksgebied gehad. De bovenstaande fluviatiele afzettingen zijn namelijk in deze ijstijd 

opgestuwd.92 In deze ijstijd bereikte een grote ijsmassa Nederland. Door de stuwende werking van 

het ijs zijn de oorspronkelijke horizontale grind- en zandafzettingen geplooid en daarna als één 

pakket schuin tegen elkaar aangelegd.93 Dit zorgde ervoor dat het Leuvenumse Bos tegenwoordig 

tussen drie in het Saalien gevormde stuwwallen in is gelegen. Het betreft hier aan de westkant de 

stuwwal Ermelo-Garderen, aan de zuidoostkant de stuwwal van de Oostelijke Veluwe en ten 

noordoosten van het onderzoeksgebied is nog een kleinere geïsoleerde stuwwal genaamd de 

Stakenberg gelegen (bijlage 1).94 Laatstgenoemde is in een latere stuwingsfase gevormd. In het 

huidige dal van de Leuvenumse Beek lag namelijk een gletsjertong, die zowel de stuwwal van de 

                                                             
85 Neefjes 2018, 17.  
86 https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen. Identificatienummer B26H0280. 
87 Stouthamer, Cohen & Hoek 2015, 154, 174.  
88 Neefjes 2006, 7. 
89 https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen. Identificatienummer B26H0112. 
90 Stouthamer, Cohen & Hoek 2015, 153. 
91 Neefjes & Bleumink 2015, 18. 
92 Veen, Van Dijk & Karsemeijer 2014, 177. 
93 Van de Sande 1984, 7. 
94 Veen, Van Dijk & Karsemeijer 2014, 177. 

https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen
https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen
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Oostelijke Veluwe als die van Ermelo-Garderen opstuwde. Gedurende deze ijstijd konden 

gletsjertongen voor langere tijd afsmelten en korter worden, om vervolgens weer aan te groeien. 

Met deze latere stuwingsfase is de Stakenberg gevormd. De hoogste delen van het onderzoeksgebied 

liggen aan de voet van deze stuwwallen.95 De gletsjertong heeft zich tijdens het Saalien ingesneden, 

waarbij door het gewicht en de erosieve werking van de gletsjer een glaciaal bekken ontstond dat 

tegenwoordig het stroomgebied van de Leuvenumse Beek vormt.96 Op figuur 6 is dit beekdal 

zichtbaar.  

 
Figuur 6. Onderzoeksgebied op geomorfologische kaart.  

                                                             
95 Neefjes & Bleumink 2015, 18-19. 
96 Natuurwetenschappelijke Commissie 1977. Collectie bibliotheek Natuurmonumenten, Amersfoort, ex.nr. 
011895. 
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Tussen het stagnerende ijsfront in het noorden en diverse stuwwallen die de resterende zijdes 

omgrenzen, was in het Saalien een door het ijs afgedamd smeltwatermeer ontstaan. Dit meer 

besloeg ook een klein deel van het onderzoeksgebied. Het strekte zich namelijk uit tot iets na Het 

Roode Koper in het zuiden van het onderzoeksgebied (figuur 7).97 Het smeltwater van een 

gletsjertong kon in deze ijstijd niet weg, omdat het was geblokkeerd door het intacte ijs in het 

noorden en de omliggende stuwwallen. Hierdoor ontstond een smeltwatermeer, dat geleidelijk werd 

opgevuld met het grind en zand dat door het smeltwater van de stuwwallen werd getransporteerd. 

Het grovere zand zakte direct naar de meerbodem, terwijl de fijne kleideeltjes pas bezonken als het 

meer in de winter bevroren was. Deze afwisselende bodemlagen worden ook wel warven genoemd. 

Dit kleirijke pakket van in totaal 25 meter, dat nu dieper in de ondergrond ligt, laat grondwater 

moeilijk door en zorgt hedendaags nog voor vochtige omstandigheden.98     

 
Figuur 7. De lijn met streepjes aan de binnenzijde (blauwe pijl) geeft aan hoe ver het smeltwatermeer en dus de moeilijk 
doorlaatbare kleilaag zich uitstrekte in het onderzoeksgebied. Dit blijkt tot iets na ‘’Het Roode koper’’ te zijn geweest.  

Laat-Pleistoceen 

In het begin van de laatste ijstijd, het Weichselien (116.000-11.700 BP), waren de temperaturen in de 

zomer hoog genoeg voor het smelten van de bovengrond. De ondergrond was nog wel steeds 

bevroren (permafrost), met als gevolg dat het smeltwater niet in de ondergrond kon zakken en 

afstroomde naar de lager gelegen delen. Door de afstroming ontstonden dalen in de stuwwal. Tevens 

werd de dalvorming verder versterkt door solifluctie. Dit laatste is de afstroming van de 

verzadigde/ontdooide bovengrond over de bevroren ondergrond.99 Met het verdwijnen van de 

permafrost verloren deze dalen hun watervoerende functie en daarom worden ze ook wel droge 

dalen genoemd.100 In tijden dat de grond diep bevroren was, stroomde het sneeuwsmeltwater in 

grote hoeveelheden door de droge dalen heen en zette het in een waaiervormige vorm materiaal 

af.101 Het fenomeen dat hierdoor ontstaat, wordt een daluitspoelingswaaier genoemd (figuur 6). Aan 

                                                             
97 Van der Straaten 2008, 142-143. 
98 Neefjes & Bleumink 2015, 19. 
99 Lensink & Schotman 1984, 11. 
100 Eiland et al 1982, 18. 
101 Ten Cate & Maarleveld 1977, 46. 
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de voet van de stuwwallen worden tevens afzettingen in een niet-waaiervormige vorm afgezet. Dit is 

bijvoorbeeld het geval bij de glooiing van sneeuwsmeltwaterafzettingen aan de oostkant van het 

onderzoeksgebied (figuur 6). Nog verder in het dal ontstonden door dit afzettingsproces ook zeer 

vlakke terreinen, waar de vlakte van sneeuwsmelwaterafzettingen een resultaat van is (figuur 6).102 

Echter, tegenwoordig zijn deze ‘vlakten’ niet meer vlak. Nadat de gletsjer was gesmolten, erodeerde 

namelijk een deel van de vlaktes door smeltwater.103   

 

Aan het einde van het Weichselien, in het Laat-Weichselien van 14.650 tot 11.700 BP, was het 

extreem koud en droog. Door deze omstandigheden was maar een spaarzame vegetatie aanwezig en 

hadden de overwegend zuidwestenwinden vrij spel.104 Door de permanent bevroren ondergrond 

(permafrost), kon de wind vat krijgen op de zand- en grindrijke afzettingen aan het oppervlak. Het 

fijne zand uit deze afzettingen, het dekzand, kon vervolgens door de wind worden getransporteerd 

en met een wisselende dikte in het onderzoeksgebied worden afgezet.105 Uit deze periode zijn 

diverse fenomenen in het onderzoeksgebied zichtbaar. Het betreft hier bijvoorbeeld de 

gordeldekzandruggen- en welvingen, maar ook een aantal landduinen en een kleine dekzandrug in 

het zuidoosten van het Leuvenumse Bos (figuur 6). 

 

Holoceen 
In het Holoceen (11.700 BP tot heden) trad een duidelijke klimaatverbetering op. Door het warmere 

klimaat werd de vegetatie rijker en kon de Leuvenumse Beek zich verder insnijden. Deze beek trad 

dikwijls buiten haar oevers en zette in de lage gedeelten zand, klei en zilt af.106 Hierdoor ontstonden 

de diverse beekdaloverstromingsvlaktes (figuur 6). In deze periode is tevens het reliëf in het 

Leuvenumse Bos sterk gewijzigd. Het oorspronkelijke dekzandlandschap werd geleidelijk 

getransformeerd tot een stuifzandlandschap. Aan het begin van de Middeleeuwen bevond zich hier 

nog een zwak golvend dekzandlandschap.107 Echter, in de loop van de middeleeuwen werd de 

antropogene invloed groter, verdween meer vegetatie en kon de wind vat krijgen op het dekzand.108 

Dit resulteerde in de grootste uitbreiding van de stuifzanden tussen 1200 en 1400 n. Chr. en 

uiteindelijk in het reliëfrijke stuifzandlandschap dat hedendaags zichtbaar is.109  

 

De verstuiving van het dekzand heeft tot het ontstaan van diverse geomorfologische fenomenen 

geleid. In het grootste deel van het onderzoeksgebied is een afwisseling van stuifzandvlaktes en 

landduinen zichtbaar (figuur 6). De verstuiving stopte vaak bij een dun periglaciaal grindlaagje in de 

ondergrond, dat de verder aantasting door de wind verhinderde. Dit zorgde ervoor dat diverse 

stuifzandvlaktes een groot deel van het onderzoeksgebied beslaan (figuur 6).110 Naast deze 

stuifzandvlaktes, zijn diverse randwallen, forten en landduinen in het onderzoeksgebied aanwezig. 

Op de geomorfologische kaart staan al deze fenomenen aangeduid als ‘landduinen met bijbehorende 

vlakten en laagten’ (figuur 6). Deze fenomenen zijn op de hoogtekaart ook goed zichtbaar (figuur 8).  

 

                                                             
102 Ten Cate & Maarleveld 1977, 48, 67. 
103 Neefjes & Bleumink 2015, 19. 
104 Neefjes 2018, 17. 
105 Natuurwetenschappelijke Commissie 1977. Collectie bibliotheek Natuurmonumenten, Amersfoort, ex.nr. 
011895. 
106 Van de Sande 1984, 8. 
107 Lensink & Schotman 1984, 11.  
108 Koster 1970, 50-52.  
109 Basker 1978, 28. 
110 Ten Cate & Maarleveld 1977, 68. 
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Figuur 8. Onderzoeksgebied op hoogtekaart. De rode pijl wijst naar een randwal en de blauwe pijl naar één van de forten 
in het onderzoeksgebied.  

De zogenaamde forten zijn tafelvormige stuifzandheuvels van enkele meters hoog, met een 

komvormige bovenzijde en ze worden begrensd door steile hellingen.111 Op enkele meters diepte 

bevat dit fenomeen een overstoven humushoudende laag/podzolprofiel. Deze laag vangt het 

regenwater op en fungeert in feite als een grondwaterreservoir. Aan het ontstaan van deze forten 

ligt een proces genaamd ‘omkering van het reliëf’ ten grondslag (figuur 9). In het zuidelijk deel van 

het Leuvenumse Bos, waar een relatief dunne dekzandlaag aanwezig is, ontstonden deze 

fenomenen. Op de oorspronkelijk hogere, drogere gedeelten van het dekzandlandschap, stoof het 

dekzand uit. Deze verstuiving ging vaak door tot de vlakke grindrijke periglaciale ondergrond. 

Vervolgens werd in de oorspronkelijk laagten, de meer begroeide en vochtigere terreingedeelten, 

het stuifzand vastgelegd. Dit zijn tegenwoordig de hogere delen van het landschap.112 De forten 

worden aan alle zijden omgeven bij uitgestoven laagten. Dit zijn de vlakke gedeelten waarin het zand 

is weggestoven.113  

                                                             
111 Koster 1970, 47-49.  
112 Natuurwetenschappelijke Commissie 1977. Collectie bibliotheek Natuurmonumenten, Amersfoort, ex.nr. 
011895. 
113 Basker 1978, 29.  
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Langs de westkant van de Leuvenumse Beek worden verder diverse randwallen aangetroffen (figuur 

8). Op deze locaties liep het verstoven zand in de bosvegetatie vast. Deze fenomenen kunnen wel 

een hoogte van 20 meter hebben en worden gekenmerkt door een sterk hellende lijzijde en een 

flauw hellende loefzijde. Verder zijn er plaatselijk landduinen ontstaan. Een belangrijk verschil ten 

opzichte van de forten en de randwallen, is dat het ontstaan en de vorm niet door de vegetatie 

beïnvloed zijn. Onder de landduinen is tevens geen oorspronkelijk profiel meer aanwezig.114 

Tegenwoordig is een groot deel van het stuifzandlandschap bebost geraakt. Het overstoven 

podzolprofiel in de forten heeft er mede toe geleid dat de hoogste delen van stuifzandlandschap 

(forten) de rijkste vegetatie bevatten en de uitgestoven laagten juist de armste.115   

 
Figuur 9. Schematische voorstelling van de ontwikkeling van een stuifzandlandschap in het dekzandlandschap.  

 

 

                                                             
114 Lensink & Schotman 1984, 11-12. 
115 Basker 1978, 30. 
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Bodem 

In het onderzoeksgebied zijn verschillende bodems te onderscheiden (figuur 10). De verstuiving van 

het dekzand, de variërende grondwatertrap en het moedermateriaal hebben een grote invloed op de 

bodemvorming gehad.116 Het grootste deel van het onderzoeksgebied bestaat uit duinvaaggronden. 

Dit zijn deels fijnzandige duinvaaggronden (Zd21) die ontstaan zijn door de verstuiving van fijn 

dekzand. Daarnaast zijn er grofzandige duinvaaggronden (Zd30) aanwezig, die te relateren zijn aan de 

verstuiving van matig grof dekzand.117 Door de grote dynamiek in deze stuifzanden heeft er weinig 

bodemvorming opgetreden. Met uitzondering van een micropodzol die door vegetatie in enkele 

gevallen ontstaat, heeft het verder geen pedogenetische horizonten.118  

 
Figuur 10. Bodemkaart onderzoeksgebied.  

Nabij de hoogste delen van het onderzoeksgebied, aan de voet van de stuwwallen, komen 

hoofdzakelijk podzolgronden voor. Deze gronden ontstaan wanneer er door een neerwaartse 

stroming van water, uit het bovenste gedeelte van de grond humus en ijzer uitspoelen en iets dieper 

                                                             
116 Lensink & Schotman 1984, 12.  
117 Eiland et al 1982, 97, 99, 108-109. 
118 Castel 1986, 9-10.  
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weer neerslaan en inspoelen.119 In het onderzoeksgebied komen zowel holt-, haar- en 

veldpodzolgronden voor (figuur 10). De holt- en haarpodzolgronden zijn op de hoogste delen van het 

onderzoeksgebied aanwezig. De holtpodzolgronden vallen onder de moderpodzolgronden. Deze 

gronden zijn verbonden aan de stuwwalgedeelten waar de eerdergenoemde rijkere bruine zanden 

aan het oppervlak liggen.120 Daartegenover staan de haarpodzolgronden die weer onder de 

humuspodzolgronden vallen en uit de armere witte gronden bestaan.121 Tot slot zijn de 

veldpodzolgronden relatief laag gesitueerd (figuur 10). De laatstgenoemde bodem onderscheid zich 

doordat het onder invloed van grondwater is ontstaan. Dit is bij de andere twee gronden niet het 

geval.122 

 

Het onderzoeksgebied bevat ten slotte een aantal gronden die op een kleinere schaal voorkomen. 

Het betreft hier de beekeerd- en meerveengronden. In het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied, 

in een gebied met beduidend hogere grondwaterstand (grondwatertrap II), worden deze bodems 

aangetroffen (figuur 10). De afgezette kleilaag in de voorlaatste ijstijd, van het eerder genoemde 

smeltwatermeer, heeft op deze locatie tot een verhoogde waterstand geleid.123 Hierdoor was 

plaatselijk veengroei mogelijk. In het begin kon de veengroei het afgezette stuifzand nog bijhouden, 

maar op een gegeven moment lukte dat niet meer en stopte de veenvorming.124 De aanwezige 

meerveengronden zijn te relateren aan deze veenvorming. Deze gronden vallen onder de 

rauwveengronden, hebben geen moerige eerdlaag en zijn kleiarm.125 Tot slot zijn de 

beekeerdgronden een type eerdgrond zonder ijzerhuidjes, dat een minerale eerdlaag van 15 tot 50 

cm heeft.126  

 

Waterhuishouding   

Aan de oostkant van het onderzoeksgebied stroomt de Leuvenumse Beek. Dit is het gedeelte van de 

Hierdense Beek, dat vernoemd is naar het landgoed Leuvenum en tevens bij dit landgoed begint.127 

Na de spoorlijn Harderwijk-Zwolle eindigt het beektraject van de Leuvenumse Beek en wordt het de 

Hierdense Beek genoemd.128 De Hierdense Beek is ongeveer 17 km lang en heeft een relatief klein 

verval (+1,5 m/km). Deze waterloop ontspringt ten zuiden van het onderzoeksgebied bij het 

Bleekemeer nabij Uddel, stroomt vervolgens richting het noorden en mondt uiteindelijk uit in het 

Veluwemeer ten noorden van het onderzoeksgebied.129 Ter hoogte van het Roode Koper verdwijnt 

de beekdalvlakte en houdt de natuurlijke loop van deze beek op. Het verdere verloop van de beek is 

namelijk gegraven.130 De Leuvenumse Beek is een laaglandbeek die wordt gevoed door oppervlakkig 

grond- en regenwater. De waterafvoer is sterk afhankelijk van de regenval in het bovenstroomse 

gebied, waardoor sterke fluctuaties in de waterafvoer kunnen optreden.131 In het onderzoeksgebied 

zijn diverse waterlopen op de Leuvenumse Beek aangesloten. Het betreft hier de Koloniebeek, een 

tweetal molenbeken en indirect de Rode Spreng.  

                                                             
119 Modderman 1975, 13-15.  
120 Eiland et al 1982, 67-70. 
121 Idem, 67, 81-82. 
122 Modderman 1975, 14.  
123 Van der Straaten 2008, 142-143. 
124 Koster 1970, 49. 
125 Eiland et al 1982, 51, 55. 
126 Idem, 98-99. 
127 Lensink & Schotman 1984, 14. 
128 Feenstra 1981, 17. 
129 Lensink & Schotman 1984, 14. 
130 Van der Straaten 2008, 142. 
131 Menke et al 2007, 44.  
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De Leuvenumse Beek heeft zijn bestaan te danken aan de eerder genoemde moeilijk doorlaatbare 

kleilaag van het smeltwatermeer. Deze smeltwaterklei uit het Saalien speelt ook een belangrijk rol 

voor het zuidelijke gedeelte van het onderzoeksgebied. Het zorgt namelijk voor een 

schijngrondwaterstand; de kleilaag houdt het water vast waardoor het grondwater enkele meters 

hoger staat dan de directe omgeving. Het regenwater kan daardoor moeilijk in de grond zakken en 

op deze laag blijven staan.132 Dit heeft ertoe geleid dat aan de zuidkant van het onderzoeksgebied, de 

beekeerd- en meerveengronden, grondwatertrap II hebben. Hierbij is de gemiddeld laagste 

grondwaterstand 50 tot 80 cm beneden maaiveld en de gemiddeld hoogste grondwaterstand 

ondieper dan 40 cm beneden het maaiveld.133 Ten noorden van het Roode Koper ontbreekt deze 

kleilaag en is de grondwaterstand beduidend lager.134 

 

In het gehele onderzoeksgebied bevindt het grondwater zich tussen de 0 en 13,5 meter beneden het 

maaiveld.135 Het grootste deel van het onderzoeksgebied heeft een relatief diepe grondwaterstand 

(grondwatertrap VII). De gemiddeld hoogste grondwaterstand is daarbij dieper dan 80 cm beneden 

het maaiveld en de gemiddeld laagste grondwaterstand is dieper dan 160 cm beneden het 

maaiveld.136 Voor de lage grondwaterstand zijn verschillende verklaringen. Allereerst wordt ten 

noordwesten van het onderzoeksgebied, bij Harderwijk, grondwater gewonnen ten behoeve van de 

drinkwatervoorziening. Daardoor heeft sinds 1967 een daling van het grondwater plaatsgevonden. 

Daarnaast heeft de aanleg van de Flevopolders tot een daling van het grondwater geleid. Tevens 

bestaat een groot aantal bodems in het onderzoeksgebied uit grof zand. Doordat grof zand een grote 

doorlatendheid heeft, kan neerslag gemakkelijk wegzakken en ondergronds worden afgevoerd.137 

 

2.2 Eigendom 

Het Leuvenumse Bos heeft door de tijd heen diverse eigenaren en gebruikers gekend. Waar vanaf 

eind zestiende eeuw de Staten van Gelre het in bezit hadden en aan diverse personen delen van de 

Leuvenumse Beek verpachte, kwam het aan het begin van de achttiende eeuw in het particuliere 

bezit van landgoed De Essenburg. In de daaropvolgende eeuwen spelen grootgrondbezitters als de 

familie Westervelt en Sandberg een belangrijke rol. Uiteindelijk wordt het Leuvenumse Bos begin 

twintigste eeuw door Natuurmonumenten aangekocht. Alle eigendomswisselingen vanaf 1692 zullen 

hier in chronologische vorm worden beschreven.  

 

Situatie in 1692 

Allereerst kan geconcludeerd worden dat het Leuvenumse Bos in het verleden en daarmee ook in 

1692 geen malebos is geweest. Laatstgenoemde is een instelling die het gemeenschappelijke gebruik 

van de bossen regelde.138 Vanaf de achtste eeuw verschenen deze collectief beheerde bossen op de 

Veluwe.139 Voor het Leuvenumse Bos is het karakter van een malebos twijfelachtig. Hoewel het eind 

negentiende eeuw net als veel malebossen een bosvennootschap werd, was het echter daarvoor 

particulier bezit van de eigenaar van landgoed De Essenburg.140 Daarnaast is zowel in de provinciale 
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als de regionale archieven geen enkel archiefstuk aanwezig die in de richting van dit type bos wijst. 

Een malenboek van het Leuvenumse Bos ontbreekt bijvoorbeeld. Van een malebos lijkt daarom geen 

sprake te zijn. 

 

In 1692 had het landschap in het onderzoeksgebied dan ook een vrij open karakter. Het gebied 

bestond grotendeels uit stuifzandvlakten en heidevelden die maar op enkele plekken werden 

afgewisseld door bos.141 Dit is het resultaat van een proces dat al in de Late Middeleeuwen begon. 

Een intensief gebruik van de heidevelden door beweiding met schapen en het afplaggen van 

heidezoden, had er namelijk toe geleid dat de schrale vegetatie zich niet meer kon handhaven. Op 

veel plekken was de oorspronkelijke vegetatie overgegaan in heide en uiteindelijk verder 

gedegradeerd tot stuifzanden. Dit heeft vele zandverstuivingen tot gevolg gehad.142 Zo werd 

bijvoorbeeld in 1442 en 1443 al melding gemaakt van zandverstuivingen nabij Ermelo.143 Uiteindelijk 

bereikte in de zestiende en zeventiende eeuw het oppervlakte bos een dieptepunt. Het stuifzand 

bedreigde de akkers en zelfs de Leuvenumse Beek. De heren van Essenburg hebben vervolgens 

eikentelgen langs de oevers van deze beek geplant om ze tegen dichtstuiven te behoeden. Wanneer 

ze dit precies deden is onbekend. Dit zal echter wel later dan 1652 zijn geweest, aangezien de 

Essenburg uit dat jaar stamt, maar ook voor 1692 aangezien toen de eerste papiermolen in bedrijf 

was gesteld.144  

 

Kortom het grootste deel van het onderzoeksgebied bestond in 1692 uit woeste gronden en 

behoorde tot het domein van het hertogdom Gelre. Eind twaalfde eeuw ging de Veluwe namelijk 

deel uitmaken van het graafschap Gelre. De graaf was eigenaar van de woeste gronden en 

stimuleerde nieuwe ontginningen.145 Nadat het graafschap promoveerde naar een hertogdom, werd 

deze grootgrondbezitter vanaf 1339 de hertog van Gelre.146 Vanaf 1543 werden de 

vermogensrechten ondergebracht bij de nieuw ingestelde Rekenkamer. De woeste gronden in het 

onderzoeksgebied behoorden daardoor tot de rekenkamervelden en werden beheerd door de 

Gelderse Rekenkamer.147 Nadat Gelre zich in 1581 aansloot bij de Nederlandse opstand, was er geen 

landsheer meer, maar vielen deze zaken onder de Staten van Gelre.148 De Staten van Gelre hadden 

meerdere rechten in handen, namelijk het jacht- en visrecht, het recht op de woeste gronden en het 

recht op de natuurlijke beken. Het laatste recht is tevens voor het onderzoeksgebied van belang. 

Aangezien de natuurlijke beken geen privé-eigendom waren, kon de Leuvenumse Beek dus door de 

Staten van Gelre worden verpacht.149 Dit blijkt ook meerdere malen het geval te zijn geweest.  

 

Grootgrondbezit 

In de tweede helft van de zeventiende eeuw vond er een omslag plaats. Gedeelten van de 

Leuvenumse Beek werden namelijk door de Staten van Gelre verpacht. Allereerst vererfde in 1663 de 

Heer van de Vanenburg, Lucas Willem van Essen, het erfpachtrecht voor de bouw van molens op een 

gedeelte van deze beek. Het betrof hier het beektraject benedenstrooms van de Zandmolen.150 
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Daarnaast verkreeg deze landdrost van de Veluwe in 1689 de rest van het beekgedeelte bij 

Leuvenum in erfpacht, waarna hij uiteindelijk in 1692 papiermolen de Zandmolen heeft aangelegd.151  

Parallel aan deze verpachtingen vond een andere ontwikkeling plaats. Delen van het Leuvenumse 

Bos gingen namelijk vanaf 1721 tot het particuliere bezit van de eigenaar van landgoed De Essenburg 

behoren. Deze buitenplaats was in 1639 door Johan Coolwagen gesticht, de bouw van het landhuis 

was in 1652 voltooid en het huis was langs de Hierdense Beek ten noorden van het Leuvenumse Bos 

gesitueerd (figuur 11). Dit landgoed bereikte in het begin van de achttiende eeuw zijn grootste 

omvang.152 In de onderstaande tabel worden de eigendomswisselingen van 1721 tot 1911 

weergeven. 

Tabel 2. Overzicht eigenaren Leuvenumse Bos voor 1911. 

 

Anthony van Westervelt (1681-1761) kwam in 1721 door zijn huwelijk met Arlandia van Crooneburg 

(1695-1723), de toenmalige eigenaresse van landgoed De Essenburg, in het bezit van dit landgoed en 

de daarbij behorende gronden.153 Mogelijk was dit een verstandshuwelijk om de bezittingen te 

vermeerderen. Arlandia was namelijk de weduwe van de laatste telg uit de Marquis familie en 

destijds de eigenaresse van landgoed De Essenburg. Anthony van Westervelt, de burgemeester van 
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Harderwijk, behoorde tevens tot een welvarende familie die in de zeventiende eeuw veel geld 

hadden verdiend met de handel in vis en een veerdienst op Amsterdam. Daardoor had zijn familie 

diverse landerijen en huizen in Harderwijk, Ermelo en Nijkerk in bezit.154 Direct na het huwelijk werd 

het landgoed met delen van het Leuvenumse Bos vergroot en in 1730 heeft Anthony van Westervelt 

het erfpachtrecht op de Leuvenumse Beek verworven, waarna hij diverse papiermolens langs deze 

beek heeft gesticht.155 Uiteindelijk bestond het landgoed uit een aaneengesloten bezit dat zich aan 

beide kanten van de Hierdense Beek, van Staverden tot de Zuiderzee uitstrekte.156   

 
Figuur 11. Prent van Kasteel De Essenburg uit periode 1875-1888, met op een inzetje rechtsboven het Leuvenumse Bos.  

Na de dood van Arlandia van Crooneburg in 1723, kwam officieel al een splitsing in het bezit. Op 16 

juni 1724 worden namelijk de bezittingen van Arlandia aan haar beide stiefkinderen Herbertus van 

Westervelt (1711-1792) en Aleyda Johanna van Westervelt (1713-1802) vermaakt.157 Beide 

minderjarigen kwamen uit een eerder huwelijk van Anthony van Westervelt met Mechteld Nuck 

(1685-1720) (bijlage 2).158 Herbertus kreeg bij de splitsing de noordelijke helft en Aleyda de zuidelijke 

helft van de gronden van landgoed De Essenburg in handen. Het zuidelijke deel bevatte delen van 

het Leuvenumse Bos. Echter, pas na de dood van hun vader Anthony van Westervelt in 1761 konden 

deze gebruiksrechten worden benut, aangezien hij deze rechten nog tot zijn dood behield.159 Aleyda 

Johanna van Westervelt gaat na haar huwelijk in 1744, bij Willem Johan van Westervelt (1720-1776) 

op Huis Leuvenum wonen (bijlage 2).160 Dit huis, waarvan de oudste vermelding uit 1720 stamt, lag 

tegen de zuidgrens van het onderzoeksgebied aan.161 Vervolgens had Anthonie Pieter van Westervelt 
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(1750-1823) het Huis Leuvenum en delen van het Leuvenumse Bos kort in handen gehad. Uit een 

verkoopakte op 14 juli 1812 blijkt namelijk, dat hij voor 80.000 gulden aan zijn schoonzoon Samuel 

Johan baron Sandberg het gehucht Leuvenum verkocht. Deze koop omvatte; het Huis Leuvenum met 

bijgebouwen, elf kleine boerderijen, acht daglonershuisjes, twee papiermakerijen (Zandmolen en 

Heilige Huys), 107 hectare bouwland, 342 hectare dennenbos en 1280 hectare heide- en zandgrond 

(deels vrij weiderecht van schapen).162  

 

Aan het begin van de negentiende eeuw begint het geslacht ‘Sandberg tot Essenburg’ een belangrijke 

rol te spelen. Aleida Johanna van Westervelt (1785-1862) is namelijk in 1803 gehuwd met Samuel 

Johan baron Sandberg (1778-1854).163 Laatstgenoemde was een Zwolse burgemeesterszoon die later 

lid en voorzitter van de Tweede Kamer werd.164 Met Aleida Johanna van Westervelt heeft hij in totaal 

vijf kinderen gehad (bijlage 2). Samen kregen ze het gehele landgoed De Essenburg weer volledig in 

één hand.165 Naast het zuidelijke deel van de gronden, hadden zij in 1813, na de dood van Frederika 

Henriëtte van Westervelt, tevens de noordelijke helft van landgoed De Essenburg in bezit. 

Uiteindelijk kwamen dus zowel Huize Leuvenum als Huize Essenburg, alsmede de daarbij behorende 

gronden, in het bezit van Aleida Johanna van Westervelt en Samuel Johan baron Sandberg (figuur 

12). Op de kadastrale kaart uit 1832 kan nogmaals worden bevestigd dat dit tevens een groot deel 

van het Leuvenumse Bos betreft. Een klein gedeelte van het Leuvenumse Bos, enkele percelen 

stuifzand en heide, waren nog wel in handen van de gemeentes Ermelo en Harderwijk.166  

 
Figuur 12. Portret van Samuel Johan baron Sandberg. Datering 1825-1849. 

Nadat de weduwe Aleida Johanna van Westervelt op 28 juni 1862 te Zwolle overlijdt, volgde een 

splitsing van het bezit. Bij een akte van scheiding op 28 april 1863 werd het bezit over vier van de vijf 

kinderen van Samuel Johan baron Sandberg en Aleida Johanna van Westervelt verdeeld (bijlage 2). 

Het eerstgeborene kind Anthonie Petrus jonkheer Sandberg van Essenburg (1805-1840) stierf al voor 
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deze splitsing. Bij de splitsing verkregen de drie dochters van Samuel Johan baron Sandberg een 704 

hectare groot gebied. Het ging hier om Rudolfine Mechteld Theodora Sandberg van Essenburg (1809-

1868), Annette Catharina Sandberg van Essenburg (1811-1888) en Jeanne Pauline Sandberg van 

Essenburg (1815-1876). Deze 704 hectare zal later ook volledig onder de Naamloze Vennootschap 

(N.V.) Leuvenumsche Bosch vallen. De laatstgeboren zoon Heribert Willem Aleid baron Sandberg van 

Essenburg (1819-1895) kreeg bij de splitsing onder andere het Cyriasische Veld (onderdeel huidige 

Leuvenumse Bos) en de overige gronden buiten dit bos in handen.167  

 

Een groot gedeelte van het Leuvenumse Bos, om precies te zijn 704.41.79 hectare, was 

bijeengebleven door de oprichting van de N.V. Leuvenumse Bosch op 25 april 1881. Deze 

vennootschap had het volgende doel; ‘’het uitoefenen der boschcultuur, alsmede het door middel van 

ontginning zooveel mogelijk voordeel trekken uit hare gronden’’. De dertig aandelen die de N.V. telde 

waren onsplitsbaar en vertegenwoordigden een totale waarde van 150.000 gulden. De 

aandeelhouders waren kinderen en kleinkinderen van Samuel Johan baron Sandberg en Aleida 

Johanna van Westervelt.168 In bijlage 3 staat een kaart van de N.V. Leuvenumse Bosch. Alleen het 

Cyriasische Veld behoorde niet tot dit vennootschap. Dit veld was namelijk vanaf 1880 tot 1920 in 

het bezit van Johan Fredrik Neeb en Rudolph Antoni Peter Sandberg (1854-1920).169  

 

Natuurmonumenten 

In de beginperiode van Natuurmonumenten had de vereniging nog weinig geld ter beschikking en 

nog geen duidelijke lijn betreffende de aankoopactiviteiten.170 De aankopen waren op basis van drie 

gronden; wetenschappelijk, natuurgenot (recreatie) en schoonheid (esthetisch).171 Hiermee zou 

natuurbescherming niet beperkt blijven voor een kleine kring, maar een zaak van het hele volk 

worden.172 Het doel bij deze aankopen werd tijdens een jaarvergadering door de voorzitter van 

Natuurmonumenten benadrukt; ‘’zij wenscht natuurmonumenten te behouden, d.w.z. grootere of 

kleinere terreinen, die den naam Natuurmonument verdienen, in eere te houden, vooral door deze, 

zoo mogelijk, aan te koopen. Den naam natuurmonument moet men echter breed opvatten. Niet 

alleen dus terreinen, waar zeldzame of zeer belangwekkende soorten van dieren of planten 

voorkomen, of waar uiterst karakteristieke levensgemeenschappen bestaan, vallen in de termen om 

als Natuurmonument door ons beschouwd te worden, doch ook zulke, waar verandering van 

bestemming, b.v. uit een aesthetisch oogpunt, door zeer velen zou betreurd worden. Grenzen zijn in 

deze zeer moeilijk te stellen’’ (citaat Oudemans 1912).173 De vereniging reageerde bij een aankoop op 

acute bedreigingen en daarnaast konden persoonlijke voorkeuren een rol spelen.174  

 

Begin twintigste eeuw was bij het Leuvenumse Bos ook sprake van een acute bedreiging. In 1910 was 

namelijk de vrees dat het te koop aangeboden Leuvenumse Bos zou worden gekapt. De voorzitter 

van Natuurmonumenten, Johannes Theodorus Oudemans, werd vervolgens gemachtigd een 

onderzoek naar dit bos in te stellen, waarbij hij inlichtingen van de notaris Johan Fredrik Neeb kreeg. 

Laatstgenoemde was destijds de beheerder van het Leuvenumse Bos.175 Voor de grote aankopen van 
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Natuurmonumenten had de penningmeester Pieter van Tienhoven een formule uitgevonden, die al 

bij de eerste aankoop van het Naardermeer (1906) en ook bij dit gebied werd ingezet; een terrein 

moest de rente en de aflossing van de voor de aankoop gesloten lening zelf opbrengen.176 Dit werd 

ook bij het Leuvenumse Bos onderzocht en uiteindelijk wees het onderzoek uit dat het bos genoeg 

zou opbrengen om de aflossing en rente van 3% op een lening van 250.000 gulden te dekken. 

Vervolgens besloot op 7 september 1910 het bestuur van de vereniging het bosgebied te kopen en 

anderhalve week later (16-09-1910) waren alle obligaties geplaatst en kon zelfs door de tussentijds 

grote aanwas van nieuwe leden en giften een kleinere lening van 90.000 gulden worden gesloten. 

Overigens moest wel een lening worden gesloten, aangezien de vereniging destijds nog weinig geld 

ter beschikking had.177 Uiteindelijk verwierf Natuurmonumenten op 6 maart 1911 het 703.34.39 ha 

grote gelijknamige bos.178 Doordat alle aandelen van de N.V. Leuvenumsche Bosch naar 

Natuurmonumenten waren overgegaan, moest deze vennootschap worden ontbonden, dat wat 

dezelfde dag ook gebeurde.179  

 

Na de overdracht in 1911 vonden nog enkele eigendomswisselingen in het onderzoeksgebied plaats. 

Allereerst verkocht Natuurmonumenten in 1911 67 hectare van het Leuvenumse Bos aan Johan Paul 

Graaf van Limburg Stirum. Vervolgens werd het opnieuw overgenomen door de vereniging in 1926, 

waarna het weer werd verkocht op een kleiner perceel in 1931. Uiteindelijk kwam het in 1947 weer 

in het bezit van Natuurmonumenten. Tussentijds werd het Leuvenumse Bos nog uitgebreid met de 

aankoop van het Cyriasische Veld in 1920.180 Aangezien het hier gaat om slechts kleine delen van het 

onderzoeksgebied, is een uitgebreide beschrijving hiervan in bijlage 4 geplaatst.  

 

2.3 Conclusies   

In dit hoofdstuk kon de eerste stap voor het beantwoorden van een viertal deelvragen worden gezet. 

Allereerst is een concreet beeld van de natuurlandschappelijke ligging van het onderzoeksgebied, 

oftewel één van de factoren uit het onderzoekschema, verschaft (deelvraag A1 en B1). Hieruit is 

gebleken dat het Saalien een grote invloed op het onderzoeksgebied heeft gehad. De fluviatiele 

afzettingen werden namelijk in deze ijstijd opgestuwd, diverse stuwwallen gevormd en door de 

erosieve werking van het ijs ontstond een glaciaal bekken dat tegenwoordig het stroomgebied van de 

Leuvenumse Beek vormt. Daarnaast besloeg in deze periode een gedeelte van een smeltwatermeer 

de zuidkant van het onderzoeksgebied. Het kleirijke pakket dat in dit fenomeen was afgezet, heeft 

een lokale schijngrondwaterstand en daarmee de huidige vochtige omstandigheden aan de zuidkant 

van het onderzoeksgebied, als gevolg gehad. In het holoceen werd het reliëf eveneens sterk 

gewijzigd. Het oorspronkelijke dekzandlandschap dat nog aan het begin van de Middeleeuwen 

aanwezig was, werd geleidelijk getransformeerd tot een stuifzandlandschap. De verstuiving van het 

zand heeft tot het ontstaan van diverse geomorfologische fenomenen geleid. Naast stuifzandvlaktes, 

zijn dit forten, randwallen en landduinen.  

 

Naast deze geomorfologische fenomenen, bestaat het grootste deel van het onderzoeksgebied uit 

arme duinvaaggronden waar weinig bodemvorming heeft opgetreden. Verder komen diverse 

podzolgronden voor en zijn op een kleinere schaal, aan de zuidkant van het onderzoeksgebied, 

beekeerd- en meerveengronden aanwezig. Deze twee gronden liggen op een locatie met de hoogste 
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grondwaterstand (grondwatertrap II), die weer te relateren is aan de moeilijk doorlaatbare kleilaag 

van het smeltwatermeer. Dit in tegenstelling tot het grootste deel van het onderzoeksgebied dat een 

relatief diepe grondwaterstand (grondwatertrap VII) heeft. Kortom uit deze gegevens blijkt dat de 

centrale zuidkant van het onderzoekgebied, onder andere op het gebied van grondwaterstand en 

bodem, een afwijkende aardkundige situatie herbergt. Het smeltwatermeer en de samenhangende 

schijngrondwaterstand liggen hieraan ten grondslag. Of dit ook een grote invloed op de 

bosgeschiedenis heeft gehad, moet uit de komende hoofdstukken blijken.  

 

Een ander factor uit het bosgeschiedenis-model betrof het eigendom. Het onderzoeksgebied heeft 

vanaf 1692 diverse soorten eigenaren en gebruikers gekend (deelvraag A3 en B3). Rond 1700 hadden 

de Staten van Gelre een groot deel van het onderzoeksgebied, met overwegend woeste gronden, in 

bezit. Daarnaast verpachtte zij in deze periode meerdere malen de Leuvenumse Beek. Kortom voor 

diverse gebruikers, in dit geval pachters, was in het vroegste stadium van de bosgeschiedenis 

eveneens een rol weggelegd. In 1721 vindt een grote omslag op het gebied van eigendom plaats. 

Vanaf dat jaar gingen namelijk delen van het Leuvenumse Bos tot het particuliere bezit van landgoed 

De Essenburg behoren. De familie Westervelt bleef de gehele achttiende eeuw eigenaar van het 

Leuvenumse Bos en pas aan het begin van de negentiende eeuw begon het geslacht Sandberg tot 

Essenburg een belangrijke rol te spelen. Het nageslacht kreeg later ook het bos in handen en een 

groot deel van het Leuvenumse Bos werd vanaf 1881 ondergebracht in de N.V. Leuvenumse Bosch. 

Opvallend is dat dus onder dezelfde familie de eigendomsconstructie was gewijzigd. In de volgende 

hoofdstukken moet blijken of dit ook tot een opvallende trendbreuk op het gebied van zowel 

ontginning als bosgebruik leidt. Tot slot is het opvallend dat niet het gehele huidige Leuvenumse Bos 

dezelfde eigendomsgeschiedenis kent. Het Cyriasische Veld bijvoorbeeld, dat niet onder de N.V. 

Leuvenumse Bosch viel, werd namelijk pas in 1920 door de vereniging gekocht. Heeft dit ook tot een 

afwijkende ontginningsstrategie en/of bosgebruik geleid?  
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Hoofdstuk 3. Leuvenumse Bos voor 1911 

In dit hoofdstuk wordt het gebruik en de ontginning van het Leuvenumse Bos tussen 1692 en 1911 

belicht. Allereerst worden in de eerste paragraaf enkele cultuurhistorische relicten van zowel het 

gebruik als de ontginning benoemd (deelvraag A2 en B2). Vervolgens worden in chronologische vorm 

een aantal relicten van de ontginning en later het gebruik belicht. Hierbij zal concreet worden welke 

historische functies het bos voor 1911 heeft gehad. Tevens zal de relatie met het eigendom 

(deelvraag A3 en B3), de natuurlandschappelijke ligging (deelvraag A1 en B1) alsmede de overige 

factoren uit het onderzoeksthema aan bod komen. Uiteindelijk kunnen in de laatste paragraaf 

conclusies worden getrokken over zowel de ontginning als het bosgebruik voor de overname door 

Natuurmonumenten. 

  

3.1 Cultuurhistorische relicten 

Hedendaags zijn in het Leuvenumse Bos nog diverse relicten van het bosgebruik en de ontginning 

zichtbaar. In de bijlages 5, 6 en 7 worden specifiek de relicten van voor 1911 weergeven. Hierbij moet 

een onderscheid worden gemaakt tussen bosgebruik- en ontginningsrelicten. Diverse elementen zijn 

te relateren aan de ontginning van het Leuvenumse Bos. Denk daarbij aan het historische wegennet 

en alle elementen die een relatie met de molenbiotoop hebben. Voor de twee papiermolens moest 

de hydrologie worden gecontroleerd en daarom moest de mens aanpassingen in het landschap 

verrichten. In de negentiende eeuw werd de woeste grond verder ontgonnen. Daarbij werden 

diverse bezandingspotten- en greppels voor grove dennen complexen aangelegd en voor de ‘natte’ 

situatie aan de zuidkant van het onderzoeksgebied waren extra maatregelen vereist. Om bosbouw 

hier mogelijk maken zijn ontwateringsgreppels gegraven en rabatten aangelegd. Hoewel het 

Leuvenumse Bos geen uitgebreid lanenstelsel of wallensysteem heeft, herinneren ten slotte toch 

enkele lanen en wallen aan de ontginning van het Leuvenumse Bos. Het aantal relicten van het 

bosgebruik is in vergelijking met de ontginninselementen beduidend groter. Dit heeft er voornamelijk 

mee te maken dat het Leuvenumse Bos een groot aantal houtskoolmeilers herbergt. Naast deze 

meilers, heeft de hakhoutcultuur een belangrijke rol gespeeld. Ten slotte kent het bos met 

opzichterswoning De Zandmolen het enige gebouw dat al voor de overname door 

Natuurmonumenten aanwezig was. Een groot aantal van deze elementen zullen in zowel de tweede 

als de derde paragraaf van dit hoofdstuk worden behandeld.  

 

3.2 Ontginning voor 1911 

In hoofdstuk 1 werd al verteld dat onder ontginning wordt verstaan; ‘’het omvormen van gebieden in 

een cultuurlandschap als heidevelden, veengronden, zandverstuivingen en bos, door de natuurlijke 

omstandigheden te veranderen en ze beschikbaar te maken voor menselijk gebruik’’. De eerste 

ontginning van het Leuvenumse Bos, waarbij daadwerkelijk fysiek bewijs is aangetroffen, was bij de 

Zandmolen uit 1692. Dit is dan ook het startpunt van deze paragraaf.  

 

Molenbiotoop 

In de zestiende eeuw vond op de Veluwe een kleine industriële revolutie plaats. Door de uitvinding 

van de boekdrukkunst was de behoefte aan papier groter en aan het einde van deze eeuw 

verhuisden belangrijke papierproducenten van de Zaanstreek naar de Veluwe.181 Papier werd een 

lange tijd gemaakt van linnen en katoenen lompen. Deze lompen kwamen zowel uit de steden als het 

buitenland. Lompen uit Amsterdam kwamen bijvoorbeeld via Harderwijk naar de Veluwe toe, 
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waarna ze met behulp van papiermolens tot papier werden verwerkt.182 Niet alleen bij de 

Leuvenumse Beek, maar op de gehele Noordwest-Veluwe hebben een groot aantal papiermolens 

gestaan. Dit kan door drie zaken worden verklaard; 

1. De nabijheid van de havens Harderwijk en Elburg, waarvandaan Veluws papier snel naar 

voornamelijk Amsterdam kon worden getransporteerd (bijlage 8). Daarnaast konden via de 

eerstgenoemde havens de lompen voor de papierfabricage per schip worden aangevoerd.  

2. De geconcentreerde tabaksteelt langs de kusstrook van de Zuiderzee. Deze teelt vond 

voornamelijk bij Nijkerk en Hierden plaats (bijlage 8). Hier werd namelijk veel tabakspapier voor 

verpakking (wit, vrij dik papier) en voor de teelt gefabriceerd.183 

3. De aanwezigheid van beken met een verval. In paragraaf 2.1 werd al gezegd dat bijvoorbeeld de 

Hierdense Beek over een lengte van 17 km een verval van 1,5 m/km heeft.184 

 
Figuur 13. Ansichtkaart 1919 waarop de waterval in het Leuvenumse Bos wordt afgebeeld. Destijds was papiermolen de 
Zandmolen al afgebroken, maar was de waterval nog wel aanwezig. De foto is op het zuiden georiënteerd.  

In de eerste helft van de achttiende eeuw was een zogenaamde molenbiotoop in het 

onderzoeksgebied tot stand gekomen. Een molenbiotoop is de omgeving waarin een watermolen 

functioneert en bestaat uit een ensemble aan elementen. Denk daarbij aan molens, de bijbehorende 

water- en stuwwerken en de gerelateerde infrastructuur.185 In het onderzoeksgebied was de 

Leuvenumse Beek tot een molenbeek ontwikkeld, twee papiermolens waren aangelegd en diverse 

waterwerken (sprengen, molenbeken) werden gegraven om de molens beter te laten functioneren 

(figuur 14). De twee watermolens hebben een grote invloed op het landschap gehad. Voor het 

controleren van de hydrologie moesten verschillende zaken worden aangelegd, namelijk systemen 

om een groter verval te creëren (molenbeken) en om de wateraanvoer te verbeteren (verbindingen 

tussen beken, sprengen).186 In bijlage 9.1 wordt dit systeem verder toegelicht.  
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Figuur 14. Schets gehele molensysteem Leuvenumse Bos rond 1800. In dat jaar zijn beide molens nog in werking.  

De adellijke huizen hadden in dit systeem ook een belangrijke rol. Allereerst was dit de heer van de 

Vanenburg, Lucas Willem van Essen. Hij vererft in 1663 het erfpachtrecht voor de bouw van molens 

op het beektraject benedenstrooms van de huidige Zandmolen.187 Iets meer dan 25 jaar later, op 24 

november 1689, kreeg deze landdrost van de Veluwe de rest van het beekgedeelte in Leuvenum in 

erfpacht om er één of meer molens, mits geen korenmolen, op te leggen. Uiteindelijk was het pas in 

1692 dat papiermolen de Zandmolen in bedrijf was gesteld. Het betrof hier een bovenslagmolen die 
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ook wel de Sandmeul of Papiermeul in ‘t Sant werd genoemd. De naam verwijst naar de gesteldheid 

van het terrein tijdens de bouw van de molen; een stuifzandgebied.188  

 
Figuur 15. Foto met boorresultaten bij de vroegere locatie van watermolen de Zandmolen. Hierbij is hout (oranje cirkel) 
en baksteen (blauwe cirkel) op een diepte van 40 cm onder het maaiveld aangetroffen.  

De Zandmolen was aan een nieuw gegraven molenbeek gelegd die ten westen van de 

oorspronkelijke beek was gelegen. Hoewel dit niet met volle zekerheid gezegd kan worden, is de 

plaats van de molen wel onomstreden; bij de vroegere waterval (figuur 13). Dit kan ook bevestigd 

worden met een aanvullend booronderzoek. Hierbij werd op een diepte van 40 cm onder het 

maaiveld hout en baksteen aangetroffen (figuur 15). Deze vindplaats lag op de oostelijke oever van 

de molenbeek, ongeveer 5 meter ten noordoosten van de waterval. In een aantal gevallen wordt ook 

gesuggereerd dat Anthony van Westervelt in 1732, na de aankoop van de Zandmolen, er een tweede 

molen bij laat bouwen.189 Dit blijkt niet het geval te zijn. Het booronderzoek wees namelijk uit dat 

aan de westelijke oever van de molenbeek, precies tegenover de andere vondstlocatie, bij twee 

boringen op een meter diepte geen resten van een tweede molen zijn aangetroffen. In bijlage 9.2 is 

aanvullende informatie over de Zandmolen geplaatst. 

 
Figuur 16. Fragment kaart De Man 1807. Hierop is de naam van papiermolen het Heilige Huys zichtbaar en is te zien dat 
deze molen (rode kleur) aan de rechteroever van de rechte molenbeek is gesitueerd. 

In het onderzoeksgebied is ook een tweede papiermolen gelegen. Het betreft hier een 

onderslagmolen genaamd het Heilige Huys. In 1730 kreeg Anthony van Westervelt de Leuvenumse 

Beek in erfpacht en heeft hij de loop van de beek verlegd om de voor de juiste toevoer van water te 

zorgen.190 Vervolgens liet hij in 1735, aan de oostelijke oever van de huidige Leuvenumse Beek, deze 

papiermolen aanleggen. Het Heilige Huys kwam door de bijnaam van de eerste papiermaker aan zijn 
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naam. Uit de kerkboeken blijkt namelijk dat de eerste papiermaker van deze molen, Dirk Martens, de 

bijnaam Hilligenhuys (Helgershuys of Helgenhuys) had.191 Het Heilige Huys is voor het eerst zichtbaar 

op een kaart uit 1807 (figuur 16). Aanvullende informatie over deze molen is in bijlage 9.3 geplaatst.  

 

Voor Anthony van Westervelt was het voor onder andere deze molen en zijn landerijen in Hulshorst 

en Hierden van belang, om een constante en zo geleidelijk mogelijke watertoevoer van de beek te 

hebben. Het was dus belangrijk om een familielid in Leuvenum te stationeren. Door het laten 

trouwen van zijn dochter Aleyda Johanna van Westervelt met Willem Johan van Westervelt bereikte 

hij twee zaken; het gebied van Staverden tot aan de Zuiderzee kwam in handen van de familie 

Westervelt en een goede coördinatie ten aanzien van het watergebruik was gewaarborgd, zoals het 

tijdig en goed schoonmaken en uitdiepen van de beek.192   

 
Figuur 17. Hoogtekaart met boorpunten bij vroegere locatie papiermolen Heilige Huys. Verder worden ook de 
verlaatsloot, de molenbeek en de oude beekbedding van de Leuvenumse Beek weergeven. 

Een tweetal onderzoeken hebben een beeld van het Heilige Huys verschaft. Allereerst heeft E.J. 

Feenstra, een lokale historicus en amateurarcheoloog, hier in 1973 en 1974 een bodemonderzoek 

verricht. Aan de hand van grondsporen kon hierbij de plaats en omvang van het lompenhuis worden 
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vastgesteld. Verschillende voorwerpen, zoals een lompenmes (kling, waaraan lompen tot snippers 

werden getrokken) en ijzeren messen (wiggen, uit de onderkanten van hamers) werden geborgen.193 

Bij het onderzoek waren geen funderingen aangetroffen. Het gehele onderzoek was wel vastgelegd, 

maar helaas later verloren gegaan.194 

 

In het kader van dit onderzoek is tevens een aanvullend booronderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn zeven 

boringen van een meter verricht om de precieze locatie van de molen te achterhalen. Allereerst zijn 

zes boringen van een meter in het gebiedje aan de oostkant van de huidige Leuvenumse Beek gezet 

(figuur 17). Op deze locatie waren namelijk met een eerder veldbezoek een aantal restanten 

(baksteen) op het maaiveld zichtbaar. Echter, bij alle boringen op deze locatie werden juist in de 

ondergrond geen restanten van de watermolen aangetroffen. Vervolgens is verder naar het 

noordoosten, tien meter verder van de beek af, een boring gezet. Hier werd al op 15 cm onder het 

maaiveld baksteen aangetroffen en bleken aan het oppervlak ook veel restanten van de watermolen 

te liggen (figuur 17 en 18).  

 
Figuur 18. Aangetroffen restanten (bakstenen en dakpannen) van papiermolen het Heilige Huys.  

Infrastructuur 

Tegenwoordig wordt het Leuvenumse Bos door een aantal oude doorgaande wegen doorsneden. 

Voorbeelden zijn de Koeweg, de Poolseweg (figuur 19) en de Beekhuizerweg. Daarnaast is het bos 

ontsloten door een onregelmatig, grillig padenpatroon dat meestal het reliëf volgt.195 Al deze wegen 

hebben diverse functies gehad. Denk daarbij aan houtvoorziening, recreatie en bijvoorbeeld 

bescherming. Naast de wegen die vandaag de dag nog aanwezig zijn, herbergt het onderzoeksgebied 

tevens relicten van wegen die nog verder terug de tijd in gaan. Echter, dit waren wel grote 

doorgaande wegen die liepen aan de randen van het onderzoeksgebied en verder geen specifieke 

bosfuncties hadden. Deze wegen hebben daardoor een indirect verband met de bosgeschiedenis, 

sluiten daardoor niet direct aan op het onderzoeksmodel en komen daardoor niet in de lopende 

                                                             
193 Feenstra 1981, 40-41. 
194 Persoonlijke communicatie, N. Nelis, 04-08-2020. 
195 Lantscap 2015a, 27. 



De Leuvenumse Woudtempel 

42 
 

tekst aan bod. Het is echter wel een belangrijke component van de cultuurhistorie in het 

onderzoeksgebied. Daarom wordt in bijlage 10 een verdere uiteenzetting over deze drie doorgaande 

wegen gegeven. Het betreft hier drie karresporenbundels van een Hanzeweg, Hessenweg en de 

Tolweg. 

 
Figuur 19. Ansichtkaart 1925 van de Poolseweg in het Leuvenumse Bos. Op de foto is een zandweg met diepe voren en 
een paard met huifkar zichtbaar.  

De oudste historische paden, waarvan het tracé tegenwoordig nog grotendeels aanwezig is en/of 

gebruikt wordt, zijn de Poolsweg, de Koeweg en de Beekhuizerweg (figuur 20). Deze bospaden waren 

vroeger doorgaande wegen en waren tot de overname door Natuurmonumenten enkele van de 

weinige wegen die door het bos liepen. Aangezien de eerste openbare houtverkoop al op 21 januari 

1858 plaats vond, is het aannemelijk dat deze wegen voor houttransport werden gebruikt.196 

Daarnaast hebben deze wegen ook een belangrijke culturele functie gehad. Voor 1911 blijkt namelijk 

dat het bos vrij toegankelijk is geweest, zodat iedereen van het natuurschoon kon genieten.197 Vooral 

over de Poolseweg werd vaak gewandeld. Dit deden bijvoorbeeld Jacobus Craandijk en Piet 

Schipperus in 1888.198 Op een bedrijfskaart uit 1928 worden de drie bovenstaande wegen en 

daarmee ook de Poolseweg, als hoofdrij- en brandwegen bestempeld. De Poolseweg is voor het eerst 

op een kaart uit 1807 zichtbaar. Hierop wordt deze weg voor het eerst als een laan aangeduid. De 

Poolseweg lijkt gezien het rechte tracé vrij jong, maar is waarschijnlijk al voor 1800 aangelegd.199 

Deze weg verbond Leuvenum en Hierden met elkaar en lijkt daarom ook voor een snellere verbinding 

tussen deze dorpen te zijn aangelegd.200 Tegenwoordig is het een tamelijk recht zandpad met aan de 

westkant een verhard fietspad.  

 

Vanaf de Poolseweg liepen twee zijwegen naar de nederzetting Beekhuizen (figuur 20). Ten eerste is 

dit de Beekhuizerweg. Deze golvende weg liep vanaf de Zandweg in Harderwijk, naar de 

middeleeuwse hoeve Beekhuizen en kwam uiteindelijk bij de Zandmolen aan de Poolseweg uit. Deze 
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weg is voor het eerst deels op een kaart uit 1810 zichtbaar en op kaart 1832 staat die er volledig op 

(figuur 20). Kortom deze weg lijkt ergens tussen 1810 en 1832 gerealiseerd te zijn. Tegenwoordig is 

het een twee kilometer lang zandpad met een fietspad. De tweede zijweg is de Koeweg. Deze weg 

liep allereerst vanaf Ermelo naar het noorden toe. Net voorbij de Harderwijkse Leuvenumseweg was 

een vertakking. De oostelijke tak liep over het Beekhuizerzand, door het Leuvenumse Bos heen en 

sloot uiteindelijk aan op een laan die vroeger naar de papiermolen Heilige Huys liep.201 Deze weg is 

voor het eerst volledig op de kaart van 1807 zichtbaar. In de loop der jaren is het pad enkele keren 

aangepast en tegenwoordig is het een klein zandpaadje. Hoewel het niet in de literatuur wordt 

benoemd, is een mogelijke functie van veetransport, een goede verklaring voor de naamgeving.  

 
Figuur 20. Fragment kadastrale kaart 1832 met ligging van de Koeweg, Beekhuizerweg en de Poolseweg in het 
onderzoeksgebied.  

Bebossing  

Tot ongeveer 1800 heeft het landschap in het onderzoeksgebied een vrij open karakter gehad; grote 

vlakten heide en stuifzanden werden afgewisseld door enkele plekken met bos (figuur 21 en 22). Het 

toen aanwezige bos lag voornamelijk in een smalle strook, parallel aan weerzijden van de 

Leuvenumse Beek.202 Deze bosstrook bestond voornamelijk uit eikenhakhout.203 In hoofdstuk 2 werd 

reeds verteld dat deze bosstrook te herleiden is naar de aanplant van eikentelgen door de heren van 
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Essenburg in de zeventiende eeuw. Deze handeling werd verricht om de beek tegen dichtstuiven te 

behoeden.204 Sinds deze aanplanting is er altijd een beboste strook langs de Leuvenumse Beek 

geweest.205 De hoge randwal van circa 15 meter hoog, parallel aan de westkant van de beek, is een 

gevolg van het instuivende zand in deze vroegere bosrand.206  

 
Figuur 21. Fragment kaart De Man 1807 met noordelijke helft onderzoeksgebied. De bebossing (geel gekleurd) is 
voornamelijk langs de beek aanwezig. Verder zijn hier een aantal bouw- en weilanden zichtbaar. Voor de rest is veel 
stuifzand en heide in het onderzoeksgebied aanwezig.  

In de eerste helft van de negentiende eeuw werd een begin gemaakt met de bebossing van het open 

landschap. Zo blijkt dat in 1832, onder Samuel Johan baron Sandberg, de woeste grond in het 

onderzoeksgebied al deels was ontgonnen en met dennenbos was aangeplant. Sandberg bestreed 

daarmee het stuifzand en innoveerde naar lucratiever grondgebruik. De opbrengsten uit dennen 

waren namelijk op de lange termijn hoger dan het stuifzand.207 Oorspronkelijk probeerde men het 

stuifzand te bedwingen door het aanbrengen van plaggen of het poten van zandhaver of helm. Dit 

heeft echter weinig succes gehad. In de aanvang van de negentiende eeuw ging men vervolgens 

dennen zaaien en later poten. Tevens werd de zomereik voor de beteugeling van het stuifzand 

gebruikt, maar dit was voornamelijk als hakhout in hout- en wildwallen.208  Vanuit de overheid werd 

de beteugeling van het stuifzand door bosaanplant ook gestimuleerd. Het stuifzand bedreigde 

namelijk akkers in de omgeving en belangrijke verbindingswegen werden erdoor onbegaanbaar. Zo 

werd in 1851 aan de bezitters een zekere dwang met boetes opgelegd, als ze het verstuiven niet 

binnen de perken hielden.209   

 

Na 1850 is de woeste grond verder bebost met hoofdzakelijk grove den.210 Kenmerkend voor het 

Leuvenumse Bos zijn tegenwoordig de uitgestrekte grove dennenbossen, die grotendeels in de 

tweede helft van de negentiende eeuw zijn ontstaan door de aanplant op deze woeste gronden.211 

Bijna de helft van de huidige opstanden dateert uit de negentiende eeuw. Daarnaast wordt ongeveer 

80% van de totale oppervlakte bos ingenomen door grove den. Van deze soort is ongeveer de helft 

van voor 1900 en vormt daarmee de eerste generatie bos.212 Het oppervlakte bos in het 
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onderzoeksgebied werd tevens door spontane bosontwikkeling groter. Waarschijnlijk is deze 

spontane bosontwikkeling boven de zogenaamde forten begonnen. Zo is bijvoorbeeld in 1989 een 

leeftijdsbepaling in bosreservaat de Stille Eenzaamheid (bijlage 12) uitgevoerd. Daarbij stamden de 

grove dennen op de forten uit 1820, op stuifduinen uit 1850 en in de uitgestoven laagten uit de 

periode 1870-1890.213  

 
Figuur 22. Fragment kaart De Man 1807 met zuidelijke helft onderzoeksgebied. De bebossing (geel gekleurd) is 
voornamelijk langs de beek aanwezig. Voor de rest is veel stuifzand en heide zichtbaar. Tevens is aan de zuidkant een 
moerasgebied (blauwgroen gekleurd) aanwezig.  

De hedendaags vijf oudste opstanden in het Leuvenumse Bos zijn vrijwel allemaal aan de 

stuifzandbebossing te relateren. Het betreft vier opstanden grove den (1845, 1850, 1850 en 1855) en 

één opstand beuken uit 1845 (bijlage 6). Deze opstanden zijn van spontane herkomst en liggen 

voornamelijk aan de westkant van de Leuvenumse Beek, in een gebied waar stuifzandaccumulatie 

plaats heeft gevonden.214 De bosgroei is naast menselijke beïnvloeding (keuze boomsoort), ook terug 

te leiden op het bodemtype en de geomorfologie. Grove den en berk komen het meest voor op de 

armste gronden (duinvaaggronden), terwijl eik en vooral beuk de iets rijkere bodemtypen (haar- en 

veldpodzolgronden) prefereren.215 De oudste beukenopstand ligt bijvoorbeeld op de laatstgenoemde 

bodem en de vier oudste grove dennenopstanden zijn juist op duinvaaggronden gesitueerd. Over het 

algemeen kan worden gezegd dat de oudste stuifzandbebossingen in het Leuvenumse Bos op de 

randwallen of forten liggen, zoals de oudste vijf opstanden. De jongere ontginningen komen vaker 

voor in de armere fysiotopen, de uitgestoven laagten zijn meestal als laatste bebost.216 

 

De bebossing gebeurde om meerdere redenen met grove den. Allereerst is dit één van de weinige 

soorten die op deze arme en droge gronden kan overleven. Daarnaast heeft deze boom als 

belangrijke eigenschap dat het hout eerst hoorbaar gaat kraken voordat het breekt, zodat 

mijnwerkers worden gewaarschuwd voor een naderende instorting. Daarom was het hout van de 

grove den ook uitermate gewild als stuthout in de mijnindustrie.217 Naast de vele grove dennen 

complexen in het Leuvenumse Bos, zijn tegenwoordig op het maaiveld ook nog relicten van deze 

bebossing zichtbaar. In dit geval betreft het bezandingspotten- en greppels. Het uitgezaaide zaad 

moest namelijk met zand worden afgedekt om vraat door vogels of knaagdieren te voorkomen en 

het ontkiemen te verbeteren.218 Hierbij werd het zand uit bezandingsgreppels (greppen) of 

bezandingspotten (kuilen) gehaald. Wanneer de grond teveel aan kluiten bijeenbleef ging de 
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voorkeur uit naar het gebruik van kuilen. De greppels en potten liggen vaak 3 tot 6 meter uit elkaar 

en zijn systematisch over het perceel verspreid. Het zaad van de grove den werd meestal met 2 cm 

zand bedekt.219   

 
Figuur 23. Deel onderzoeksgebied op hoogtekaart. Op deze locatie zijn bij de aanplant van grove den in 1906 en 1908 
zowel potten als bezandingsgreppels aangelegd. Rechtsboven is op een inzetje een verscherpt beeld van de 
bezandingspotten zichtbaar.  

In het Leuvenumse Bos zijn tegenwoordig nog diverse bezandingsgreppels- en potten zichtbaar. Ze 

zijn zowel op de hoogtekaart als in het veld goed waarneembaar (figuur 23 en 24) en in het 

onderzoeksgebied vanaf 1880 aangelegd. Het merendeel van deze structuren is nog voor de 

overname door Natuurmonumenten, in de periode 1900-1910, aangelegd. Het intensieve werk voor 

deze aanleg lijkt overigens te zijn aanbesteed. Zo worden bijvoorbeeld op 27 oktober 1891, naast het 

wegruimen van strooisel en plaggen, verschillende percelen spade en greppelwerk in het 

Leuvenumse Bos aanbesteed.220 Wanneer de blik naar de kiemjaarklassenkaart wordt verlegd, blijkt 

dat in hetzelfde jaar ook een opstand grove den in het Leuvenumse Bos was aangelegd.221 Het spade- 

en greppelwerk is dus mogelijk deels voor deze opstand verricht.  
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Figuur 24. Foto van een bezandingsgreppel voor de aanplant van grove den in 1905. 

Niet overal in het Leuvenumse Bos verliep de bebossing even ‘soepel’. Vooral in het natte, zuidelijke 

deel van het onderzoeksgebied moesten diverse ingrepen in het landschap worden verricht om 

bosbouw mogelijk te maken. Op kaarten uit begin negentiende eeuw is op deze locatie ook een 

moeras zichtbaar (figuur 22). Dit gebied heeft te maken een schijngrondwaterstand. De moeilijk 

doorlaatbare kleilaag, die zich tot iets ten noorden van het Roode Koper uitstrekt, houdt namelijk het 

water vast met uiteindelijk zeer vochtige omstandigheden tot gevolg.222 Ondanks deze ‘nadelige’ 

natuurlijke omstandigheden is het hier toch gelukt om bebossing mogelijk te maken. Twee 

voorbeelden zullen hierbij worden uitgelicht, namelijk een greppelstructuur ten behoeve van een 

natte-heideontginning en rabatten.  

 
Figuur 25. Hoogtekaart met een greppelstructuur ten behoeve van een natte-heideontginning. Aan de zuidkant van deze 
structuur loopt de Koloniebeek en ten noorden zijn nog twee meilers (zwarte pijlen) zichtbaar.  

                                                             
222 Van der Straaten 2008, 141-142. 
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Ten noorden van de huidige Koloniebeek is een greppelstructuur zichtbaar. Deze structuur is zowel 

op de hoogtekaart (figuur 25) als in het veld goed waarneembaar en is op twee punten aangesloten 

op de Koloniebeek. Tegenwoordig zijn deze greppels niet meer watervoerend. Dit was en is nog 

steeds een vrij vochtig gebied, indicatoren zoals dopheide en pijpenstrootje wijzen namelijk op een 

hoge grondwaterstand.223 Het gebied waar deze greppelstructuur ligt is als volgt ontwikkeld. In 1807 

was op deze locatie een moeras- en heidegebied aanwezig (figuur 22). Vervolgens is het in de 

periode 1832-1872 tot een gebied met een ‘bos van opgaand naaldhout’ en heide getransformeerd. 

Uit de kiemjaarklassenkaart blijkt dat dit ‘bos van opgaand naaldhout’ grove den uit 1870 is.224 De 

desbetreffende structuur is in 1872 grotendeels in een heidegebied gelegen (figuur 26). Wanneer de 

daaropvolgende kaart uit 1890 erbij wordt gepakt, is opeens bij de greppelstructuur een compleet 

andere vegetatietoestand zichtbaar (figuur 27). Het gebied waarin de greppelstructuur ligt, is van een 

vrij nat heidegebied, in een bos van kreupelhout veranderd. Daarnaast is deze structuur in 1890 voor 

het eerst op de Koloniebeek aangesloten, een beek waarop dan afgewaterd kan worden. Kortom 

middels deze greppelstructuur is in de periode 1872-1890 het vrij natte heidegebied ontwaterd en 

ontgonnen. Waarom is alleen hier deze greppelstructuur aanwezig? Op de hoogtekaart blijkt dat dit 

gebied ook een stuk lager dan de directe omgeving ligt en daarom zal het hier nog natter zijn 

geweest (figuur 25).  

 
Figuur 26. Greppelstructuur van natte-heideontginning op Bonneblad 1872. De structuur ligt grotendeels in een 
heideveld. Aan de zuidwestkant grens het aan een bos van opgaand naaldhout.  

                                                             
223 Lensink & Schotman 1984, 21-22. 
224 Bijlsma et al 2010. Kiemjaarklassenkaart Vierde bosstatistiek. 



De Leuvenumse Woudtempel 

49 
 

 
Figuur 27. Greppelstructuur van natte- heideontginning op Bonneblad 1890. De structuur ligt in een bos van kreupelhout. 
Aan de zuidkant grenst de structuur aan de Koloniebeek (zwarte lijn), een beek waarop de greppels kunnen afwateren.  

Ten zuidoosten van de natte heideontginning is een andere ingreep in het vochtige gebied verricht. 

Hier is namelijk een rabattenontginning aanwezig (figuur 28). Ter plekke zijn drie 135 meter lange 

noord-zuid georiënteerde greppels, afgewisseld met 8 meter brede rabatten, zichtbaar. Op deze 

rabatten staan tegenwoordig een aantal relatief grote beuken. De greppels wateren aan de 

noordkant op een ringsloot rondom de huidige weide genaamd de Koekoek af. De rabatten zijn voor 

het eerst zichtbaar op een kaart uit 1899, vervolgens worden ze op een bedrijfskaart uit 1928 als een 

perceel met ‘loofhout’ bestempeld en op de eerste bosinventarisatie (1940) wordt duidelijk dat 

hierbinnen beuken van boven de 40 jaar liggen. Deze beuken zijn nog steeds zichtbaar en hiermee 

wordt dus duidelijk, dat met het ‘loofhout’ op de rabatten, beuken worden bedoeld. Kortom de 

rabatten zijn dus aangelegd om in dit vrij natte gebied droge stroken land te krijgen waarop in dit 

geval beuk kon worden aangeplant. Dit gedeelte wordt tegenwoordig niet meer als hakhout 

beheerd.225  

                                                             
225 Lensink & Schotman 1984, 21-22. 
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Figuur 28. Foto van rabattenstructuur in het onderzoeksgebied. Het rode markeringslint ligt in een greppel tussen twee 
rabatten in. De foto is op het noorden georiënteerd. 

Wallen en lanenstelsel  

In het Leuvenumse Bos zijn tegenwoordig nog diverse wallen zichtbaar. Op één wal na, zijn vrijwel 

alle wallen nog voor de overname door Natuurmonumenten aangelegd. Sommige wallen zijn van een 

greppel voorzien (bijlage 7). Naast de eerdergenoemde oudste wallen bij de Rode Spreng, zijn nog 

diverse wallen met een compleet ander doel aanwezig. Deze wallen kunnen tevens meerdere 

functies in acht nemen, zie daarvoor de twee voorbeelden in bijlage 11.1. Hierin wordt ten eerste 

een wal rondom een bouwland benoemd. Naast grensscheiding, heeft de wal mogelijk ook als functie 

gehad om verstuiving van de akker te voorkomen. Ten tweede wordt al een wal benoemd die een 

grensscheiding markeert tussen een particuliere grootgrondbezitter en de gemeente Ermelo. 

Daarnaast lijkt het gebruikt te zijn om betreding van de Rode Spreng te voorkomen. De meeste 

wallen in het Leuvenumse Bos kunnen echter als grenswal worden bestempeld. Voor de instelling 

van kadaster in 1832 speelden namelijk grensconflicten een grote rol, daarom werden maatregelen 

genomen om grenzen duidelijk vast te leggen. Wallen werden gezien als een duurzame manier, ze 

vereisten weinig beheer en waren moeilijk te verleggen. Het duurde nog tot ongeveer 1850 voordat 

de mens voldoende vertrouwen had in het kadaster als bewaker van de grenzen en stopte met de 

aanleg van deze eigendomswallen.226 Dit blijkt ook in het onderzoeksgebied het geval te zijn.  

 

Van een uitgebreid lanenstelsel in het Leuvenumse Bos is en was geen sprake geweest. Alleen voor 

de overname door Natuurmonumenten zijn enkele lanen aangelegd. In het begin van de negentiende 

eeuw waren in totaal maar twee lanen in het gehele Leuvenumse Bos aanwezig, namelijk langs de 

gehele Poolseweg en langs een pad dat de Poolseweg met papiermolen het Heilige Huys verbond 

(figuur 29). In 1888 beschrijven Jacobus Craandijk en Piet Schipperus een gedeelte van de laan bij de 

Poolsweg. Zij liepen vanaf opzichterswoning De Zandmolen, via de Poolseweg, in zuidelijke richting 

                                                             
226 Jansen & van Benthem 2005, 80.  
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naar de Zwarte Boer en beschreven de laan als volgt; ‘’De weg leidt ons door een statige groene laan 

van eiken...’’ (citaat Craandijk & Schipperus 1888, 163). Hieruit blijkt dat de laan ten zuiden van de 

Zandmolen in 1888 een eikenlaan was.  

 

Tegenwoordig zijn geen restanten meer van de laan uit begin negentiende eeuw aanwezig. Wel lijkt 

in een later stadium de weg te zijn verfraaid door op bepaalde stukken van het tracé gemengde 

eiken- en beukenlanen aan te leggen. Uit beheersplannen wordt namelijk duidelijk dat rond 1860 een 

aantal laanbeplantingen bij de Poolseweg zijn aangelegd. Hierbij wordt tevens gezegd dat deze 

beplanting voornamelijk uit beuk en in mindere mate uit eik bestaat.227 De laan vanaf de Poolseweg 

naar papiermolen het Heilige Huys is tevens voor het eerst op een kaart uit 1807 zichtbaar (figuur 

29). Echter het lijkt niet lang een laan te zijn geweest. Hoewel de laan op een kaart van 1872 nog aan 

een kaarsrecht pad ligt, is het vanaf 1890 aan een kronkelend pad gelegen. Daarom lijkt na 1890 de 

laan te zijn vervallen. 

 
Figuur 29. Fragment kaart De Man 1807. Hierop zijn twee lanen zichtbaar, namelijk één bij de Poolseweg (gele pijl) en 
een kleinere laan (groene pijl) die tussen de laatstgenoemde weg en papiermolen het Heilige Huys in is gelegen. 

Tegenwoordig zijn van de laan tussen de Poolseweg en het Heilige Huys geen restanten meer 

zichtbaar. Alleen op bepaalde kleine stukken van het tracé aan de Poolseweg zijn beuken- en 

eikenlanen zichtbaar (figuur 30). De oorzaak hiervan moet mogelijk in het huidige beheer van 

Natuurmonumenten worden gezocht. Zij zijn namelijk bezig om het Leuvenumse Bos naar een zo 

natuurlijk ogend en gevarieerd bos om te vormen. Bij deze beheerstrategie mogen de lanen 

aftakelen en worden de dode laanbomen niet meer vervangen.228 In bijlage 7 worden alle restanten 

van lanen en singels in het onderzoeksgebied weergeven. Restanten van berkensingels zijn in deze 

periode nog niet aanwezig. Die werden namelijk pas bij de herbebossing in de twintigste eeuw ten 

behoeve van brandpreventie aangelegd.229     

                                                             
227 Van de Sande & Lensink 1987, 15. 
228 Vereniging Natuurmonumenten 2002, 23. 
229 Van de Sande & Lensink 1987, 15. 
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Figuur 30. Foto van restant beukenlaan aan de Poolseweg. De foto is op het zuiden georiënteerd.  

3.3 Bosgebruik voor 1911 
Vroegste vormen van bosgebruik 

Het Leuvenumse Bos is door de tijd heen voor verschillende doeleinden gebruikt. Al eerder werd 

verteld, dat vanaf de zeventiende eeuw het aanwezige bos in het onderzoeksgebied, voornamelijk in 

een smalle strook aan weerszijden van de Leuvenumse Beek lag.230 Naast dat deze bosstrook als 

primaire doel de beteugeling van het stuifzand had, zou het ook nog diverse secundaire functies 

gehad kunnen hebben. Denk daarbij aan bijvoorbeeld houtproductie en voor het voer van varkens. 

Vanaf de middeleeuwen werden namelijk al varkens de bossen in gedreven om zich te voeden met 

eikels (akeren). Zeker gezien de bevinding dat de eikenbossen in de omgeving van Ermelo niet zo 

groot waren, zou de bosstrook met overwegend loofbos (inclusief eiken) langs de Leuvenumse Beek, 

deze functie wel eens gehad kunnen hebben.231 De inwoners van het dorpje Beekhuizen hebben bij 

het vroegste gebruik waarschijnlijk ook een belangrijke rol gespeeld. Dit gehucht lag namelijk tegen 

de noordwestgrens van het Leuvenumse Bos aan (bijlage 12) en wordt al in 1501 genoemd.232 

Daarnaast word het nog op een kaart uit 1639 als een dorp aangegeven. Dit dorp bestond uit 

verschillende boerderijen, die naast het aanleggen van akkers, het bos gebruikten om strooisel 

(humuslaag in bos) te winnen, hout te kappen en het vee te weiden.233  

 

Houtskoolwinning  

Het branden van houtskool was een andere vorm van bosexploitatie in het Leuvenumse Bos. Tot in 

het midden van de negentiende eeuw werd het meeste hout als brandstof gebruikt. Bijna alle 

smederijen en hoogovens gebruikten houtskool als brandstof. Alleen met houtskool konden namelijk 

de voor de smederijen en hoogovens benodigde temperaturen voor het smeltproces worden bereikt. 

Naast de hoge temperaturen die ermee bereikt konden worden, was het tevens makkelijker te 

transporteren dan het zware hout. In de tweede helft van de negentiende eeuw liep de 

                                                             
230 Vereniging Natuurmonumenten 1977, 2-3. 
231 Slicher van Bath 1964, 52-53. 
232 Feenstra 1982, 84. 
233 Lantscap 2015b, 42-43.  
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houtskoolproductie sterk terug. Dit kwam zowel door de technische vooruitgang in de metallurgische 

industrie (steenkool als brandstof) als de mijnindustrie en betere transportmogelijkheden door de 

trein. Daardoor was de houtskoolproductie simpelweg niet meer rendabel.234  

 
Figuur 31. Een houtskoolmeiler (type Platzmeiler) op de Veluwe.  

Het houtskool werd geproduceerd in meilers. Dit zijn compacte stapels hout die langwerpig of rond 

van vorm zijn. Deze stapels werden vervolgens afgedekt met plaggen en in brand gestoken. 

Daarnaast werden een aantal luchtgaten geprikt, die ervoor moesten zorgen dat de verkoling onder 

zuurstofarme omstandigheden en gecontroleerd verliep. Door de afdekking kon het hout niet 

verbranden maar juist verkolen. Bij de houtskoolproductie op de Veluwe werd gebruikt gemaakt van 

een volledig bovengrondse meiler; een zogenaamde Platzmeiler (figuur 31). Dit type werd vanaf 1250 

n. Chr. gebruikt, heeft een ronde vorm en een diameter die varieert tussen de 4 en 10 meter. De 

Platzmeiler werd nog tot in de jaren 60 van de vorige eeuw op de Veluwe gebruikt. Houtskool werd 

met verschillende soorten hout gemaakt. Echter, in de laatste fase van de houtskoolproductie, werd 

veel dennenhout uit aangeplant dennenbos alsmede bomen op vochtige gronden (voornamelijk els) 

gebruikt. Deze twee bostypen zijn namelijk uitermate geschikt om houtskool te produceren, omdat 

de bomen niet zo dik zijn en ongeveer dezelfde dikte hebben.235 In het onderzoeksgebied blijkt veel 

grove dennenhout gebruikt te zijn. Alle geïnventariseerde meilers liggen namelijk in een grove 

dennen opstand die in de periode 1860 tot 1911 is aangelegd. Op een aantal plekken was voor deze 

periode een stuifzand- of heidegebied aanwezig (houtskoolproductie uitgesloten) of was in 1832 al 

een dennenbos aanwezig. Daarnaast is de eerste houtskoolproductie, die in de volgende alinea 

wordt behandeld, ook in de negentiende eeuw te plaatsen.236  
 

De houtskoolwinning in het Leuvenumse Bos begon in de eerste helft van de negentiende eeuw met 

twee kolenbranders uit Thüringen; Jannus en Hamberus. Allereerst hadden zij in Nederland 

houtskool gebrand op aandringen van een adellijke landheer uit Delden in Overijssel. Dit deden zij tot 

er geen afvalhout meer beschikbaar was. Deze landheer was bevriend met Samuel Johannes baron 
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235 Groenewoudt 2019, 41-43. 
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Sandberg. Laatstgenoemde had destijds nog genoeg houtafval in het Leuvenumse Bos liggen. 

Vervolgens zijn Jannus en Hamberus daarheen verhuisd en hebben ze ter plekke een 

kolenbrandershut in elkaar gezet. Ze hebben jarenlang het Leuvenumse Bos doorkruist en houtskool 

gebrand. Op het laatst deden ze dit in het Koopmansbosch bij de Oude Zwolseweg (bijlage 12).237 Ze 

moeten ergens tussen 14 juli 1812 en 1854 houtskool gebrand hebben, aangezien toen Samuel 

Johannes baron Sandberg eigenaar van het Leuvenumse Bos was.238 Toen deze kolenbranders wat 

ouder werden kregen ze hulp van Gerrit Schuurkamp en Dirk Dekker. Zij hebben later het 

houtskoolbranden in het Leuvenumse Bos voortgezet. Jarenlang stond nog altijd de 

kolenbrandershut van Jannes en Hamberus in dit bos, waar bij regen de arbeiders konden schuilen.239 

De precieze locatie van deze hut is helaas onbekend.  

 
Figuur 32. Kaart met onderzochte meilers door project 'Erfgoed Gezocht' en universiteit Gent. Meiler 125 is bemonsterd 
voor OSL en C14 datering. Daarnaast zijn vier meilers bemonsterd voor houtskoolonderzoek. De meilers zijn 
geprojecteerd op een kiemjaarklassenkaart (viercijferige label = kiemjaar).  

In het Leuvenumse Bos zijn in totaal 88 meilers geïnventariseerd. Deze meilers zijn allereerst 

gelokaliseerd op het AHN, om vervolgens in het veld beschreven en gefotografeerd te worden. In een 

aantal meilers is ook een boring gezet. De aanwezigheid van 88 meilers kon met het veldonderzoek 
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worden vastgesteld. Wel is het belangrijk om te melden, dat vanuit het project ‘Erfgoed Gezocht’ 

momenteel een onderzoek naar de houtskoolmeilers in het Leuvenumse Bos wordt verricht. 

Vrijwilligers hebben daarbij allereerst meilers op het AHN opgespoord. Vervolgens heeft 

projectmedewerker Eva Kaptein de vondsten geëvalueerd, foute markeringen eruit gehaald en 

gecontroleerd of er zaken gemist zijn. Tevens is ze in november 2019 samen met een team van 

Universiteit Gent het Leuvenumse Bos ingegaan om een aantal meilers te controleren en te 

bemonsteren. Met als doel om de digitale vondsten in het veld te valideren en om een aantal meilers 

te dateren. In de onderzochte cluster is één meiler bemonsterd voor OSL en C14 datering en vier zijn 

bemonsterd voor houtskoolonderzoek (figuur 32). Hoewel de resultaten nog niet binnen zijn, kon wel 

reeds bij element 124 (figuur 32) worden vastgesteld dat het naaldhout betreft. Bij de andere 

bemonsterde meilers bestaat ook dit vermoeden, maar moet dit nog met de microscoop worden 

aangetoond. Wel kon bij dezen vijf en nog negen andere meilers worden vastgesteld dat het 

houtskoolmeilers betreft.240    

 
Figuur 33. Foto van een onderzochte meiler in het Leuvenumse Bos. Deze meiler is goed zichtbaar door blauwe bosbes 
(rode cirkel is contour).  

In het veld zijn de meilers goed herkenbaar door blauwe bosbes (figuur 33). De blauwe bosbes groeit 

namelijk veel hoger op de meiler dan ernaast, aangezien hier meer voedingstoffen beschikbaar 

zijn.241 Veel meilers in het Leuvenumse Bos hebben dezelfde opbouw. In het midden is een 

cirkelvormige meiler met een diameter van 8 tot 10 meter aanwezig, daaromheen ligt een 

cirkelvormige wal en om deze wal is weer een cirkelvormige greppel gelegen. Met het weggegraven 

zand uit de greppel werd het walletje aangelegd. Deze wal hield mogelijk de verdere verspreiding van 

het vuur naar de rest van het bos tegen. Allereerst was in een betrekkelijk kleine meiler op een 

zogenaamd fort geboord (figuur 33 en 34, nr. 44). Hierbij werd tussen 5 en 15 cm onder het maaiveld 

een houtskoollaag met flinke houtskoolbrokken aangetroffen. Hieronder was een 10 cm lang bruin 

gekleurd zandlaagje met vrij weinig houtskool aanwezig en daaronder was weer tussen de 25 en 30 

                                                             
240 Persoonlijke communicatie, E. Kaptein, 06-07-2020. 
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cm onder het maaiveld, een laagje met beduidend meer houtskool aanwezig (bijlage 13, nr. 1). 

Tevens is bij deze meiler een boring van 1 meter in de randwal gezet (bijlage 13, nr. 2). Hiermee werd 

op de aanwezigheid van houtskool gecontroleerd. Dit bleek niet aanwezig te zijn.  

 
Figuur 34. Hoogtekaart met zes meilers in het Leuvenumse Bos. In de meest noordwestelijke meiler (nr. 48) en in de 
meiler midden op het fort (nr. 44) zijn boringen gezet. De verhoging in het midden betreft een zogenaamd fort.  

Een aantal meilers vallen ook op door een heel duidelijke ‘kussenprofiel’ of de aanwezigheid van 

klompen half verkoold hout. Laatstgenoemde zijn direct op het oppervlak aanwezig, worden in het 

Duits fuchse genoemd en waren, doordat ze niet volledig verkoold zijn, ‘waardeloos’ voor de 

houtskoolbranders.242 Daardoor bleven ze vaak op de locatie liggen en zijn ze tegenwoordig nog 

gemakkelijk te vinden. Dit was bij meiler nummer 57 ook het geval (figuur 35). Een meiler met een 

zogenaamd kussenprofiel, een flinke inkeping in het midden van de meiler, is de lager gelegen meiler 

met nummer 48 (figuur 34). Hierin is zowel in de meiler als in de greppel geboord (bijlage 13, nr. 3 en 

4). Bij de boring in de meiler was tussen de 5 en 20 cm onder het maaiveld een houtskoollaag 

aangetroffen. Vervolgens werd het zand lichter en zijn maar enkele resten houtkool aanwezig en 

vanaf 40 cm onder het maaiveld was helemaal geen houtskool meer aanwezig. Tot slot werd in de 

greppel helemaal geen houtskool aangetroffen.  
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Figuur 35. Foto van aangetroffen klompen half verkoold hout (fuchse) bij een meiler in het Leuvenumse Bos.  

Hakhoutcultuur en houtverkoop 

Vanaf het begin van de negentiende eeuw lijkt ook de hakhoutcultuur een steeds grotere plaats in 

het Leuvenumse Bos in te nemen. Dit is een buitengewoon economische manier van houtwinning, 

waarbij de kern van de boom blijft leven en voortdurend hout kan worden geoogst. Door het 

ontbreken van turf als brandstof op de Veluwe, was brandhout hier tot in de negentiende eeuw van 

groot belang. Het exploiteren van bossen als hakhout was daarom ook de meest voorkomende vorm 

van bosbeheer.243 De eerste indicatie van een hakhoutcultuur geeft de kadastrale kaart van 1832. 

Hieruit blijkt dat Samuel Johan baron Sandberg eigenaar is van diverse percelen hakhout in het 

onderzoeksgebied.244 Vrijwel alle boomsoorten kunnen als hakhout worden geëxploiteerd, 

voorbeelden zijn beuken, berken, linden, iepen en vooral eiken.245 Het eikenhakhout floreert 

voornamelijk in deze eeuw, aangezien de eek (eikenschors) vermalen tot run, werd gebruikt als 

looistof in leerlooierijen.246 Daarnaast werd het eikenhout gebruikt als brandstof en gingen de takken 

naar bakkers voor hun ovens.247 Vanwege de grote vraag grote ernaar, werd nieuw hakhout vooral in 

de periode 1800-1890 opgezet. Na 1890 stortte namelijk de markt van eek in en werd eikenhakhout 

minder waardevol. 248 Aan weerszijden van de Leuvenumse Beek wordt tegenwoordig inlands 

loofhout aangetroffen. Dit komt deels voort uit het loofbos dat hier een tijdlang als hakhout beheerd 

is geweest.249 Een deel van de eiken is daarbij het restant van de eikenhakhoutcultuur.250  

 

In een taxatierapport uit 1864 word voor de eerste maal een duidelijke omschrijving van de bomen 

en de houtgewassen in het Leuvenumse Bos gegeven. Naast dat het bos voor het grootste deel uit 

grove dennen bestond, waren nog 5700 eikenheesters, akkermaalbossen die over acht en negen jaar 

iets opbrachten, opgaand bos van jonge eiken en beuken tellingen, zeer jonge dennenbossen en 

weideland aanwezig. Tevens blijkt uit de jaarrekeningen van 1879 en 1880 dat de opbrengsten bij het 

bosbeheer alleen de huur van het jachtrecht (jachtpacht) en de opbrengst van de houtverkoop 

                                                             
243 Rövekamp & Maes 2002, 19-20. 
244 https://hisgis.nl/projecten/gelderland/.  
245 Rövekamp & Maes 2002, 19-20. 
246 Boosten 2016, 13. 
247 Vereniging Natuurmonumenten 1977, 3. 
248 Rövekamp & Maes 2002, 19-20. 
249 Lensink & Schotman 1984, 22. 
250 Van de Sande & Lensink 1987, 1.  
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waren.251 Uit het laatstgenoemde blijkt dus dat de vroegere bosbezitter de opstanden als een bron 

van inkomsten beheerde. Dit kan in meerdere bronnen bevestigd worden. Uit vroegere beschrijving 

Jacobus Craandijk en Piet Schipperus (1888), blijkt dat het Leuvenumse Bos uit een afwisseling van 

loof- en naaldhout bestaat. Soorten als beuk, berk en dennen worden genoemd. Uit de beschrijving 

valt verder op dat ze meerdere keren akkermaalshout (eik) en kolenhopen zien, waaruit dus blijkt dat 

de vroegere bosbezitter de opstanden als bron van inkomsten aan het beheren was.252 Tevens blijkt 

bijvoorbeeld dat rond 1880 om de twee jaar dode dennen door het gehele bos werden gehakt, om 

vervolgens verkocht te worden voor kolen- en brandhout. Daarnaast passen ze ook het beheer van 

het bos op de houtprijzen aan. In 1879 wordt bijvoorbeeld gesproken over lage prijzen voor 

heimasten en houtskolen, waardoor ze spaarzaam omgaan met de hoeveelheid bomen die ze 

verkopen.253 

 
Figuur 36. Advertentie in het Overveluwsch Weekblad van openbare houtverkoop Leuvenumse Bos op 3 januari 1867.  

De houtverkoop speelde in de tweede helft van de negentiende eeuw een belangrijk rol. Daar geven 

de diverse verkoopadvertenties- en akten een goed beeld van (figuur 36). De eerst advertentie voor 

een openbare houtverkoop van het Leuvenumse Bos wordt op 21 januari 1858 geplaatst. Hierbij 

verkoopt Aleyda Johanna van Westervelt zware eiken- en beukenbomen en dennenbomen bij de 

Zandmolen.254 Bijna twee jaar later, op 26 november 1859, verkoopt ze nogmaals zware dennen bij 

de Zandmolen. Uit deze en andere verkopen blijkt dat de kopers het hout wel zelf moesten hakken, 

rooien en vervolgens vervoeren.255 Uit de verkoopadvertenties is verder gebleken dat vanaf 1858 

jaarlijks een houtverkoop plaatsvindt en dat dit ook onder de naamloze vennootschap (1881-1911) 

wordt voortgezet. Door de N.V. Leuvenumse Bosch worden bijvoorbeeld op 23 december 1891 

staande dennen, gehakte dennen, brandhout, akkermaalshout en eikenrijzen verkocht.256 Uiteindelijk 

                                                             
251 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-2695. 
252 Craandijk & Schipperus 1888, 159-161. 
253 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-2695. 
254 Overveluwsch Weekblad, 1858-01-02; p. 3.    
255 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (Nunspeet), archiefnr. 3002-59 en aktenr. 1392.  
256 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (Harderwijk), archiefnr. 5205-174 en aktenr. 1575.  
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vindt op 4 februari 1910 de laatste openbare verkoop voor de overname door Natuurmonumenten 

plaats. Hierbij worden vier percelen staande dennen, drie staande brandpercelen, één perceel 

gehakte eiken en 124 percelen gehakte dennen verkocht.257 

 

Bij het ophalen van deze verkochte producten moest de verkoper zich vaak eerst melden bij De 

Zandmolen. Deze opzichterswoning was direct na afbraak van papiermolen de Zandmolen in 1865, 

ten oosten van deze papiermolen gebouwd. Het heeft tot 1962 als een voorwerkerswoning gediend, 

waarna het vanaf 1963 als een zomer- en weekendhuis is verhuurd.258  Deze opzichterswoning en 

eveneens enige woning in het onderzoeksgebied voor 1911, bestond uit een ensemble van 

elementen en er vonden diverse activiteiten plaats. Gedurende het onderzoek kwamen onder 

andere bijenteelt en akkerbouw naar voren. In bijlage 14 is een aanvullende beschrijving over De 

Zandmolen geplaatst.  

 

3.4 Conclusies 

Tegenwoordig herbergt het onderzoeksgebied nog diverse relicten die herinneren aan de ontginning 

en het gebruik van het Leuvenumse Bos voor 1911 (deelvraag A2 en B2). De oudste 

ontginningselementen hebben een relatie met de molenbiotoop. Daarnaast zijn tal van elementen 

een relict van de stuifzand- en heidebebossing. Hoewel het Leuvenumse Bos geen uitgebreide 

wallen- of lanenstructuur bevat, zijn wel enkele wallen en lanen aanwezig. Tevens zijn de ingrepen in 

het vochtige deelgebied aan de zuidkant, in de vorm van ontwateringsgreppels en rabatten, nog 

steeds zichtbaar. In tegenstelling tot de ontginningselementen, is de diversiteit aan bosgebruik 

elementen kleiner en springt vooral één type element eruit. Het betreft hier het grote aantal 

houtskoolmeilers.  

 

De bovenstaande relicten zijn een tastbare aanwijzing voor de functies die het Leuvenumse Bos voor 

1911 heeft gehad. Voor aanvang van de negentiende eeuw was dit primair een beschermende 

functie. De smalle bosstrook naast de Leuvenumse Beek moest namelijk het stuifzand beteugelen en 

daarmee verstopping van deze laaglandbeek voorkomen. Pas met de komst van Samuel Johan baron 

Sandberg, begin negentiende eeuw, is een kentering zichtbaar. De papierproductie verdwijnt 

geleidelijk, het bos wordt uitgebreid en de hout- alsmede de brandstofvoorziening worden vanaf 

deze eeuw de primaire functies van het Leuvenumse Bos. Dit blijkt tevens onder de N.V. 

Leuvenumsche Bosch het geval te zijn. Onder deze vennootschap wordt het productiegerichte 

karakter voorgezet en is geen opvallende trendbreuk zichtbaar. Op cultureel gebied heeft het bos 

eveneens een rol gespeeld. Hoewel het geen religieuze functie vervulde, was het bos reeds voor 

1911 vrij toegankelijk. Overigens zijn er ook functies uit het onderzoekmodel, die nauwelijks of zelfs 

geen rol in het onderzoeksgebied hebben gespeeld. Denk daarbij aan ontbossing voor 

landbouwgrond, de instandhouding van biodiversiteit en de aanleg van bos voor de opslag van 

koolstofdioxide.  

 

Bij zowel het bosgebruik als de ontginning is de natuurlandschappelijke situatie een belangrijke 

factor geweest (deelvraag A1 en B1). Allereerst was de Leuvenumse Beek een belangrijke 

vestigingsfactor. De aanwezigheid van deze beek met verval was één van de primaire factoren dat 

juist in het onderzoeksgebied een molenbiotoop werd aangelegd en dat de eerste bosontginning in 

de buurt van deze laaglandbeek ligt. Tevens resulteerde de schijngrondwaterstand in een vochtige 

situatie aan de zuidkant van het onderzoeksgebied, waardoor een andere ontginningsmethode 

                                                             
257 De Harderwijker, 1910-02-02; p. 4. 
258 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1318. 
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vereist was. De bebossing van de woeste gronden met grove den heeft weer een belangrijke relatie 

met de bodemsoort. De grove den was namelijk één van de weinige soorten die op de arme en droge 

duinvaaggronden kon overleven. Aan weerszijden van de beek was de situatie juist anders. Op deze 

betere grond, kon in tegenstelling tot de rest van het onderzoeksgebied, meer loofhout groeien. De 

eik profiteerde van de betere condities hier, werd meer aangeplant en daardoor speelde de 

eikenhakhoutcultuur tevens een belangrijke rol. Tot slot speelde het reliëf een belangrijke rol. De 

oudste stuifzandbebossingen liggen hoofdzakelijk op de randwallen of forten. De jongere 

ontginningen komen vaker voor in de armere fysiotopen, de uitgestoven laagten zijn meestal als 

laatste bebost.  

 

Naast de bovenstaande factoren, hebben diverse andere factoren een belangrijke rol voor 1911 

gespeeld. Voor de houtverkoop was bijvoorbeeld de afzetmarkt van belang. Daarnaast waren de 

diverse eigenaren en overige gebruikers een cruciale factor (deelvraag A3 en B3). Bij de eerste 

ontginningen hebben voornamelijk pachters een belangrijke rol gespeeld. De Leuvenumse Beek was 

in feite de ontginningsbasis. In de nabijheid van deze beek werden antropogene handelingen 

verricht. Na de molenbiotoop speelden de familie Sandberg een belangrijke rol. Niet zozeer met de 

molens, maar met bijvoorbeeld met de aanleg van lanen in het onderzoeksgebied. Dit geldt ook voor 

de eerste bebossing van de woeste gronden verder van de beek af, waar tevens Samuel Johan baron 

Sandberg de eerste aanzet voor geeft. Het nageslacht van Sandberg voerden de ‘moeilijkere’ 

ontginningen uit, namelijk de ontginning van het natte moerasgebied aan de zuidkant. Het 

aanwezige bos werd door de tijd heen voor verschillende doeleinden gebruikt. Al snel werd het bos 

hoofdzakelijk als een bron van inkomsten beheerd. De komst van Samuel Johan baron Sandberg was 

hierbij belangrijk. Hij zette namelijk de eerste aanzet tot het houtskoolbranden en de hakhoutcultuur 

in het onderzoeksgebied. Bij zijn nakomelingen lijkt deze cultuur een steeds grotere plaats in te 

nemen. Dit uit zich ook in de jaarlijkse houtverkoop vanaf 1858, waarbij telkens een groot aantal 

opstanden worden verkocht. Echter, niet alle factoren speelden in deze periode een cruciale rol. Zo 

blijkt dat veranderingen in beleid, kennisontwikkeling en technische capaciteit niet direct grote 

aantoonbare gevolgen voor de bosgeschiedenis hebben gehad. 
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Hoofdstuk 4. Leuvenumse Bos na 1911  

In dit hoofdstuk wordt het gebruik en de ontginning van het Leuvenumse Bos na 1911 beschreven. 

Allereerst worden in de eerste paragraaf de cultuurhistorische relicten behandeld die te relateren 

zijn aan het gebruik en de ontginning in deze periode (deelvragen A2 en B2). Vervolgens worden een 

aantal relicten van allereerst de ontginning en later het gebruik eruit gelicht. Hierbij zal duidelijk 

worden welke functies alsmede factoren uit het opgestelde onderzoeksmodel een belangrijke rol 

hebben gespeeld. In de tweede paragraaf wordt bijvoorbeeld duidelijk wat de relatie tussen de 

ontginning van het Leuvenumse Bos met zowel de natuurlandschappelijke situatie als het eigendom 

was (deelvragen A1 en A3). Hetzelfde geldt voor het bosgebruik in de derde paragraaf (deelvragen B1 

en B3). Tot slot worden aan het einde van dit hoofdstuk diverse conclusies over de bosgeschiedenis 

na 1911 getrokken.  

 

4.1 Cultuurhistorische relicten 

Het Leuvenumse Bos herbergt tegenwoordig diverse ontginnings- en bosgebruikelementen uit de 

periode na 1911. In de bijlages 15, 16 en 17 worden al deze cultuurhistorische relicten op een kaart 

weergeven. Het type element veranderde na 1911. Op het moment dat Natuurmonumenten het 

grootste deel van het Leuvenumse Bos kocht, speelde de molenbiotoop bijvoorbeeld geen rol meer 

en was het grootste gedeelte van de woeste gronden reeds bebost. Daardoor worden uit de periode 

na 1911, hoofdzakelijk ontginningselementen die een relatie hebben met een bosontginning 

aangetroffen. Het betrof hier bijvoorbeeld de ontginning van landgoed Het Roode Koper, een 

wallenstructuur ten behoeve van een opstand lariksen en twee wildweiden. Naast dat landgoed Het 

Roode Koper uit diverse gebouwen bestond, omsloot het een weide genaamd de Koekoek en 

herbergde het diverse opstanden. Over het algemeen kan gezegd worden dat het aantal 

ontginningselementen na 1911 in tegenstelling tot voor 1911 beduidend kleiner is en dat het type 

ontginning wijzigt.  

 

In deze periode veranderd het bosgebruik ook dusdanig. Dit is hoofdzakelijk zichtbaar in de 

cultuurhistorische elementen na 1911. Een groot verschil is het ontbreken van de 

houtskoolbranderij. Het aantal bouwwerken neemt ook sterk toe. Waar voor de overname 

opzichterswoning De Zandmolen het enige gebouw was, komen daar na 1911 bijvoorbeeld een 

boswachterswoning, vleermuiskelder en diverse gebouwen van landgoed Het Roode Koper bij. Ook 

worden diverse voorzieningen voor de fauna gecreëerd. Voorbeelden zijn een kunstmatige 

drinkplaats, een vistrap en de eerder genoemde vleermuiskelder. Daarnaast worden voor de 

brandpreventie tal van voorzieningen getroffen. Denk daarbij aan brandstroken, berkensingels en 

koffievuurtjeszwamgreppels. Niet elke gebeurtenis in het onderzoeksgebied, uitte zich in de 

aanwezigheid van veel elementen. Hoewel de oorlog een grote impact op het bos heeft gehad, 

bijvoorbeeld in de vorm van vorderingen, is vrijwel geen element uit deze periode zichtbaar. Alleen 

de locatie van een voertuigschuilplaats is bekend.  

 

4.2 Ontginning na 1911 

Op het moment dat Natuurmonumenten het Leuvenumse Bos overneemt, is het grootste gedeelte 

van de woeste grond reeds ontgonnen. Het bos dat in 1911 overwegend uit naaldbos bestond, werd 

maar op enkele plekken doorbroken door stuifzand en heide. Daarnaast was een smalle strook 

loofbos langs de beek aanwezig. De laatste kaart voor 1911 kan dit bevestigen (figuur 37). Een 

belangrijke factor veranderde na 1911, de plaats van de grootgrondbezitter werd namelijk 

ingenomen door Natuurmonumenten. Deze vereniging had een andere technische capaciteit en 
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bracht ook nieuwe kennis mee. Welke invloed dit op de historische functies van het Leuvenumse Bos 

heeft gehad, komt in de komende twee paragraven aan bod.  

 
Figuur 37. Fragment Bonneblad 1900 met begrenzing onderzoeksgebied. Hierop is zichtbaar dat het onderzoeksgebied 
hoofzakelijk uit naaldbos bestaat en dat op een aantal plekken nog woeste gronden aanwezig zijn. Langs de beek wordt 
met een lichtgroene kleur een strook loofbos aangeduid. 

Landgoed het Roode Koper  

De eerste stappen voor de ontginning van het Leuvenumse Bos zijn al een dag na de aankoop door 

Natuurmonumenten gezet. Het betreft hier een bosontginning. De vereniging had namelijk op 7 

maart 1911 aan Johan Paul graaf van Limburg Stirum, ongeveer 67 hectare grond van het 

Leuvenumse Bos verkocht. Vervolgens stichtte de graaf op deze bosgrond een landgoed genaamd 

Het Roode Koper.259 Deze naam was echter al op 23 december 1891 bekend en ingeburgerd. Op die 

dag werden namelijk 9 percelen gehakte dode dennen bij het Roode Koper verkocht.260 Voor deze 

naamgeving zijn verschillende verklaringen gevonden. Johan Paul graaf van Limburg Stirum 

suggereert bijvoorbeeld dat het verwijst naar de koperen munten die destijds bij het landhuis zijn 

gevonden.261 Een andere verklaring was dat het verwijst naar de kleur van de dennenstammen, die 

koperachtig glanzen als de zon erop schijnt.262 Desalniettemin blijft de precieze verklaring tot op de 

dag van vandaag onbekend.  

 

                                                             
259 Feenstra 1982, 111. 
260 Overveluwsch Weekblad, 1891-12-12; p. 3. 
261 Brief Graaf van Limburg Stirum 1940. Collectie bibliotheek Natuurmonumenten, Amersfoort, ex.nr. 033607. 
262 Feenstra 1982, 117. 
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Het aangekochte gebied bestond bij de aankoop uit een deel van het Koopmansbosch aan de 

oostkant, de Koekoek (weide) en een gedeelte van het bos aan de westzijde van de Poolseweg 

(figuur 38). Op dit laatstgenoemde bosgedeelte bouwde de graaf een landhuis, een opzichterswoning 

aan de latere Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg, een dienstwoning aan de Poolseweg, een garage met 

bovenop een tuinmanswoning, een moestuin en een stal.263 Het landhuis werd gebouwd in 

1911/1912 en is iets hoger in het landschap gesitueerd.264 Dit huis fungeerde als een tweede 

woning.265 De graaf en zijn vrouw, jonkvrouwe Catharina Maria Rolinia van Sminia, hebben namelijk 

weinig op de villa gewoond; meestal verbleven ze in het buitenland. In een later stadium werd het 

landgoed nog verreikt met een tennisbaan en werd een grindweg naar de villa aangelegd.266  

 
Figuur 38. Fragment Bonneblad 1900 met situatie voor de aanleg van landgoed Het Roode Koper. De grens van het 67 
hectare grootte landgoed is erop ingetekend. Met een gele pijl wordt naar weide de Koekoek gewezen. Aan de oostkant 
loopt de Leuvenumse Beek en op de oostgrens van het landgoed stroomt de Koloniebeek. Het gebied tussen deze beken 
wordt de ‘waterpartij’ genoemd. 

Door de vrij vochtige omstandigheden ter plekke, heeft de graaf diverse ingrepen in het landschap 

moeten verrichten. Eén daarvan was bij een weide genaamd De Koekoek (figuur 38). Deze weide is 

voor het eerst op een kaart uit 1807 zichtbaar en de graaf zegt hier in 1940 het volgende over; ‘’De 

Koekoek was, toen ik eigenaar werd, te laag en altijd drassig. Ik heb het zand van de heuveltjes ter 

plaatse, waar nu het huis en de bloemtuin zijn, afgegraven en ter hoogte van ruim 1 voet op de weide 

gebracht. Dit was tot ontsteltenis van mr. Neeb, maar de weide is daardoor wel zeer verbeterd. Een 

sluisje werd gemaakt, dat water uit de beek liet, in wat nu ‘waterpartij’ heet (toen was het een 

moeras met gagel); door een duiker onder de wal bereikte het water benedenstrooms weer de beek. 

                                                             
263 Brief Graaf van Limburg Stirum 1940. Collectie bibliotheek Natuurmonumenten, Amersfoort, ex.nr. 033607. 
264 Gelders Genootschap 1996a.  
265 Vereniging Natuurmonumenten 1977, 8.  
266 Feenstra 1982, 114. 
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Wat nu moestuin is, was opgaand dennebos’’ (citaat brief Graaf van Limburg Stirum 1940). Ter 

aanvulling wordt met de ‘waterpartij’ het gedeelte tussen de Leuvenumse Beek en de Koloniebeek 

bedoeld (figuur 38).267 Daarnaast is meneer Neeb een Harderwijkse notaris die voor de overname in 

1911 de beheerder van dit bosgebied was.268 Uit het bovenstaande citaat blijken een aantal zaken. 

De graaf heeft namelijk de Koekoek verbeterd alsmede een hydrologische aanpassing verricht. 

Daarnaast kan bij een deel van het landgoed worden bevestigd dat daar eerst opgaand dennenbos 

aanwezig was. Sinds Rudolf Johan Hendrik Patijn het goed eerst in 1927 huurde en later eigenaar 

werd, was vrijwel geen sprake meer van een nieuwe ontginning. Dit komt mede doordat zijn 

eigendom beduidend kleiner was, namelijk 11 hectare in tegenstelling tot 67 hectare. Daarnaast lag 

het volledig binnen het oorspronkelijke landgoed.269    

 

Uiteindelijk verkocht Patijn in 1947 het landgoed weer aan Natuurmonumenten. De vereniging 

verhuurde het goed direct erna, op 1 juni van datzelfde jaar, aan het echtpaar van der Werf. Zij 

richten het vervolgens als een hotel-restaurant in (figuur 39). Deze functie heeft het altijd behouden, 

ook nadat Anna Maria van der Werf-Terpstra in 1970 de opstallen kocht en de ondergrond in 

erfpacht nam.270 In bijlage 4 wordt deze eigendomsconstructie verder toegelicht. 

 
Figuur 39. Ansichtkaart van hotel Het Roode Koper. Datering rond 1970. De foto is op het noordwesten georiënteerd.  

Infrastructuur  

Hoewel maar een enkele wal en geen lanen na 1911 zijn aangelegd, groeide het aantal bospaden 

onder Natuurmonumenten wel sterk. Met de intensivering en de uitbreiding van de bosexploitatie 

was namelijk behoefte aan een goede ontsluiting. Middels een historische kaartenanalyse kon een 

concreet beeld van de ontwikkeling van de infrastructuur worden verkregen (bijlage 18.1). Hieruit 

blijkt dat begin twintigste eeuw het aantal paden nog gering is, vervolgens neemt tot de jaren 30 het 

aantal paden sterk toe, waarna het stabiliseert om uiteindelijk vanaf de jaren 90 weer sterk te dalen. 

                                                             
267 Persoonlijke communicatie, N. Nelis, 24-08-2020. 
268 Gorter 1986, 24. 
269 Feenstra 1982, 114. 
270 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1316. 
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Voor het laatstgenoemde is een verklaring. In 1989 wordt namelijk met een project begonnen, 

waarbij diverse paden in het Leuvenumse Bos worden afgesloten om de fauna meer rust te geven. 

Hiermee worden grotere aaneengesloten rustgebieden gecreëerd. Voorheen was namelijk een zeer 

dicht padennet aanwezig, waar fietsers, wandelaars en ruiters gebruik van maakten. Een publiek, dat 

zeker in het jaargetijde dat de dieren de jongen grootbrachten, een grote verstorende invloed 

hadden. Daarom werd middels dit project de afstand tussen de toegankelijke paden vergroot. De 

tussenliggende paden, vaak paden die al weinig gebruikt werden, werden afgesloten met een 

gevelde boom (figuur 40).271 Kortom veel wegen die eerder voor bijvoorbeeld houttransport en 

recreatie zijn gebruikt, hebben tegenwoordig deze functie niet meer. 

 
Figuur 40. Foto van een afgesloten pad in het Leuvenumse Bos. 

Reeds eerder werd gezegd dat begin twintigste eeuw het onderzoeksgebied nog deels uit woeste 

gronden bestond. Voor de bebossing en daarmee de ontginning van deze woeste gronden, was het 

van belang om paden aan te leggen. In bijvoorbeeld heidebebossingen werden over het algemeen de 

paden in een strak, regelmatig dambordpatroon aangelegd. In een aantal gevallen werd ook bewust 

van dit patroon afgeweken, bijvoorbeeld om windwerking te voorkomen.272 Bij een groot deel van 

het onderzoeksgebied is van het laatstgenoemde ook sprake, aangezien vaak een onregelmatig 

padenpatroon aanwezig is. Echter, de verklaring hiervoor moet wel ergens anders worden gezocht. 

Dit is namelijk te verklaren met de spontane bosgroei en het aanwezige reliëf. Het is namelijk veel 

gemakkelijker om een pad rondom de vele stuifzandheuvels in het onderzoeksgebied te leggen. In 

een aantal gevallen is wel een typische heideontginning met een regelmatig padenpatroon zichtbaar. 

Het betreft hier hoofdzakelijk kleinschalige locaties met weinig reliëf, bijvoorbeeld in de uitgestoven 

laagtes. In bijlage 18.2 is hier een voorbeeld van uitgewerkt. Hieruit blijkt dat de verdere bebossing 

van de woeste grond, in dit voorbeeld planmatige bebossing van grove den in periode 1913-1918, tot 

een sterke toename van het aantal bospaden leidt.  

 

De paden in het Leuvenumse Bos hebben diverse functies gehad. De daadwerkelijke functie van deze 

wegen wordt voor het eerst op de bedrijfskaart uit 1928 vermeld. Naast de diverse hoofdrij- en 

brandwegen die de verschillende blokken omsluiten, zijn een groot aantal dunningswegen binnen 

deze blokken aanwezig. Deze paden verdelen de bossen in vakken. Op sommige plekken zijn deze 

vakken regelmatig van vorm, dat doorgaans op planmatige bebossing wijst. Aan de zuidwestkant van 

                                                             
271 Nunspeet Vooruit, 1989-03-29; p. 7.  
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het onderzoeksgebied is dit bijvoorbeeld het geval. Daartegenover staat dat bijvoorbeeld aan de 

westkant van de beek, de bospaden en daarmee de vakken onregelmatig van vorm zijn. Dit is 

doorgaans het resultaat van spontane opslag.273 Hier moeten echter wel kanttekens bij worden 

geplaatst. Zoals reeds in de vorige alinea is verteld, speelt hierbij het reliëf tevens een belangrijke rol. 

Het is namelijk logischer om bij een planmatige bebossing op een reliëfrijke locatie, de paden ook het 

reliëf te laten volgen. Kortom om dit direct te verbinden met een spontane bebossing klopt niet.  

 

De paden in het onderzoeksgebied zijn om verschillende redenen aangelegd. Traditioneel gezien is 

de houtafvoer een belangrijke functie geweest. De paden dienden daarbij zowel voor het 

houttransport als de opslag in bermen. Daarnaast werden ze bijvoorbeeld ook voor recreatie, 

wildbeheer en brandpreventie aangelegd.274 Van het laatstgenoemde is bijvoorbeeld in de periode 

1929 tot 1931 sprake. In deze periode was een belangrijke taak het onderhoud en de aanleg van rij- 

en brandwegen.275 Logischerwijs kan een bospad ook meerdere van de bovenstaande functies in acht 

nemen. Dit is bijvoorbeeld bij de Poolseweg, een pad met zowel een recreatieve als 

houtafvoerfunctie, het geval geweest.  

 

Overige ontginningen 

Waar in de negentiende eeuw nog diverse wallen zijn aangelegd, is hier na de overname door 

Natuurmonumenten maar in een enkel geval sprake van. Aan de zuidkant van het onderzoeksgebied 

is namelijk een vierkante wallenstructuur aanwezig. Het betreft hier een lange rechte wal van circa 

50 cm hoog, dat een vierkant van 29 bij 29 meter omgrensd (figuur 41). Deze wal is niet van een 

greppel voorzien. Mijn hypothese is dat deze wal in 1927 of begin 1928 ten behoeve van een 

wetenschappelijk experiment om een opstand lariksen is aangelegd. De eerste zichtbaarheid op een 

bedrijfskaart uit 1928, het ontbreken van deze opstand in een taxatie uit 1926 en een mogelijke 

toetsing van een advies van de bosbouwer Stoffel liggen hieraan ten grondslag. Waarom werd alleen 

bij deze opstand een wal geplaatst? Het perceel was van wetenschappelijke waarde, mocht daarom 

niet zomaar verstoord worden en om deze reden moest een wal worden geplaatst. In bijlage 11.2 

wordt de totstandkoming van deze hypothese verder toegelicht.  

 

Niet rond elke ontginning werd een wal geplaatst. In het Leuvenumse Bos zijn namelijk nog enkele 

kleinschalige bosontginningen aanwezig. Het betreft hier twee wildweiden die in 1965 en 1966 voor 

het bijvoederen van wild zijn aangelegd (bijlage 16).276 De meest oostelijke wildweide is op een fort 

genaamd de Fonteinberg gesitueerd. Daarnaast is de meest westelijke wildweide juist lager in het 

landschap, in een gebied genaamd de Koude Herberg, gelegen. 
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Figuur 41. Hoogtekaart deel onderzoeksgebied. Centraal op de kaart (witte cirkel) is de vierkante walstructuur voor de 
opstand lariksen zichtbaar. Verder is zichtbaar dat het desbetreffende perceel binnen landgoed het Roode Koper ligt.  

4.3 Bosgebruik na 1911 

Het Leuvenumse Bos kent een uitgebreide gebruiksgeschiedenis na 1911. In deze paragraaf wordt 

allereerst de blik verlegd naar het bosbeheer onder Natuurmonumenten. Het bosbeheer, oftewel het 

‘’geheel van menselijke activiteiten die de structuur, samenstelling en dynamiek van het 

bosecosysteem sturen teneinde de doelstellingen van de eigenaar en/of beheerder te realiseren.’’, 

veranderde namelijk onder Natuurmonumenten. Een externe factor als de Tweede Wereldoorlog 

speelde hierbij ook een rol. Nadat dit beheer in grote lijnen concreet is, worden een aantal vormen 

van bosgebruik en daarmee de functies van het Leuvenumse Bos eruit gelicht. 

 

Bosbeheer voor Tweede Wereldoorlog 

Het bosbeheer van het Leuvenumse Bos heeft in de twintigste eeuw een ontwikkeling doorgemaakt.  

Natuurmonumenten keurde in de eerste helft van de twintigste eeuw de houtoogst nog niet af. 

Tussen houtproductie en natuur werd namelijk nog geen conflict gezien. Ten eerste was in de 

natuurbeheerderskringen weinig weerstand tegen de ingrepen in het bos en ten tweede waren de 

houtinkomsten hard nodig voor de kosten van het beheer/onderhoud alsmede de obligatielening. 

Bovendien waren subsidies nog niet aanwezig en de inkomsten uit lidmaatschappen gering.277 De 

houtverkoop blijkt ook direct na de overname in 1911 op dezelfde voet verder te gaan. Op 23 januari 

1912 worden namelijk vijf percelen staande dennen en 111 percelen gehakte dennen door 

Natuurmonumenten verkocht.278  
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In de beginjaren van Natuurmonumenten was er nog geen personeel boven de rang van opzichter of 

boswachter. De verantwoordelijkheid voor het beheer van bijvoorbeeld het Leuvenumse Bos lag bij 

de bestuursleden van de vereniging. Hierbij werd gewerkt met een beheercommissie, die voor het 

Leuvenumse Bos bestond uit de volgende bestuursleden; Johannes Theodorus Oudemans, Pieter van 

Tienhoven, Willem Hendrik de Beaufort en Etienne Daniël van Dissel. Het dagelijkse werk in het 

Leuvenumse Bos werd in feite gedaan door één bestuurslid (Oudemans) en de financiële 

administratie werd door de penningmeester Pieter van Tienhoven uitgevoerd.279  

 

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog werd wel al degelijk naar de belangen van de flora en 

fauna en het landschappelijke aspect gekeken.280 De vereniging hield altijd oog op de schoonheid van 

het bos. Zo blijkt dat al in de eerste helft van de twintigste de eerste stap tot het verhogen van de 

structuurvariatie, met andere woorden het verhogen van de afwisseling in het Leuvenumse Bos, 

werd gezet; ‘’Men kan op verschillende plaatsen de bewijzen van boschrestauratie aantreffen: onder 

de hooge masten die bij het kappen zijn blijven staan vult daar het jonge gemengde bos van eiken, 

berken, lariks, spar, vogelkers en andere loofhoutheesters de ruimte. Telkens valt het ons op hoe goed 

dat alles er voor staat, hoe zeer het bosch er een zonniger, vroolijker aanzien door krijgt’’ (citaat 

Koster 1942; Frentz & Siebel 2005, 80). Het beheer was vanaf 1930 ook duidelijk gericht op de aanleg 

van gemengde opstanden van loof- en naaldhout. Denk daarbij aan opstanden met Amerikaanse eik, 

berk, beuk, tamme kastanje, douglas, lariks, fijnspar en sitkaspar. De onderliggende gedachte was dat 

de menging van verschillende boomsoorten de instandhouding van een gezond bos zal bevorderen. 

Door een goede humusvorming van het gemengde strooiselpakket verbeterde namelijk de bodem. 

Het slagen van de bovenstaande gedachte in het Leuvenumse Bos is geheel afhankelijk geweest van 

de bodemgesteldheid. Op de niet verstoven en overstoven bodemprofielen kan de aanleg van het 

gemengde bos als geslaagd worden beschouwd. Deze hebben bijvoorbeeld ook de laatste stormramp 

(1972/’73) goed doorstaan. In de uitgestoven laagten (de relatief arme gedeelten) is dit niet haalbaar 

gebleken en kwam dit duidelijk tot uitdrukking door meereizende boomsoorten die daar niet tot 

ontwikkeling konden komen.281  

 

Echter, in het Leuvenumse Bos werd nog wel hoofdzakelijk het beheer van voor 1911 voortgezet. Dit 

kwam waarschijnlijk door het gebrek aan financiële middelen destijds. Het resultaat hiervan waren 

veel gelijkjarige soorten, weinig structuurvariatie en dat alleen open plekken in de vorm van brede 

bospaden zichtbaar waren.282 De vooroorlogse kaarten van het Leuvenumse Bos, bijvoorbeeld de 

bedrijfskaart uit 1928, laten ook zien dat de nieuwe aanplant naast veel grove den, uit een 

productiesoort als douglas bestaat. Hiermee kan het productiegerichte karakter van het Leuvenumse 

Bos worden bevestigd. De beheersituatie van het 67 hectare grootte landgoed het Roode Koper 

verschilde wel van de rest van het Leuvenumse Bos. Een factor als het eigendom was hier anders en 

dit heeft ook gevolgen voor de historische functies van dit landgoed gehad. Hoewel het landgoed tot 

1927 tevens een houtvoorzienings en culturele functie had, kwam hier na 1927 verandering in. De 

houtvoorzieningsfunctie verdween vanaf dat moment geleidelijk. Aangezien het hier gaat om de 

geschiedenis van een landgoed en dus niet specifiek om de bosgeschiedenis, is de verdere 

beschrijving in bijlage 19 geplaatst.  
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Bosbeheer in Tweede Wereldoorlog 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog vond een ander bosbeheer in het Leuvenumse Bos plaats. 

Allereerst werd in mei 1940 door het bestuur van Natuurmonumenten aan de medewerkers verteld, 

dat een zeker gedeelte van de leiding aan hen werd overgedragen. Ze moesten daarbij naar eigen 

inzicht handelen. Wel moesten alle niet noodzakelijke werkzaamheden worden stopgezet en 

uitgaven zoveel mogelijk worden beperkt.283 Tot 9 januari 1941 vond de openbare houtverkoop nog 

wel doorgang. Op deze datum werden namelijk 220 percelen dennen-, eiken, douglas en 

berkendunsel verkocht.284 Daarnaast blijkt het bos door de Duitse bezetter, met aanvankelijk 

Staatsbosbeheer als instrument, sterk op vorderingen te zijn aangesproken. Zo werd bijvoorbeeld 

110.000 m³ mijnhout tussen 26 augustus en 1 september 1943 gevorderd. Ook reeds een jaar eerder 

moest een grote hoeveelheid mijn- en generatorhout geleverd worden.285 Het gebrek aan kolen, gas, 

elektriciteit en benzine tijdens de oorlog, deed namelijk de behoefte aan brandhout en hout voor 

generatoren tot grootte hoogte stijgen.286  

 

Later in de oorlog werd het Leuvenumse Bos door de Wehrmacht, met ingang van 20 januari 1944, 

ten behoeve van de houtkap in beslag genomen.287 Het gehele bos behoorde daardoor tot het 

Sperrgebiet van het Duitse leger en was voor gewone burgers ontoegankelijk. Door de Wehrmacht 

was een eigen Förster (parkwachter) aangesteld en voor het personeel van Natuurmonumenten was 

het verboden om het bos te betreden. Geen enkele vorm van exploitatie was toegestaan, de velling 

van bomen was bijvoorbeeld verboden. Wel was er nog geregeld contact tussen de parkwachter en 

de opzichter van Natuurmonumenten. Laatstgenoemde vroeg bijvoorbeeld of de Förster 

maatregelen ging nemen tegen de schade door wilde zwijnen. Daarnaast kreeg de opzichter soms 

toestemming om een aantal activiteiten in het bos te verrichten. Een voorbeeld is het planten van 

een aantal beuken nabij de Jonkheer Dr. C.J. Sandbergweg.288   

 

De oorlog heeft diverse gevolgen voor Leuvenumse Bos gehad. Denk daarbij naast de eerder 

genoemde vorderingen bijvoorbeeld ook aan de aantasting van de wildstand. Door de 

ontoegankelijkheid van de jachtvelden, kon namelijk het aantal schadelijke dieren sterk toenemen. 

Het betrof hier bijvoorbeeld konijnen die de jonge aanplant opaten. Het bosverlies was vooral in het 

laatste jaar extreem. In de eerste jaren van de bezetting kon de velling enigszins in toom worden 

gehouden, dankzij tijdig genomen maatregelen (bodemproductiewet 1939, bodemproductiebesluit 

1939 en bodemproductiebeschikking 1939), waardoor het rooien of vellen van bossen aan een 

vergunning van de overheid was gebonden. In 1943 vond echter het Duitse leger de houtproductie 

nog te gering, waarna vanaf dat moment bij vellingen vrijwel geen overleg meer met 

Staatsbosbeheer werd gevoerd en veel radicaler te werk werd gegaan. Het Duitse leger nam de 

vorderingen volledig in eigen hand en het natuurschoon werd daarbij niet gespaard.289 Vanwege de 

vorderingen werd ongeveer 75 hectare van het Leuvenumse Bos gekapt.290 Aan het einde van de 

oorlog was het dan ook noodzakelijk om de grote kaalslagen in het Leuvenumse Bos te beplanten en 

bezaaid te krijgen. Uiteindelijk was omstreeks 1952 deze herbebossing praktisch voltooid.291  

                                                             
283 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-690. 
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Bosbeheer na Tweede Wereldoorlog 

In de jaren na de oorlog blijft het Leuvenumse Bos eerst nog het oorspronkelijke productiegerichte 

karakter houden, maar in de jaren 70 van de vorige eeuw komt een omslag naar een natuurlijk 

bosbeheer op gang. Dit proces wordt in gang gezet door de stormen in 1972 en 1973.292 Hoewel 

tijdens de stormen op de hogere diep doorwortelbare stuifzandaccumulatiegebieden slechts 

incidenteel bomen omvielen, vielen in de uitgestoven laagten telkens vrij grote oppervlaktes bos om. 

De ondiepe doorworteling werd als een belangrijke reden voor deze stormschade gezien.293 De 

diverse herbebossingen kosten veel arbeid en geld. Dit is bijvoorbeeld bij de storm in de nacht van 12 

op 13 november 1972 het geval. Hierbij waren hele opstanden van voornamelijk grove dennen 

omgewaaid (figuur 42). De ernstig gehavende terreinen werden geheel ontbost en opnieuw 

aangeplant. De rest van het bos moest opnieuw worden uitgedund.294 De ontstane stormvlakten 

bleken in het kader van de herplantplicht eerst nog hoofdzakelijk met grove den te zijn beplant.295  

 
Figuur 42. Foto van gevolgen storm Leuvenumse Bos in de nacht van 12 op 13 november 1972.  

Door de diverse stormen was het aantoonbaar dat het monotone productiebos zeer kwetsbaar voor 

dit natuurverschijnsel was, met als gevolg dat de roep om stabielere en meer natuurlijke bossen 

groter werd. Door stormvlakten niet in te planten, maar juist gebruik te maken van natuurlijke 

verjonging, vestigen soorten die passen bij de groeiplaats. Uiteindelijk leidt dit door het verschil in 

kiemingstijd en boomsoort, tot meer structuurvariatie in het bos. Het gebruik van natuurlijke verjong 

en een focus op de verhoging van de natuurwaarden, komt dan ook in de loop van de jaren 70 in het 

Leuvenumse Bos op gang.296 Eveneens wakkerde het natuurfenomeen een omslag in het denken 

over natuurbeheer en wildernis in ons land aan. De gedachten over het herscheppen van wildernis 

kwamen toen pas echt op gang en er kwam een grotere behoefte om wildernis te creëren in 

Nederland.297 
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De natuurlijke verjonging in het onderzoeksgebied vond eerst nog bij toeval plaats door spontane 

bosgroei van loofbos op een aantal stormvlakten rond 1975, maar later wanneer het goed blijkt te 

werken, bewust. Voor een natuurlijker bos werden dan bijvoorbeeld dunningen uitgevoerd om de 

natuurlijke verjonging te bevorderen. Echter, niet overal wordt dit gelijk doorgevoerd, daarom stelde 

Natuurmonumenten in 1984 een nieuw bosbeleid op. Bij het bosbeheer staan vanaf dat moment de 

natuurwaarden voorop en is houtproductie geen primair doel meer. Mede doordat de vereniging 

meer inkomsten had (meer subsidie en leden), kon deze productiedoelstelling losgelaten worden.298 

Dit beleid is ook vertaald naar de beheerrichtlijnen van het Leuvenumse Bos in 1984. Hierin wordt 

onder andere gesproken over meer dood hout (figuur 43), meer structuur middels dunning en 

natuurlijke verjonging.299    

 
Figuur 43. Bosbeeld Leuvenumse Bos, augustus 2020.  

De dunning werkte echter in de praktijk niet altijd even goed. Hierbij werden namelijk vaak bomen 

geveld op een locatie met een hoge dichtheid aan bomen. Op de plekken met een laag stamtal vond 

deze velling juist niet plaats, waardoor de eenvormigheid van het bos juist toenam. Daarom werd 

vervolgens de mozaïekmethode toegepast; grote delen van het bos blijven onaangetast en in de rest 

van het bos (ongeveer 15%) worden open plekken van verschillende groottes gecreëerd. Dit proces 

wordt herhaald totdat uiteindelijk 50% van het bos is verjongd is en voldoende basis heeft om de 

structuurvariatie in stand te houden. In het onderzoeksgebied werden bijvoorbeeld in het 

Steenderbosch (bijlage 12), aan de noordoostkant van het onderzoeksgebied, diverse stormgaten 

opengekapt en overgelaten aan natuurlijke verjonging. Uiteindelijk zijn dan over het gehele bos 

stormvlaktes van verschillende groottes aanwezig, waarbij de natuurlijke verjonging voorspoedig 

groeit en de structuurvariatie toeneemt. 300 De omvorming van het bos vindt echter wel geleidelijk 

plaats, waardoor het bos tegenwoordig nog vrij gelijkvormig is (figuur 44). Daarom is het huidige 

beheer nog steeds gericht op de omvorming naar een meer structuurrijk bos. Door groepenkap, het 
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groepsgewijs kappen van bomen, ontstaat ruimte voor de verjonging. Uiteindelijk moet dan een nog 

natuurlijker en gevarieerder Leuvenumse Bos ontstaan.301 

 
Figuur 44. Bosbeeld Leuvenumse Bos, april 2020.  

Echter, niet overal in het onderzoeksgebied vinden tegenwoordig deze beheeringrepen plaats. Het 

85 hectare grote bosreservaat de Stille Eenzaamheid vormt namelijk een uitzondering (bijlage 12). 

Hier vinden behalve de bestrijding van invasieve exoten (sterk uitbreidende soorten), zoals 

Amerikaanse vogelkers, verder geen ingrepen plaats.302 Zo wordt er bijvoorbeeld niet gejaagd of met 

machines gewerkt en worden alleen sterk uitbreidende soorten met de hand verwijderd.303 Voor 

1997 was dit wel anders, toen werden er namelijk net als de rest van het bos diverse dunningen 

uitgevoerd. Pas nadat de Stille Eenzaamheid werd aangewezen als een bosreservaat vond de 

laatstgenoemde beheeringreep niet meer plaats. Dit reservaat werd specifiek opgezet om natuurlijke 

processen in een bosgebied te onderzoeken, waarin voor een langdurige periode geen ingrepen 

plaats hebben gevonden. Met dit doel is een specifiek onderzoeksprogramma opgesteld, het 

Programma Bosreservaten, waarbij de Stille Eenzaamheid één van de zestig onderzoeksobjecten is.304   

 

Brandpreventie 

Onder Natuurmonumenten blijkt brandpreventie een belangrijk thema in het bosgebruik van het 

Leuvenumse Bos te zijn geweest. Dit blijkt namelijk uit het grote aantal brandpreventie gerelateerde 

relicten van na 1911. Denk daarbij aan koffievuurtjeszwamgreppels, brandstroken en restanten van 

berkensingels. In 1919 werd bij het Leuvenumse Bos voor het eerst melding gemaakt van 

maatregelen om het brandgevaar verder te beperken. Destijds gebeurde dit hoofdzakelijk door het 

spaden van brede stroken op plekken met veel heide en bij jonge bossen. Deze kale stroken, ook wel 
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tra’s genoemd, konden de uitbreiding van een brand voorkomen.305 Het betreft hier ook een actuele 

kwestie. Twee jaar geleden is namelijk aan de westkant van een gedeelte van de Poolseweg een 

brandstrook aangelegd. Aangezien aan de oostkant van dit pad loofhout aanwezig was, was hier de 

aanleg van een brandstrook niet noodzakelijk. Dit loofhout bluste zichzelf namelijk al een beetje.306 

 

Naast deze brandstrook zijn tegenwoordig nog diverse brandpreventie gerelateerde relicten in het 

onderzoeksgebied aanwezig. Het betreft hier bijvoorbeeld twee brandstroken in het Verbrande Bos 

die tegenwoordig niet meer in gebruik zijn (bijlage 16). Verder zijn bij de herbebossing van grove den 

vaak berkensingels ten behoeve van brandpreventie aangeplant. Dit is ook bij een aantal jonge 

opstanden het geval.307 In de jaren 80 van de vorige eeuw is de laatste berkensingel nabij 

Beekhuizen, aan de noordkant van het onderzoeksgebied, aangelegd. Echter, veel berkensingels 

bleken snel dood te gaan en daarom zijn tegenwoordig alleen nog maar enkele restanten zichtbaar 

(bijlage 17).308  

 
Figuur 45. Foto van een koffievuurtjeszwamgreppel. De foto is op het westen georiënteerd.  

Ten slotte zijn nog twee koffievuurtjeszwamgreppels in het Leuvenumse Bos aanwezig. De 

koffievuurtjeszwam/oliebolzwam is een schimmel die voorkomt op plekken waar een ‘bosbrand’ is 

geweest. De bosarbeiders waren vaak, met het vuur dat ze maakten om hun drinkbusje met koffie te 

verwarmen, de oorzaak voor de aanwezigheid van deze zwam.309 In bosbeheerkringen wordt daarom 

de oliebolzwam ook wel de koffievuurtjeszwam genoemd.310 Aangezien de koffievuurtjeszwam een 

negatieve invloed op de jonge grove den had, werden greppels gegraven om de verspreiding van 

deze zwam tegen te gaan.311 Deze vaak ronde of hoefijzervormige greppels worden 
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koffievuurtjeszwamgreppels genoemd. In het Leuvenumse Bos zijn twee exemplaren aangetroffen 

(bijlage 17). In figuur 45 en 46 wordt de meest noordelijk gelegen koffievuurtjeszwamgreppel 

weergeven.  

 
Figuur 46. De meest noordelijke gelegen koffievuurtjeszwam in het onderzoeksgebied op een hoogtekaart.  

Grindwinning 

Naast deze brandpreventie, kwam gedurende het onderzoek tevens kleinschalige exploitatie in de 

vorm van grindwinning aan het licht. De hypothese is dat deze grindwinning waarschijnlijk tussen 

1911 en 1918 heeft plaatsgevonden. Echter, wanneer de laatste kaart voor 1911 erbij wordt gepakt, 

blijkt dat deze depressie waarschijnlijk in een gebied met woeste grond was aangelegd. Hoewel dit 

niet met volle zekerheid gezegd kan worden, lijkt het hier dus eerder om het gebruik van de woeste 

grond te gaan. Met dit gegeven in het achterhoofd, kan deze winning niet direct onder het 

onderzoeksthema (bosgeschiedenis) worden gerekend en in het lopende verhaal worden geplaatst. 

Aangezien het hier toch een belangrijke onderdeel van de cultuurhistorie betreft en een mogelijk 

verband heeft met de toegankelijkheid van het bos (grind voor aanleg en onderhoud wegen), is 

besloten om een uitwerking hiervan in bijlage 20 te plaatsen. In deze bijlage wordt de enige 

aangetroffen grindkuil en diverse mogelijke proefgreppels voor grindwinning beschreven.  

 

Recreatie, houtverkoop en jacht 

De drie primaire functies van het Leuvenumse Bos blijken in de twintigste eeuw de houtverkoop, 

jacht en de recreatie te zijn. De recreatieve functie die het Leuvenumse Bos voor 1911 had, werd na 

de overname door Natuurmonumenten voortgezet. Het Leuvenumse Bos is namelijk altijd, met 
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uitzondering van laatste jaren oorlog, voor het publiek vrij toegankelijk geweest.312 Wel waren er 

enkele beperkingen. Zo mocht er bijvoorbeeld op geen enkel terrein van Natuurmonumenten 

gekampeerd worden.313 Hoewel het aantal paden vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw verminderd 

was, is er tegenwoordig nog een uitgebreid netwerk van wandel-, fiets-, men- en ruiterroutes in het 

onderzoeksgebied aanwezig en is het zelfs recent met een rolstoelpad verrijkt.314 Kortom voor een 

breed publiek heeft het bos zijn culturele functie in de vorm van recreatie uitgebreid.  

 

De houtverkoop ging na de overname ook op dezelfde voet verder, maar nam in de tweede helft van 

de twintigste eeuw wel af. In de Zwarte Boer te Leuvenum (bijlage 12) vond jaarlijks een 

houtverkoopdag plaats, waarbij boeren uit alle delen van de Veluwe hout kochten.315 Zo wordt hier 

bijvoorbeeld op 14 januari 1932 het volgende uit het Leuvenumse Bos verkocht; brandhout, zwaar 

mijnhout, zilverspar, licht mijnhout, takkenbossen, eiken takken en zwaar omgewaaide bomen.316 

Geleidelijk werd de houtverkoop minder. Uiteindelijk heeft de laatste openbare houtverkoop in 1955 

plaatsgevonden.317 In 1978 en 1979 werden in het Leuvenumse Bos nog wel enkele percelen hakhout 

gekapt, andere op spaartelgen gezet. De spaartelgen werden omgevormd tot opgaand loofbos. Door 

per hakhoutstoof één tak te laten staan en de rest weg te kappen, het zogenaamde op spaartelgen 

zetten, werd de omvorming van een hakhoutbosje tot opgaand bos ingezet.318 Tegenwoordig speelt 

houtoogst geen rol meer bij de bomenkap. Alleen worden nog invasieve exoten gekapt met als doel 

het verhogen van de biodiversiteit.319 Kortom het productiegerichte karakter van het Leuvenumse 

Bos blijkt verleden tijd te zijn. 

 

Naast de houtverkoop behoorde de jacht, zeker in de eerste helft van de twintigste eeuw, tot de 

belangrijkste inkomstenbronnen van het Leuvenumse Bos. Kort na de overname werd de jacht al in 

het bos verhuurd. Overigens betekende het in handen krijgen van het jachtrecht in het Leuvenumse 

Bos, niet per definitie dat gehele bos tot het jachtdomein hoorde.320 Landgoed Het Roode Koper 

behoorde namelijk niet tot het jachtdomein. Uit bosbouwkundig oogpunt was vooral de jacht op 

konijnen van belang. Voor het slagen van de nieuwe aanplant was dit namelijk belangrijk, omdat veel 

konijnen de jonge aanplant opaten.321 Tegenwoordig laat Natuurmonumenten de ontwikkelingen in 

dierenpopulaties zoveel mogelijk aan de natuur over. Het grootste deel van de gehele Leuvenumse 

Bossen (80 %) is dan ook jachtvrij gebied.322  

 

4.4 Conclusies    

Hedendaags herbergt het Leuvenumse Bos nog diverse cultuurhistorische relicten die herinneren aan 

de ontginning en het bosgebruik na 1911 (deelvraag A2 en B2). Aangezien een groot deel van het 

onderzoeksgebied reeds bebost was, vinden in deze periode hoofdzakelijk bosontginningen plaats. 

Het betrof hier bijvoorbeeld de ontginning van landgoed Het Roode Koper. Desalniettemin is het 

                                                             
312 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-574.  
313 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1287. 
314 Vereniging Natuurmonumenten 2002, 13. 
315 De Gooi- en Eemlander, 1976-02-14; p. 4. 
316 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1287. 
317 Schilder's nieuws-en advertentieblad, 1955-03-11; p. 7.  
318 Beheerverslagen Leuvenumse Bos 1961 t/m 1989 en 1997. Collectie bibliotheek Natuurmonumenten, 

Amersfoort, ex.nr. D000978.  
319 Van Reenen 2020.  
320 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1287. 
321 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1286. 
322 Vereniging Natuurmonumenten 2002, 19. 
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aantal cultuurhistorische elementen in vergelijking met de voorgaande periode wel beduidend 

kleiner. Dit geldt ook voor het bosgebruik. Dit laatste komt hoofdzakelijk door de afwezigheid van de 

vele houtskoolmeilers. Het type gebruikselement wijzigt met de overgang ook. Een groot aantal 

bouwwerken worden namelijk voor de fauna gecreëerd. Daarnaast blijkt brandpreventie een 

belangrijkere rol te spelen. Denk daarbij aan de aanleg van koffievuurtjeszwamgreppels en 

brandstroken.  

 

Al deze relicten zijn een tastbare aanwijzing voor de functies die het bos na 1911 heeft gehad. Dit 

blijken wel deels andere functies te zijn dan voor de overname door Natuurmonumenten het geval 

was. Hoewel de hout- en brandstofvoorziening nog wel worden voorgezet in de eerste helft van de 

twintigste eeuw, verdwijnen deze functies vervolgens geleidelijk. Het bos krijgt op culturele vlak een 

steeds voornamere rol en de instandhouding van de biodiversiteit wordt eveneens een primaire 

functie van het bos. Daarnaast heeft het bos, met bijvoorbeeld de aanplant van berkensingels, een 

secundaire beschermende functie. Echter, de ontbossing ten behoeve van landbouwgrond en de 

aanleg van bos voor de opslag van koolstofdioxide blijven wel functies die het Leuvenumse Bos ook 

in deze periode nauwelijks of nimmer heeft vervuld.  

  

De natuurlandschappelijke ligging heeft tevens na 1911 een belangrijke rol in de ontginning gespeeld 

(deelvraag A1). Bij landgoed Het Roode Koper waren bijvoorbeeld door de vochtige omstandigheden 

ingrepen in het landschap vereist. Daarnaast heeft het reliëf een grote rol op het gebied van 

infrastructuur gespeeld. Bij een groot deel van het onderzoeksgebied was namelijk een onregelmatig 

padenpatroon aanwezig, dat onder andere te verklaren was met het aanwezige reliëf. De 

aardkundige situatie heeft ook invloed op het bosgebruik gehad (deelvraag B1). Denk daarbij aan de 

aanleg van gemengde opstanden vanaf 1930. Het slagen hiervan was geheel afhankelijk van de 

bodemgesteldheid. Indirect was de natuurlandschappelijke ligging tevens een cruciale factor voor de 

omslag van een productiegericht karakter naar natuurlijk bosbeheer. Hoewel tijdens de stormen op 

de hogere diep doorwortelbare stuifzandaccumulatiegebieden slecht incidenteel bomen omvielen, 

vielen in de uitgestoven laagten telkens vrij grote oppervlaktes bos om. Laatstgenoemde was een 

indicatie dat het monotone productiebos gevoelig voor deze stormen was en dat de beheerstrategie 

gewijzigd moest worden. 

 

Uit het onderzoek is verder gebleken dat de eigenaar een belangrijke factor op het gebied van de 

ontginningen was (deelvraag A3). Natuurmonumenten heeft bijvoorbeeld een grote rol gespeeld in 

de aanleg van de infrastructuur en de daaropvolgende ontginning van de resterende woeste 

gronden. Daarnaast heeft Johan Paul graaf van Limburg Stirum op een kleine schaal een rol gespeeld. 

Hij ontgon namelijk bosgrond ten behoeve van landgoed Het Roode Koper. Indirect heeft 

Natuurmonumenten hierin ook een rol gehad. Zij boden namelijk de kans om deze bosgrond te 

kopen. Op het gebied van bosgebruik hebben de eigenaren en overige gebruikers eveneens een 

grote rol gespeeld (deelvraag B3). Onder het beheer van Natuurmonumenten werd het 

productiegerichte karakter eerst nog voortgezet. Echter, in de jaren 70 kwam onder de vereniging 

een omslag van een productiegericht karakter naar natuurlijk bosbeheer op gang. Bij het bosbeheer 

staan vanaf dat moment de natuurwaarden voorop en is de houtproductie geen primair doel meer. 

De kleine eigendoms- en gebruikerswisselingen hebben ook gevolgen voor het bosgebruik gehad. 

Denk daarbij aan de Duitse bezetter die vanaf 1943 de vorderingen volledig in hand nam en daarbij 

het natuurschoon niet heeft gespaard.  

 

Naast de natuurlandschappelijke ligging, eigenaren alsmede overige gebruikers, hebben diverse 

andere factoren een tamelijk grote rol in de bosgeschiedenis gespeeld. Het betrof hier bijvoorbeeld 
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het beleid. Door onder andere de regelgeving van de overheid in 1939, onder andere met de 

bodemproductiewet, kon bijvoorbeeld de velling eerst nog in toom worden gehouden. Daarnaast 

speelde de afzetmarkt, in verband met de houtverkoop in de eerste helft van de twintigste eeuw, 

eveneens een grote rol. Een externe factor als de tweede wereldoorlog heeft ook een grote invloed 

op het bosgebruik gehad, het bos was daardoor sterk op vorderingen aangesproken. De 

kennisontwikkeling en de technische capaciteit hebben de minste invloed gehad. Een wijziging van 

deze factoren heeft minder ingrijpende gevolgen voor de bosgeschiedenis gehad.  
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Hoofdstuk 5. Conclusies 

In de vorige twee hoofdstukken werd de wisselwerking tussen de mens en het Leuvenumse Bos 

beschreven. Hierbij werd zowel het bosgebruik als de ontginning over de gehele onderzoeksperiode 

(1692-heden) belicht. Daardoor is het nu mogelijk om een vergelijking te maken tussen de periode 

voor en na de overname door Natuurmonumenten (deelvraag A4 en B4). De hypothese was namelijk 

dat een wijziging van deze factor grote gevolgen voor de bosfuncties zou hebben gehad. In dit 

hoofdstuk wordt allereerst een deelconclusie van de ontginning gegeven, vervolgens worden 

conclusies over het bosgebruik getrokken alsmede een koppeling met het onderstaande 

onderzoekmodel gemaakt en als laatste komen de eindconclusies aan bod.  

 

5.1 Deelconclusies ontginning 

Het Leuvenumse Bos maakte vanaf 1692 op het gebied van ontginning diverse ontwikkelingen door. 

Allereerst was de Leuvenumse Beek een belangrijke ontginningsbasis voor de molenbiotoop. 

Vervolgens verdween geleidelijk deze papierproductie en werden in de loop van de negentiende 

eeuw de woeste gronden verder van de beek af ontgonnen. Pas als laatste kwamen onder de 

grootgrondbezitters de ‘moeilijke’ ontginningen in het moerasgebied aan bod en na 1911 waren er 

hoofdzakelijk bosontginningen. Uit het onderzoek is gebleken dat de overname in 1911 een 

belangrijk splitsingspunt op dit gebied was. Een resultaat waarmee de hypothese bevestigd kan 

worden. In het onderzoek zijn namelijk belangrijke verschillen voor en na 1911 naar voren gekomen 

(deelvraag A4). Allereerst is gebleken dat voor 1911 hoofdzakelijk stuifzand- en heideontginningen 

plaatsvonden en dat na de overname voornamelijk bos wordt ontgonnen. In de wijze van ontginnen 

is ook een belangrijke verschil zichtbaar. Voor de overname is zeker tot in de eerste helft van de 

negentiende eeuw, de Leuvenumse Beek een belangrijke ontginningsbasis geweest. Tot het begin 

van de negentiende eeuw vonden namelijk alleen centraal in het onderzoeksgebied, nabij de beek, 

ontginningen plaats. Bij de randen van het onderzoeksgebied, waar destijds de grote doorgaande 

wegen lagen, werd de woeste grond juist nog niet ontgonnen. Echter, deze wegen blijken na 1911 

juist de belangrijkste ontginningsbasis te zijn. Voor de bebossing van de resterende woeste grond, 

werd namelijk infrastructuur aangelegd dat aansloot op de reeds aanwezige hoofdwegen. Verschillen 

zijn ook zichtbaar in het type grond waarnaar ontgonnen werd en de grondslag hiervoor. Voor 1911 

had bijvoorbeeld Samuel Johan baron Sandberg het stuifzand hoofdzakelijk in dennenbos omgezet. 

Bij hem en de andere grootgrondbezitters vormde een commerciële doeleinde vaak de 

beweegreden. Na de overname waren culturele doeleinden (recreatie) en instandhouding van de 

biodiversiteit ‘nieuwe’ drijfveren. De diverse wildweides en landgoed Het Roode Koper zijn daar 

voorbeelden van.  

 

5.2 Deelconclusies bosgebruik  

De uitgebreide gebruiksgeschiedenis van het Leuvenumse Bos wordt gekenmerkt door diverse 

ontwikkelingen. Allereerst vindt het bosgebruik alleen in de destijds smalle bosstrook langs de 

Leuvenumse Beek plaats. Vervolgens breidde het bos zich vanaf het begin van de negentiende eeuw 

uit en heeft het diverse andere functies gehad. Denk daarbij aan de hakhoutcultuur, de 

houtskoolproductie en de recreatie in de negentiende eeuw. In de twintigste eeuw zijn zowel 

verschillen als overeenkomsten met de voorgaande periode zichtbaar. In deze eeuw verdwijnen 

functies (houtskoolproductie), blijven de houtverkoop alsmede de recreatie een belangrijke rol 

spelen en is brandpreventie één van de nieuwe gebruiksvormen van het bos. Pas in de jaren 70 van 

de twintigste eeuw vindt de belangrijke omslag op het gebied van bosgebruik plaats; het 

productiegerichte karakter maakte plaats voor natuurlijk bosbeheer. Daarmee wordt de 



De Leuvenumse Woudtempel 

79 
 

productiedoelstelling losgelaten en behoort de houtverkoop niet meer tot de primaire functies van 

het bos. Kortom in vergelijking met 1911, blijkt juist de jaren 70 van de twintigste eeuw het 

belangrijk splitsingspunt op het gebied van bosgebruik te zijn.  

 

Dit ligt niet in lijn met de hypothese, waarbij 1911 als het belangrijkste splitsingspunt gezien werd. In 

tegenstelling tot de ontginning blijkt namelijk de overname door Natuurmonumenten niet tot de 

belangrijkste wijziging in het bosgebruik te leiden. Voor en na 1911 zijn namelijk diverse 

overeenkomsten op dit gebied zichtbaar (deelvraag B4). Het Leuvenumse Bos bleek namelijk, net als 

voor de overname, tot in de jaren 70 van de twintigste eeuw als een bron van inkomsten te zijn 

beheerd. Een gebruiksvorm als houtverkoop bleef daarbij één van de primaire functies. Toch zijn er 

wel enkele verschillen op dit splitsingspunt zichtbaar (deelvraag B4). Allereerst vindt een activiteit als 

houtskoolwinning niet onder Natuurmonumenten plaats. Daarnaast spelen andere factoren een rol. 

Na 1911 blijkt bijvoorbeeld een externa factor als de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol in het 

bosgebruik te spelen. Het bos was daardoor sterk op vorderingen aangesproken. Voor 1911 waren er 

andere cruciale factoren. Het betrof hier bijvoorbeeld Samuel Johan baron Sandberg die de 

houtskoolproductie naar het bos bracht. Kortom in veel opzichten heeft een wijziging van factoren 

tot een ander bosgebruik geleidt.  

 
Figuur 47. Het getoetste onderzoekmodel met betrekking tot het Leuvenumse Bos. Middels een kleurenpalet wordt de 
belangrijkheid/relevantie van de functies en factoren vergeleken.  

Uiteindelijk kunnen tevens conclusies worden getrokken over de mate waarin de historische functies 

alsmede de factoren uit het onderzoekschema van toepassing waren op het onderzoeksgebied 

(figuur 47). Over de gehele onderzoeksperiode gezien, blijken de hout- en brandstofvoorziening de 

belangrijkste functies van het bos te zijn geweest. Hierna volgen de culturele en beschermende 

functie. Twee functies die zowel voor als na 1911 werden vervuld, maar wel in een minder mate dan 

de bovenstaande functies. Twee functies die een nog mindere rol speelden, waren de bodem 

(ontbossing voor landbouwgrond) alsmede de biodiversiteit. Laatstgenoemde wordt pas in de 

twintigste eeuw een primaire functie van het bos. De opslag van koolstofdioxide is nimmer een 
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functie van het bos geweest, er werd namelijk niet specifiek bos aangeplant om dit doel te 

bewerkstelligen. Aan de andere kant van het onderzoekschema staan de factoren. Bij zowel het 

bosgebruik als de ontginning, hebben het eigendom en de natuurlandschappelijke situatie de 

grootste invloed gehad. Daarop volgen de afzetmarkt, een externa factor als de Tweede 

Wereldoorlog en de veranderingen in beleid. Het betreft hier factoren die wel degelijk, maar in 

mindere mate of over een kleinere periode, invloed op de twee deelaspecten hadden. Tot slot 

hebben de veranderingen in kennisontwikkeling en technische capaciteit de minst ingrijpende en/of 

aantoonbare gevolgen voor de bosgeschiedenis gehad.  

 

5.3 Eindconclusie 

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag ‘’Welke ontwikkelingen vonden vanaf 1692 op het gebied 

van de ontginning en het bosgebruik in het Leuvenumse Bos plaats, wat voor cultuurhistorische 

elementen zijn aan de bosgeschiedenis gekoppeld en op welke manier kunnen de activiteiten de 

huidige staat van het bos verklaren?’’.  

Uit dit boshistorische onderzoek is gebleken dat de natuurlandschappelijke en eigendomssituatie de 

grootste invloed op de bosgeschiedenis hebben gehad. Hoofdzakelijk deze factoren verklaren de 

historische functies alsmede de ontwikkelingen in de geschiedenis van het Leuvenumse Bos. Op het 

gebied van de ontginning is een ontwikkeling zichtbaar van de aanleg van een molenbiotoop in de 

zeventiende en achttiende eeuw, naar grootschalige stuifzand- en heideontginningen in de 

daaropvolgende eeuw tot hoofdzakelijk bosontginningen in de twintigste eeuw. Het bosgebruik 

begint met kleinschalige gebruiksvormen in de smalle bosstrook langs de Leuvenumse Beek, 

vervolgens heeft vanaf de negentiende eeuw de houtskoolwinning alsmede de houtverkoop een 

belangrijke rol gespeeld en uiteindelijk vindt de belangrijkste ontwikkeling in de jaren 70 van de 

twintigste eeuw plaats; een omslag van een productiegericht karakter naar natuurlijk bosbeheer. Een 

ontwikkeling die voor de historische functies van het bos, zowel op het gebied van gebruik als 

ontginning, gevolgen heeft gehad. Aan alle bovenstaande ontwikkelingen zijn tal van 

cultuurhistorische elementen gekoppeld. Het betreft hier zowel aarden, levende, natte en gebouwde 

elementen uit de periode 1692 tot heden. Van de Zandmolen uit 1692 tot een brandstrook die twee 

jaar geleden is aangelegd. Deze elementen waren een belangrijke tastbare aanwijzing voor de 

activiteiten die in het bos hebben plaatsgevonden en verklaren daarmee deels de huidige staat van 

het bos. Hierbij wordt ‘deels’ gezegd, aangezien het bosbeheer tevens van invloed was. De 

activiteiten die uit het beheer voortvloeiden, onder andere op het gebied van instandhouding 

cultuurhistorie, verklaren tevens de huidige staat van het bos. 

 

Dit onderzoek toonde aan en bevestigde daarmee, dat de toegepaste analyses en het opgezette 

onderzoeksmodel, belangrijke componenten van ieder willekeurig boshistorisch onderzoek zouden 

moeten zijn. In dit onderzoek bracht de analyse namelijk, in samenhang met andere bronnen, diverse 

‘nieuwe’ bosgebruik- en ontginningselementen aan het licht. Daarnaast is het opgezette 

onderzoeksmodel een belangrijke basis voor ieder boshistorisch onderzoek. Bij de wisselwerking 

tussen de mens en het bosgebied kunnen de historische functies en factoren niet los van elkaar 

worden gezien. Om de geschiedenis van een bos te ontrafelen moet het verband tussen deze twee 

zaken achterhaald worden. Bovendien is er in het model ook ruimte voor ‘zeldzame’ functies of 

factoren. Daarmee is het een model dat voor ieder willekeurig bosgebied, ook al kent het tal van 

verschillen, kan worden ingezet. Kortom op het gebied van zowel methodologie als modelvorming is 

dit onderzoek om meerdere redenen een belangrijke aanvulling voor het onderzoeksdomein 

bosgeschiedenis. 
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Hoewel het onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan het boshistorisch onderzoek, kent het ook 

enkele tekortkomingen. De basis van dit onderzoek, de cultuurhistorische inventarisatie, is in feite 

een subjectieve benadering. Op basis van wat Natuurmonumenten als cultuurhistorische elementen 

beschouwd is namelijk de inventarisatie uitgevoerd. Dit geldt in feite ook voor de kernbegrippen 

ontginning of bosgebruik. Voor deze begrippen zijn verschillende definities aanwezig en kunnen ook 

andere elementen onder worden gerekend. Een tekortkoming was tevens de afwezigheid van veel 

informatiebronnen voor 1911. Na 1911 waren beduidend meer bronnen aanwezig om de 

bosgeschiedenis te achterhalen. Een vergelijking op grond van dit splitsingspunt, wat bij dit 

onderzoek is gedaan, is daardoor niet altijd even betrouwbaar. Dit geldt eveneens voor de 

historische kaarten en deskundigen. Bij de cartografie bepaald het doel van de maker het kaartbeeld, 

wat kan leiden tot het weglaten van bepaalde zaken en dus een onbetrouwbaar datatype. Tot slot is 

een kanttekening te plaatsen bij de raadpleging van ‘veel’ deskundigen. Ze hebben verschillende 

meningen alsmede invalshoeken en dit kan resulteren in tegenstrijdige informatie.  

 

Echter, dit onderzoek biedt wel verschillende mogelijkheden voor een vervolgonderzoek. Een open 

onderzoekthema is bijvoorbeeld de historische situatie van de gehele Leuvenumse Beek. Hoewel nu 

bekend is welke watermolens langs een deel van de beek hebben gestaan, is het nog onduidelijk hoe 

het gehele beeksysteem er van oorsprong uitgezien heeft, wat de locatie van alle molens alsmede de 

wijers was en hoe het systeem in samenhang functioneerde. Tevens zal een onderzoek naar het 

middeleeuwse Staverden een belangrijke vervolgstap zijn. Dit is noodzakelijk om de eerste 

verpachting van de Leuvenumse Beek te kunnen bevestigen. Tevens kunnen alle geïnventariseerde 

elementen van een waarde-indicatie worden voorzien, zodat bepaalde elementen bij een 

toekomstige ingreep beter beschermd kunnen worden. Tot slot zouden de aangetroffen 

karresporenbundels nog nader onderzocht kunnen worden. Waarom en waar zitten vernauwingen in 

de waaiers? Is dit bijvoorbeeld bij de oversteek van een natte plek? Het beantwoorden van de 

bovenstaande vragen zal resulteren in een nog beter begrip van de geschiedenis van het Leuvenumse 

Bos.  

 

Waarbij velen een voorstelling maakten van de zwijgzame geschiedenis van de Leuvenumse 

Woudtempel, heeft de geschiedenis middels dit onderzoek een stem gekregen, een prachtig startpunt 

om in de toekomst een nog beter begrip van de rijke en tot op heden deels zwijgzame geschiedenis 

van dit unieke bosgebied te kweken.  
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 Figuur 7: De Cans, W. /P. Cleveringa & R. Jagerman (1989): Late Weichselian and Holocene 

sedimentary history of the Leuvenumse beek valley (The Netherlands). In: Geologie en Mijnbouw 

68, op pp. 162. 

 Figuur 8: Esri Nederland, ArcGIS online. AHN3 50cm maaiveld en Hillshade. Geraadpleegd op 06-

01-2021 van http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Figuur 9: Basker, P. (1978): Leuvenhorst meer dan 1000 ha bos en indrukwekkend stuifzand. In: 

Natuurbehoud 9-2, op pp. 31. Figuur naar J. Schelling 1955.  
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 Figuur 10: PDOK. BRO Bodemkaart (WMS). Geraadpleegd op 06-01-2021 van 

https://www.pdok.nl/geo-services/-/article/basisregistratie-ondergrond-bro-. Vectorbestand 

bodemkaart afkomstig van kaartcollectie Rijksuniversiteit Groningen (KCL Stack).  

 Figuur 11: Schipperus, P.A. & S. Lankhout, 1875-1888. Essenburg, Leuvenumse Bosch. Uitgever 

H.D. Tjeenk Willink te Haarlem. Geraadpleegd op 06-01-2021 van 

https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&miadt=37&mizig=210&miview=in

v2&milang=nl&micols=1&micode=1551&mip2=3714.  

 Figuur 12: Vervaardiger onbekend, 1825-1849. Portret van Samuel Johannes Sandberg (1778-

1854). Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Geraadpleegd op 06-01-2021 van 

https://rkd.nl/nl/explore/images/134782.  

 Figuur 13: Fotograaf onbekend, 1919. Fotocollectie gemeente Ermelo 3, nr. 4903-5404. Uitgever 

G. Dijkgraaf Elspeet. Geraadpleegd op 06-01-2021 van 

https://www.streekarchivariaat.nl/zoeken-door-

archieven?mivast=434&miadt=434&mizig=308&miview=gal&milang=nl&micols=1&misort=last_

mod%7Cdesc&mif3=Gemeente%20Ermelo&mizk_alle=4903-5404.  

 Figuur 14: Esri Nederland, ArcGIS online. OpenTopo. Geraadpleegd op 06-01-2021 van 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Figuur 15: Fotograaf R. Koops, gefotografeerd op 24-08-2020. 

 Figuur 16: De Man, M.J., 1807. Topografische kaart van de Veluwe en de Veluwezoom, fragment 

4v Harderwijk. Interne schijf Geldersch Landschap & Kasteelen. 

 Figuur 17: Esri Nederland, ArcGIS online. AHN3 50cm maaiveld en Hillshade. Geraadpleegd op 

06-01-2021 van http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Figuur 18: Fotograaf R. Koops, gefotografeerd op 24-08-2020. 

 Figuur 19: Fotograaf onbekend, 1925. Fotocollectie gemeente Ermelo 2, nr. 4902-1578. Uitgever 

onbekend. Geraadpleegd op 06-01-2021 van https://www.streekarchivariaat.nl/zoeken-door-

archieven?mivast=434&mizig=308&miadt=434&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mibj=192

5&miej=1925&mif3=Gemeente%20Ermelo&miview=gal.  

 Figuur 20: HisGIS Gelderland, 1811-1832. Kadastrale kaart Gelderland 1832, WMS en WMTS 

bestand. Geraadpleegd op 06-01-2021 van https://hisgis.nl/projecten/gelderland/. 

 Figuur 21: De Man, M.J., 1807. Topografische kaart van de Veluwe en de Veluwezoom, fragment 

4v Harderwijk. Kaartcollectie Rijksuniversiteit Groningen (KCL Stack). 

 Figuur 22: De Man, M.J., 1807. Topografische kaart van de Veluwe en de Veluwezoom, fragment 

8v Drie. Kaartcollectie Rijksuniversiteit Groningen (KCL Stack). 

 Figuur 23: Esri Nederland, ArcGIS online. AHN3 50cm maaiveld en Hillshade. Geraadpleegd op 

06-01-2021 van http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Figuur 24: Fotograaf R. Koops, gefotografeerd op 07-08-2020. 

 Figuur 25: Esri Nederland, ArcGIS online. AHN3 50cm maaiveld en Hillshade. Geraadpleegd op 

06-01-2021 van http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Figuur 26: Topographisch Bureau, 1872. Bonneblad 1872, fragment b372. Kaartcollectie 

Rijksuniversiteit Groningen (KCL Stack). 

 Figuur 27: Topographisch Bureau, 1890. Bonneblad 1890, fragment b372. Kaartcollectie 

Rijksuniversiteit Groningen (KCL Stack). 

 Figuur 28: Fotograaf R. Koops, gefotografeerd op 08-08-2020. 

 Figuur 29: De Man, M.J., 1807. Topografische kaart van de Veluwe en de Veluwezoom, fragment 

4v Harderwijk. Kaartcollectie Rijksuniversiteit Groningen (KCL Stack). 

 Figuur 30: Fotograaf R. Koops, gefotografeerd op 08-08-2020. 
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 Figuur 31: Groenewoudt, B. (2019): Houtskoolmeilers. Een nieuw perspectief op de mobiliteit 

van woonplaatsen, akkerland en bos. In: Archeologie in Nederland 3, op p. 45. Datering 

onbekend.  

 Figuur 32: Bijlsma, R.J./G.J. van Dorland/D. Bal & J.A.M. Jansen (2010): Oude bossen en oude 
bosgroeiplaatsen. Een referentiebestand voor het karteren van de habitattypen Beuken-
eikenbossen met hulst en Oude eikenbossen. In: Alterra-rapport 1967.  

 Figuur 33: Fotograaf R. Koops, gefotografeerd op 09-08-2020. 

 Figuur 34: Esri Nederland, ArcGIS online. AHN3 50cm maaiveld en Hillshade. Geraadpleegd op 

06-01-2021 van http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Figuur 35: Fotograaf R. Koops, gefotografeerd op 24-08-2020. 

 Figuur 36: Overveluwsch Weekblad, 1866-12-29, op p. 4. Geraadpleegd op 06-01-2021 van 

https://www.streekarchivariaat.nl/collectie/kranten.  

 Figuur 37: Topographisch Bureau, 1900. Bonneblad 1900, fragment b372. Kaartcollectie 

Rijksuniversiteit Groningen (KCL Stack). 

 Figuur 38: Topographisch Bureau, 1900. Bonneblad 1900, fragment b372. Kaartcollectie 

Rijksuniversiteit Groningen (KCL Stack). 

 Figuur 39: Fotograaf onbekend, datering circa 1970. Collectie Oudheidkundige Vereniging 

Ermeloo, nr. 004397. Uitgever Gebr. Simons CV Urbach over Worms. Geraadpleegd op 06-01-

2021 van https://beeldbank-ermeloo.nl/cgi-

bin/beeldbank.pl?ident=004397&search=roode%20koper&veld=all&bool=and&ocr=0&display=g

allery&istart=1.  

 Figuur 40: Fotograaf R. Koops, gefotografeerd op 28-04-2020. 

 Figuur 41: Esri Nederland, ArcGIS online. AHN3 50cm maaiveld en Hillshade. Geraadpleegd op 

06-01-2021 van http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Figuur 42: Schilder's nieuws-en advertentieblad, 1973-01-18, op p. 3. Geraadpleegd op 06-01-

2021 van https://www.streekarchivariaat.nl/collectie/kranten. 

 Figuur 43: Fotograaf R. Koops, gefotografeerd op 05-08-2020. 

 Figuur 44: Fotograaf R. Koops, gefotografeerd op 01-04-2020. 

 Figuur 45: Fotograaf R. Koops, gefotografeerd op 05-08-2020. 

 Figuur 46: Esri Nederland, ArcGIS online. AHN3 50cm maaiveld en Hillshade. Geraadpleegd op 

06-01-2021 van http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Figuur 47: Vervaardiger R. Koops. 

 Figuur 48: Feenstra, E.J. (1982): Wijk K van de gemeente Ermelo, de buurschap Leuvenum, op p. 

110. Ongepubliceerd. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (Harderwijk). 

 Figuur 49: Esri Nederland, ArcGIS online. OpenTopo. Geraadpleegd op 06-01-2021 van 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Figuur 50: Schrooten, C., 1570. Interne schijf Geldersch Landschap & Kasteelen.  

 Figuur 51: Esri Nederland, ArcGIS online. AHN3 50cm maaiveld en Hillshade. Geraadpleegd op 

06-01-2021 van http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Figuur 52: Esri Nederland, ArcGIS online. OpenTopo. Geraadpleegd op 06-01-2021 van 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Figuur 53: Menke, H./H. Renes/G. Smid & P. Stork (2007): Veluwse beken en sprengen. Een uniek 

Landschap, op p. 52.  

 Figuur 54: Esri Nederland, ArcGIS online. AHN3 50cm maaiveld en Hillshade. Geraadpleegd op 

06-01-2021 van http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Figuur 55: Esri Nederland, ArcGIS online. Hillshade. Geraadpleegd op 06-01-2021 van 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 
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 Figuur 56: Janssonium, J., 1642-1659. Ducatus Gelriae: pars quarta quae est Arnhemiensis sive 

Velavia. Gelders Archief, nr. 0509-189. Uitgever J. Jansonius te Amsterdam. Later bijgewerkt door 

R. Koops. Geraadpleegd op 06-01-2021 van 

https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&miadt=37&mizig=210&miview=in

v2&milang=nl&micols=1&micode=0509&mizk_alle=0509-189.  

 Figuur 57: Kuyk, W., 1843. Gelria: Topographische kaart van de provincie Gelderland. Gelders 

Archief, nr. 0509-9.0002. Uitgever J.M. Huart te ’s-Gravenhage. Geraadpleegd op 06-01-2021 van 

https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&micode=0

509&milang=nl&mizk_alle=0509-9&miview=inv2.  

 Figuur 58: De Man, M.J., 1807. Topografische kaart van de Veluwe en de Veluwezoom, fragment 

4v Harderwijk. Kaartcollectie Rijksuniversiteit Groningen (KCL Stack). 

 Figuur 59: Esri Nederland, ArcGIS online. Hillshade. Geraadpleegd op 06-01-2021 van 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Figuur 60: Van Sloten, H. 1994. Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Ermelo, Gelderland, 

sectie A, blad 01 (MIN05057A01). Geraadpleegd op 06-01-2021 van 

https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rce-

mediabank/?mode=gallery&view=horizontal&rows=1&page=1&sort=order_s_objectnummer%2

0asc&fq%5B%5D=search_s_entity_name:%22Kadastrale%20kaarten%22&fq%5B%5D=search_s_c

ollection:%22Minuutplans%22&fq%5B%5D=search_s_monuments_monument_province:%22Gel

derland%22&fq%5B%5D=search_s_monuments_monument_county:%22Ermelo%22&reverse=0

&filterAction.  

 Figuur 61: Esri Nederland, ArcGIS online. Hillshade. Geraadpleegd op 06-01-2021 van 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Figuur 62: Fotograaf R. Koops, gefotografeerd op 07-08-2020. 

 Figuur 63: Esri Nederland, ArcGIS online. AHN3 50cm maaiveld en Hillshade. Geraadpleegd op 

06-01-2021 van http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Figuur 64: Natuurmonumenten, 1928. Kaart van het Leuvenumsche Bosch 1928. Collectie 

bibliotheek Natuurmonumenten, Amersfoort, ex.nr. 017400.  

 Figuur 65: Gelders Genootschap, 1996. Geraadpleegd op 06-01-2021 van 

https://geo.ermelo.nl/geoinformatie/Erfgoed/documenten/Poolseweg%2030.pdf.  

 Figuur 66: Ummels, J.J., 1864. Hulpkaart 1864. Gemeente Ermelo, sectie A, 1e blad, nr. 12. 

Geraadpleegd op 06-01-2021 van https://www.kadaster.nl/producten/onderwijs-en-

studie/archiefviewer.  

 Figuur 67: Topographisch Bureau, 1900. Bonneblad 1900, fragment b372. Kaartcollectie 

Rijksuniversiteit Groningen (KCL Stack). 

 Figuur 68: Topographisch Bureau, 1918. Bonneblad 1918, fragment b372. Kaartcollectie 

Rijksuniversiteit Groningen (KCL Stack). 

 Figuur 69: Topographisch Bureau, 1932. Bonneblad 1932, fragment b372. Kaartcollectie 

Rijksuniversiteit Groningen (KCL Stack). 

 Figuur 70: Esri Nederland, ArcGIS online. OpenTopo. Geraadpleegd op 06-01-2021 van 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Figuur 71: Topographisch Bureau, 1900. Bonneblad 1900, fragment b372. Kaartcollectie 

Rijksuniversiteit Groningen (KCL Stack). 

 Figuur 72: Topographisch Bureau, 1918. Bonneblad 1918, fragment b372. Kaartcollectie 

Rijksuniversiteit Groningen (KCL Stack). 

 Figuur 73: Natuurmonumenten, 1928. Kaart van het Leuvenumsche Bosch 1928. Collectie 

bibliotheek Natuurmonumenten, Amersfoort, ex.nr. 017400. 
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 Figuur 74: Fotograaf en datering onbekend. Collectie Oudheidkundige Vereniging Ermeloo, nr. 

004402. Uitgever Weenink & Snel Den Haag, G. Dijkgraaf Elspeet. Geraadpleegd op 06-01-2021 

van https://beeldbank-ermeloo.nl/cgi-

bin/beeldbank.pl?ident=004402&search=VELD%20number%20004402&sort=-

02&bool=and&ocr=0&display=gallery&istart=1.  

 Figuur 75: Feenstra, E.J. (1982): Wijk K van de gemeente Ermelo, de buurschap Leuvenum, op p. 

110. Ongepubliceerd. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (Harderwijk). 

 Figuur 76: Fotograaf R. Koops, gefotografeerd op 24-08-2020. Bron van inzetje is Esri Nederland, 

ArcGIS online. AHN3 50cm maaiveld en Hillshade. Geraadpleegd op 06-01-2021 van 

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Figuur 77: Fotograaf R. Koops, gefotografeerd op 24-08-2020.  

 Figuur 78: Topographisch Bureau, 1918. Bonneblad 1918, fragment b372. Kaartcollectie 

Rijksuniversiteit Groningen (KCL Stack). 

 Figuur 79: Esri Nederland, ArcGIS online. AHN3 50cm maaiveld en Hillshade. Geraadpleegd op 

06-01-2021 van http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1. 

 Tabel 1: Vervaardiger R. Koops.  

 Tabel 2: Vervaardiger R. Koops. Informatie afkomstig uit Goossens 2004; Vereniging 

Natuurmonumenten 1977; Lensink & Schotman 1984; Stichting Boskaart Nederland 1832 2002; 

Feenstra 1982; Delpher, De Nederlandsche Staatscourant, 1881-08-06, p. 1; Genealogieonline; 

Lantscap 2015a. 

 Tabel 3: Vervaardiger R. Koops. Informatie afkomstig uit Feenstra 1982; Gorter 1986; 

Genealogieonline; Lensink & Schotman 1984; Vereniging Natuurmonumenten 1977; Stadsarchief 

Amsterdam, archiefnrs. 999-1286, 999-1304 en 999-1316. 

 

 

  

https://beeldbank-ermeloo.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=004402&search=VELD%20number%20004402&sort=-02&bool=and&ocr=0&display=gallery&istart=1
https://beeldbank-ermeloo.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=004402&search=VELD%20number%20004402&sort=-02&bool=and&ocr=0&display=gallery&istart=1
https://beeldbank-ermeloo.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=004402&search=VELD%20number%20004402&sort=-02&bool=and&ocr=0&display=gallery&istart=1
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1
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Bijlagen 

Bijlage 1. Hoogtekaart Noordwest-Veluwe (bron: Esri ArcGIS Online, Hillshade en AHN 50 cm 

maaiveld) 
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Bijlage 2. Stamboom grootgrondbezit (bronnen: Feenstra 1982 & Gorter 1986 & 

Genealogieonline & Lensink & Schotman 1984 & Vereniging Natuurmonumenten 1977 & Stadsarchief 

Amsterdam, archiefnrs. 999-1286, 999-1316 & Goossens 2004) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Aanvullende informatie: Samuel Johannes Sandberg was op 8 juli 1816 in de adelstand verheven en 

vanaf dat moment voerde hij de naam ‘Sandberg tot Essenburg’. Tevens werd hij op 8 mei 1841 baron 

bij eerstgeboorte.323  

                                                             
323 Vereniging Natuurmonumenten 1977, 7. 
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Bijlage 3. Kaart N.V. Leuvenumsche Bosch 1899 (bron: Gelders Archief, 0509-477)  

Toelichting: Het Cyriasische Veld is met een blauwe cirkel omcirkeld. Dit veld behoorde in 1899, in 

tegenstelling tot de rest van het onderzoeksgebied, niet tot de N.V. Leuvenumsche Bosch.  
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Bijlage 4. Eigendomswisselingen na 1911 

Een dag na de overname, op 7 maart 1911, verkocht Natuurmonumenten alweer een deel van het 

Leuvenumse Bos (tabel 3). Het betrof hier een gebied van 67 hectare in de naaste omgeving van het 

huidige Roode Koper. Dit gebied werd verkocht aan Johan Paul Graaf van Limburg Stirum. Hij was 

een chef van het ministerie van buitenlandse zaken, die door een huwelijk met jonkvrouw Catharina 

Maria Rolina van Sminia (1875-1955), ook in familierelatie stond met het eerder genoemde geslacht 

Sandberg tot Essenburg. Johan Paul Graaf van Limburg Stirum stichtte op het door hem gekochte 

gedeelte een landhuis, wat als tweede woning ging fungeren. Het landhuis met omliggende grond 

werd een landgoed; Het Roode Koper genoemd.324 Bij de verkoop in 1911 heeft Natuurmonumenten 

wel het recht op eerste koop geregeld. Later toen Van Limburg Stirum zich op IJsselvliedt vestigde en 

het betreffende landgoed verkocht, heeft de vereniging hier dan ook gebruik van gemaakt.325 De 

vereniging kocht namelijk op 9 oktober 1926 voor 115.000 gulden het landhuis met omliggende 

grond terug.326  

Tabel 3. Overzicht eigenaren (delen) Leuvenumse Bos na 1911 

 

 

                                                             
324 Vereniging Natuurmonumenten 1977, 8.  
325 Brief Graaf van Limburg Stirum 1940. Collectie bibliotheek Natuurmonumenten, Amersfoort, ex.nr. 033607. 
326 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1304. 
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Voor het feit dat juist Johan Paul graaf van Limburg Stirum het bos mocht ontginnen en dat een stuk 

‘waardevol’ bos onder het beheer van Natuurmonumenten verloren mocht gaan, zijn diverse 

verklaringen gevonden. Allereerst had Natuurmonumenten in de beginperiode nog weinig geld ter 

beschikking. De houtopbrengst was één van de weinige inkomstenbronnen en van een rijkssubsidie 

was nog geen sprake. Ondanks dat wel degelijk naar de belangen van de flora, fauna en het 

landschappelijke aspect werd gekeken, werd om financiële redenen nog niet altijd het ‘ideale’ beheer 

gevoerd.327 Een eventuele verkoop van een stuk grond zou dus financieel gezien niet slecht 

uitkomen. Toch moet de primaire reden ergens anders gezocht worden. De grond waarop het Roode 

Koper stond was namelijk afkomstig uit het bezit van de grootmoeder van Johan Paul graaf van 

Limburg Stirum. Zijn grootmoeder was namelijk Jeanine Pauline Sandberg (1815-1876), één van de 

drie dochters van Samuel Jan Sandberg. Deze dochter had een deel van het Leuvenumse Bos vanaf 

1863 samen met haar man Carel Johan Richard Nobel in handen. Hun dochter Frédérique Henriette 

Nobel (1851-1909), van 1869 tot 1878 getrouwd met Hendrik Otto graaf van Limburg Stirum, was 

later één van de aandeelhouders van de N.V. Leuvenumse Bosch. Zij waren de ouders van jawel, de 

stichter van landgoed Het Roode Koper.328 Mogelijk heeft deze overdracht op een afspraak met 

Natuurmonumenten berust. Hoewel het niet op papier staat, is het namelijk wel opvallend dat direct 

een dag na de ontbinding van N.V. Leuvenumse Bosch, de graaf een deel van het bos kocht. 

 
Figuur 48. Situatie landgoed Roode Koper en directe omgeving in eerste helft twintigste eeuw. Hierop is duidelijk 
zichtbaar dat Rudolph Johan Hendrik Patijn een beduidend kleiner gebied in handen heeft gehad dan de eerdere 
eigenaar van het Roode Koper, Johan Paul Graaf van Limburg Stirum (graaf v.L.S). 

Kort na het terugkopen van landgoed Het Roode Koper, verhuurde Natuurmonumenten vanaf 1927 

het landgoed aan Rudolph Johan Hendrik Patijn (1863-1956) en zijn vrouw Elisabeth Henriëtte Maria 

de Jonge (1869-1955).329 Patijn was een buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Den 

                                                             
327 Gorter 1986, 116-117, 191. 
328 Feenstra 1982, 111. 
329 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1316. 
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Haag.330 Hij huurde het landgoed jaarlijks voor 1250 gulden, waarbij hij tevens een recht op koop 

bedong.331 Vier jaar later, op 27 januari 1931, maakte Patijn van dit recht gebruik en kocht hij het 

landgoed voor 60.000 gulden van Natuurmonumenten. Dit maal was het wel met wel met een 

kleiner oppervlak grond erbij (11 hectare - figuur 48). Hij heeft het landhuis voornamelijk als tweede 

woning gebruikt, maar woonde er in de laatste oorlogsjaren wel permanent. Ook bij deze verkoop 

heeft Natuurmonumenten het recht van eerste koop geregeld. De verenging maakte hier op 7 

december 1947 van gebruik.332  

 

Kort daarna werd het landgoed vanaf 1 juni 1947 aan Hotel Exploitatie Maatschappij G.M. van de 

Werf B.V verhuurd. De exploitanten Gerard Mebius van der Werf (1914–1967) en zijn vrouw Anna 

Maria van der Werf-Terpstra (1916-2011) richten het vervolgens als een hotel-restaurant in. Het 

Roode Koper werd nog tot 12 juni 1970 gehuurd en drie jaar na de dood van haar man, kocht Anna 

Maria de opstallen voor 150.000 gulden. Daarnaast nam ze de ondergrond (8.10 hectare) voor 5000 

gulden per jaar in erfpacht. Deze opstallen wilde ze kopen, aangezien ze nog meer investeringen 

moest doen om het hotel exploiteerbaar te blijven houden.333 

 
Figuur 49. Het Cyriasische Veld en landgoed Het Roode Koper (omvang onder Johan Paul graaf Limburg van Stirum) op de 
huidige topografische kaart. 

                                                             
330 Vereniging Natuurmonumenten 1977, 8.  
331 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1316. 
332 Vereniging Natuurmonumenten 1977, 8.  
333 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1316. 
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Het 49.06.03 grote Cyriasische Veld (figuur 49) kende tevens een andere aankoopgeschiedenis dan 

het grootste deel van het Leuvenumse Bos. Dit heideveld kon namelijk pas op 1 maart 1920 door 

Natuurmonumenten van Rudolph Antoni Peter Sandberg (1854-1920) en Johan Fredrik Neeb (1853-

1932) worden gekocht. Plaatselijk wordt dit heideveld ook wel het Harriakkesveld genoemd. Voor 

een goede afronding en een betere bescherming van het Leuvenumse Bos, was deze uitbreiding voor 

Natuurmonumenten zeer gewenst.334 Het ging hier om een veld dat voordien voortkwam uit het 

bezit Sandberg tot Essenburg. Vervolgens hadden Johan Fredrik Neeb (1853-1923) en Rudolph 

Antoni Peter Sandberg (1854-1920) het van 1880 tot 1920 in bezit.335 Toen ze in 1920 het veld aan 

Natuurmonumenten verkochten, werd daarbij bedongen dat het perceel weer bebost zou worden en 

dat de jacht op dit veld nogmaals voor een periode van 15 jaar aan zich werd gehouden.336 Hier stond 

wel tegenover dat de vereniging het veld voor een speciale prijs van 100 gulden per hectare kon 

kopen. De oud-eigenaren koesterden namelijk veel sympathie voor de vereniging. Uiteindelijk is het 

veld in 1920 aan het bezit van Natuurmonumenten toegevoegd.337  

                                                             
334 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1286. 
335 Feenstra 1982, 81. 
336 Vereniging Natuurmonumenten 1977, 8. 
337 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1286. 



De Leuvenumse Woudtempel 

99 
 

Bijlage 5. Puntelementen voor 1911 (Bron: Esri, ArcGIS online, OpenTopo) 
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Bijlage 6. Vlakelementen voor 1911 (Bron: Esri, ArcGIS online, OpenTopo)   
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Bijlage 7. Lijnelementen voor 1911 (Bron: Esri, ArcGIS online, OpenTopo) 
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Bijlage 8. Kaart Veluwe 1570 (Vervaardigd door C. Schrooten in 1570. Interne schijf Geldersch 

Landschap & Kasteelen) 

 

Toelichting: Aan de noordwestkant ligt de Zuiderzee. Verder zijn diverse plaatsen zichtbaar die een 

relatie hebben met de molenbiotoop. Het betreft hier de twee havens Harderwijck (Harderwijk) en 

Elburgh (Elburg). Daarnaast is aan de zuidwestkant Nijekerck (Nijkerk) gelegen, ten oosten van 

Harderwijk ligt Hierden en ten oosten van laatstgenoemde plaats is Louene (Leuvenum) zichtbaar.   
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Bijlage 9. Molenbiotoop onderzoeksgebied 

9.1 Molensysteem 

De twee watermolens hebben een grote invloed op het landschap gehad. Voor het controleren van 

de hydrologie moesten verschillende zaken worden aangelegd, namelijk systemen om een groter 

verval te creëren (molenbeken) en om de wateraanvoer te verbeteren (verbindingen tussen beken, 

sprengen).338 Tot dusver was het nog onduidelijk hoe dit systeem en daarmee een belangrijke 

ontginningsfase er precies uit heeft gezien. Allereerst was het van belang om een beeld van de 

natuurlijke en antropogene loop van de Leuvenumse Beek te verschaffen. Deze beek is namelijk 

deels gegraven. Daarom moest duidelijk worden of deze beek al voor de aanleg van de eerste 

papiermolen (Zandmolen) in 1692 was gegraven. Dit blijkt het geval te zijn. Op een kaart van de 

Veluwe uit 1570 is namelijk al zichtbaar dat de waterloop vanaf Louene (Leuvenum) naar de 

Zuiderzee al geheel aanwezig is (figuur 50). Het lijkt aannemelijk dat het benedenstroomse gedeelte 

van de beek, vanaf net na de Roode Koper tot de Zuiderzee, vergraven is. Ten noorden van het 

Roode Koper zakt namelijk het water door het ontbreken van de moeilijk doorlaatbare kleilaag veel 

sneller in de bodem. Bovenstrooms is deze bodem wel aanwezig en is de kans veel groter dat een 

watertje blijft staan en dus al een natuurlijke beek aanwezig was. Het is ook belangrijk om te weten 

of de beek vergraven is, aangezien ongeveer 200 meter na de Zandmolen de molenbeek en de 

oorspronkelijke beek bij elkaar lijken te komen (figuur 52). De verbinding tussen deze twee 

waterlopen ziet er namelijk vrij antropogeen uit en zou daarom voor de aanleg van de Zandmolen in 

1692 al gegraven moeten zijn (figuur 52). De onderstaande kaart kan dit nogmaals bevestigen.  

 
Figuur 50. Fragment kaart Veluwe Christiaan Schrooten 1570. Hierop is zichtbaar dat de gehele huidige Hierdense Beek 
destijds ook al aanwezig was. De rode pijl wijst naar het beekgedeelte in het Leuvenumse Bos.  

De locatie en de aanwezigheid van de watermolens kon middels een booronderzoek worden 

vastgesteld. Zowel de Zandmolen als het Heilige Huys lijken op de oostelijke oever van een gegraven 

molenbeek te zijn aangelegd. Vanaf boven naar benedenstrooms zag het systeem er al volgt uit 

(figuur 52). Vanuit het zuiden kwam de Leuvenumse Beek het onderzoeksgebied binnen. Allereerst 

sloot het water van de Rode Spreng via de Koloniebeek hierop aan. Een spreng is een door de mens 

aangelegde bovenstroom van een beek, die is aangelegd door horizontale sleuven in een helling te 

graven, om op deze manier een watervoerende laag aan te tappen.339 De Rode Spreng is voor het 

                                                             
338 Renes, Meijer & de Poel 2002, 80. 
339 Menke et al 2007, 36-37. 
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eerst zichtbaar op een kaart uit 1807 en is waarschijnlijk aangelegd, omdat bij het langdurig of 

herhaald droogvallen van deze laaglandbeek, een molenaar toch iets meer behoefte had aan een 

constante wateraanvoer.340 Sprengen beschikken namelijk ongeacht het weer altijd over water en 

daarnaast heeft het water bij de bron een constante temperatuur van tien graden, zodat het water 

ook nooit bevriest. De Rode Spreng is aan beide zijdes voorzien van een wal (figuur 51). Allereerst is 

dit om het water in een spreng hoog te houden.341 Daarnaast werd hiermee mogelijk het 

(smelt)water van de heide en het veldwater geweerd. Voor molenaars was dit water namelijk 

ongewenst. Het voerde zand en humus mee en was enigszins zuur.342 Voor de twee papiermolens 

was één spreng voldoende, omdat over het algemeen met dezelfde hoeveelheid water, een grote 

reeks watermolens kon worden aangedreven.343  

 
Figuur 51. De omwalde Rode Spreng op een hoogtekaart. Zie ook de aansluiting met de koloniebeek aan de westkant. Bij 
deze aansluiting is zand opgebracht, waarmee de spreng recent is gedempt.  

Nadat het water van de spreng, via de Koloniebeek bij de Leuvenumse Beek uitkwam, heeft 500 

meter verder een stuw in de beek gelegen (figuur 52). Op dit punt lagen namelijk in het verleden 

dikke eikenhouten balken in de bedding, die een mogelijk overblijfsel van deze stuw vormden.344 Bij 

deze stuw vond een splitsing van het water plaats; de Leuvenumse Beek ging verder aan de oostzijde 

en een gegraven molenbeek aan de westzijde. Laatstgenoemde werd gegraven voor de Zandmolen. 

Deze bovenslagmolen heeft een groot verval nodig (minimaal 2 meter). De Leuvenumse Beek had dit 

verval niet en daarom moest een molenbeek worden aangelegd. Na de stuw viel de Leuvenumse 

Beek waarschijnlijk droog. Echter, naar deze droge beekbedding kon nog wel altijd water naar toe 

worden geleid. Dit was ook noodzakelijk. De Leuvenumse Beek is immers een laaglandbeek, waar 

sterke fluctuaties in de waterafvoer optreden en een te grote hoeveelheid water het rad kan 

beschadigen.345 Ongeveer 200 na de Zandmolen komen de Leuvenumse Beek en de molenbeek weer 

samen (figuur 52). Eerstgenoemde lijkt voor deze samenkomst een gedeelte van de later aangelegde 

                                                             
340 Menke 1998, 112. 
341 Menke et al 2007, 36-37. 
342 Idem, 46-47. 
343 Idem, 56-57. 
344 Feenstra 1981, 22-23. 
345 Menke et al 2007, 44, 54-55. 
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Noodbeek te volgen, om vervolgens vrij hoekig naar het westen af te buigen en bij de molenbeek uit 

te komen. Deze verbinding is antropogeen. Dit is namelijk, zoals al hiervoor werd gesuggereerd, te 

herleiden naar het vergraven van de Leuvenumse Beek nog voor de aanleg van de Zandmolen.  

 
Figuur 52. Schets gehele molensysteem Leuvenumse Bos rond 1800. In dat jaar zijn beide molens nog in werking.  

Na de samenkomst vervolgt de Leuvenumse Beek zijn traject (figuur 52). Op een bepaald punt vindt 

weer een splitsing tussen de Leuvenumse Beek aan de westkant en een gegraven molenbeek aan de 

oostkant plaats. Aan de oostoever van deze molenbeek bevindt zich het Heilige Huys. Deze 

onderslagmolen ligt wel aan een kleinere molenbeek, aangezien voor dit type molen al een verval 
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van 1 tot 1,5 meter voldoende is.346  In tegenstelling tot de eerdere splitsing was hier waarschijnlijk 

geen stuw aanwezig. Nog voor het Heilige Huys is er namelijk een verlaatsloot aangelegd. Dit is 

tegenwoordig een oost-west georiënteerde greppel die een verbinding tussen de huidige 

Leuvenumse Beek (vroegere molenbeek) en de oorspronkelijke Leuvenumse Beek vormt. Met de 

verlaatsloot kan een te grote waterhoeveelheid in de molenbeek naar de Leuvenumse Beek worden 

afgevoerd. Ongeveer 350 meter na het Heilige Huys komen de molenbeek en de Leuvenumse Beek 

weer bij elkaar, hierna vervolgt de Leuvenumse Beek zijn weg en stroomt die aan de noordzijde het 

onderzoeksgebied uit.  

 

9.2 Papiermolen de Zandmolen 

Bij de Zandmolen werd papier voor de tabaksteelt geproduceerd.347 Deze productie werd met behulp 

van een bovenslagmolen gedaan, een molen waarbij het water over het rad stroomt (figuur 53). Niet 

de snelheid van het water, maar het gewicht van het water, opgevangen in bakken in het rad, zette 

de molen in beweging. De diameter van het bovenslagrad is ongeveer 0,5 meter kleiner dan het 

verval. Bovenslagmolens hebben een groot verval nodig, 2 meter was het minimum maar de meeste 

waren gebouwd met een verval van 3 meter.348 Om de molen in beweging te zetten, liet men het 

water door een houten goot over het rad lopen. Door een luik in deze ‘molenloop’ te openen, viel 

het water op de schoepen van het rad, dat daardoor begon te wentelen. Wilde men de molen 

stoppen, moest het luik dicht worden gedaan; het water stroomde dan door de molenloop verder en 

viel na het rad in de molenbeek.349 Zodra de molenbeek voldoende hoogteverschil had opgebouwd, 

kon de molen worden gebouwd en onder andere met een waterval in beweging worden gebracht.350 

De waterval in het onderzoeksgebied heeft een verval van 1,5 tot 2 meter gehad.351  

 

Door de tijd heen heeft de Zandmolen verschillende pachters en verpachters gekend. Op 21 maart 

1715 verkochten de erfgenamen van Lucas Willem van Essen de Zandmolen aan Gerrit Teunissen van 

der Burgh en zijn vrouw Johanna Cornelissen. Vervolgens kocht Anthony van Westervelt op 9 

augustus 1732 voor 3000 gulden de molen met omgeving en de erfpacht van het water. Ten slotte 

kwam de Zandmolen in 1812 in het bezit van Samuel Johan baron Sandberg en de latere 

erfgenamen.352 De eerste papiermakers van de Zandmolen waren Joost van Sollingen en zijn vrouw 

Anneke Gerrits. De laatste papiermaker voor de afbraak van de Zandmolen in 1865 was Stijntje de 

Hove. De pachters waren meestal ook de papiermakers. In ieder geval voor het jaar 1812 is duidelijk 

geworden dat ze toen wel vier soorten papier produceerden, waaronder veel tabakspapier.353  

 

Over de inrichting van de Zandmolen zijn vrijwel geen gegevens bekend. Vermoedelijk is het een vrij 

simpel geheel geweest, want er wordt gesproken over de productie van pakpapier en andere, grove 

papiersoorten.354 De verkoop van molenonderdelen kan hier wel een eerste aanwijzing voor geven. 

Op 31 augustus 1865 wordt namelijk ten huize van Hendrikus van ’t Slot, bij de Zandmolen in het 

Leuvenumse Bos, het volgende aanbesteed; ‘’het afbreken van gebouwen behorende tot de 

                                                             
346 Menke et al 2007, 54-55. 
347 Persoonlijke communicatie, N. Nelis, 04-08-2020. 
348 Menke et al 2007, 54-55. 
349 Feenstra 1981, 6. 
350 A.N.W.B. 1930, 28. 
351 Craandijk & Schipperus 1888, 162. 
352 Feenstra 1981, 22-23. 
353 Idem, 23-27. 
354 IJzerman 1990, 11-12. 
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Zandmolen en het wederopbouwen van een opzichterswoning’’.355  Vervolgens worden op 24 

november van datzelfde jaar de onderdelen van de afgebroken Zandmolen door de drie dochters van 

Samuel Johan baron Sandberg verkocht. Ze verkochten het volgende; balken, planken, spannen, 

kozijnen, ramen, ketel, latten, ijzer, bakken, hamers en raden.356 Uit een eerdere advertentie voor 

deze verkoop blijkt dat dit allemaal tot een papiermolen behoort.357 Tevens werden op 26 november 

1859 ‘’2 Eikenhoutenbakken, gediend hebbende in de papierfabriek de Zandmolen, zeer geschikt voor 

varkensbakken’’ verkocht.358 De hamerbakken geven een aanwijzing dat waarschijnlijk geen 

hollanders (maalbakken) werden gebruikt. Een hollander bestond uit een met messen bezette rol, 

die ronddraaide in een houten kuip met water. De rol greep de lompen en drukte die tegen de 

bodem, die ook met messen was uitgerust. Dit werktuig verwerkte de lompen drie keer zo snel dan 

hamerbakken en gaf, door een fijnere en meer regelmatige verdeling van de vezel, tevens een betere 

kwaliteit papier. Dit nieuwe werktuig vroeg echter wel meer kracht.359   

 
Figuur 53. Schetsen van een bovenslagrad en een onderslagrad. Het Heilige Huys heeft een onderslagrad en de 
Zandmolen een bovenslagrad gehad.  

9.3 Papiermolen het Heilige Huys 

Het Heilige Huys was een dubbele onderslagmolen. Met een dubbele molen wordt een molenhuis 

met twee raderen bedoeld en gezien de uitgespoelde laagte in de oever tegenover de molenplaats, 

wordt gesuggereerd dat het een onderslagmolen betreft.360 Bij onderslagmolens stroomt het water 

onder het rad door (figuur 53). Deze molens liggen vooral op een locatie waar weinig verval is (1 tot 

1,5 meter is al voldoende), maar waar wel veel water beschikbaar is. Ze hebben vaak grote raderen 

met een diameter die vier tot zes keer zo groot als het verval is.361 Toen het Heilige Huys hier was 

gebouwd, was het een kaal heideveld; de eigenlijke Leuvenumse Beek stroomde meer westelijk. De 

huidige beek is de destijds gegraven molenbeek naar en van de molen (figuur 54). Het drooggevallen 

                                                             
355 Overveluwsch Weekblad, 1865-08-19; p. 4. 
356 Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, archiefnr. 3002-66 en aktenr. 3029. 
357 Overveluwsch Weekblad, 1865-11-18; p. 3.  
358 Overveluwsch Weekblad, 1859-11-12; p. 4. 
359 Menke et al 2007, 67. 
360 Feenstra 1981, 40-41. 
361 Menke et al 2007, 54-55. 
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beekgedeelte is duidelijk in het terrein langs de Poolseweg te zien. Was er teveel waterafvoer naar 

de molen, dan kon het teveel aan water naar de oude beekbedding verdwijnen door een 

zogenaamde verlaatsloot (figuur 53).362 Deze greppel is hedendaags nog aanwezig en loopt langs een 

paadje van het Heilige Huys naar de Poolseweg. 

 
Figuur 54. Hoogtekaart met boorpunten bij vroegere locatie papiermolen Heilige Huys. Verder worden ook de 
verlaatsloot, de molenbeek en de oude beekbedding van de Leuvenumse Beek weergeven. 

Over de exploitatie, de pachters en het afbranden van het Heilige Huys zijn een aantal zaken bekend. 

Allereerst is gebleken dat de pachters het financieel gezien niet altijd gemakkelijk hadden. Evert 

Sebus van der Beek, pachter vanaf omstreeks 1760, was zelfs na 1766 met flinke schulden op de 

vlucht geslagen. Daardoor was een ‘Staat en inventaris van de verlaten en desolate boedel’ 

opgemaakt. Hieruit bleek dat hij jaarlijks aan de heer van Westervelt een pacht van 270 gulden, 480 

vellen schrijfpapier en zes suikerbroden verschuldigd was. Daarnaast is duidelijk dat de molen als één 

bedrijf werd geëxploiteerd. In de Staat werd namelijk gesproken over stof in de bovenste molen en 

zwarte stof in de benedenste molen.363 Het papier van deze molen werd gebruikt voor de 

                                                             
362 Feenstra 1981, 40-41. 
363 Idem, 43-44. 
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tabaksteelt.364  De laatste pachters van het Heilige Huys waren vanaf 1814 Pouwel Pol en zijn vrouw 

Teunisje Cans. Voordat hun laatste kind Jannus op 17 juli 1823 gedoopt was, brandde de molen af. 365 

Het afbranden van de molen blijkt ook uit het minutenplan 1832, waarop het paadje van Beekhuizen 

naar deze molen, de ‘Weg van Beekhuizen naar de verbrande molen’ wordt genoemd. Vervolgens is 

het Heilige Huys, ondanks een advertentie in de Arnhemsche Courant van 1 juli 1823, niet meer 

opgebouwd.366 De papiermolen werd mogelijk niet opnieuw gebouwd, omdat al gedurende de 

Franse Tijd (1794-1814) de afzet problemen ondervond en ook de import van lompen uit Engeland 

en Frankrijk stagneerde.367  

 

  

                                                             
364 Persoonlijke communicatie, N. Nelis, 04-08-2020. 
365 Feenstra 1981, 43-44. 
366 Idem, 44. 
367 Renes, Meijer & de Poel 2002, 124. 
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Bijlage 10. Karresporenbundels onderzoeksgebied 

Naast de wegen die een historische bosfunctie hadden, herbergt het Leuvenumse Bos ook relicten 

van wegen die nog verder terug de tijd in gaan. Het betreft hier drie karresporenbundels. Deze 

sporen zijn ontstaan door het gebruik van karren voor transport en zijn te herkennen aan min of 

meer evenwijdige ruggen en geulen (figuur 55). De lange trajecten over de woeste gronden werden 

nauwelijks onderhouden, waardoor ze in tijden van zware regenval of droogte al snel onberijdbaar 

werden. Met als gevolg dat naast het oude spoor werd gereden en uiteindelijk de brede 

karresporenbundels ontstonden die hedendaags nog zichtbaar zijn.368 

 
Figuur 55. Hoogtekaart (hillshade) met diverse karresporenbundels. Binnen het onderzoeksgebied zijn de karresporen 
van de Hanzeweg (gele pijl) en van de Tolweg zichtbaar (oranje pijl). De karresporenbundel van de Hanzeweg is vooral op 
het Cyriasische Veld goed zichtbaar en loopt aan de zuidoostkant nog verder door. Het voormalige tolhuis lag buiten het 
onderzoeksgebied. 

  

                                                             
368 Jansen & van Benthem 2005, 95.  
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Figuur 56. Volledige traject Hanzeweg van Harderwijk naar Doesburg op Ducatus Gelriae pars 
quarta quae est Arnhemiensis sive Velavia, 1642-1659. De route van deze Hanzeweg is met een 
blauwe lijn gemarkeerd.  
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De oudste karresporenbundel in het Leuvenumse Bos betreft een relict van een Hanzeweg.369 Deze 

weg vormt een onderdeel van een handelsnetwerk dat zeven Nederlandse en Duitse Hanzesteden 

met elkaar verbond. Dit netwerk ontstond nadat een aantal Nederlandse steden zich in de 

veertiende eeuw bij de Duitse Hanze aansloten.370 De Hanzewegen zijn rond 1400 ontstaan.371 In 

totaal waren er twee Hanzewegen die Harderwijk aandeden, namelijk de Hanzeweg van Arnhem 

naar Harderwijk en die van Doesburg richting Harderwijk. Laatstgenoemde liep ook deels door het 

onderzoeksgebied heen. Deze weg vormde een rechtstreekse verbinding tussen de Hanzesteden 

Harderwijk en Doesburg en is voor het eerst geheel op een kaart uit 1642-1659 zichtbaar (figuur 56). 

Gedeelten van dit traject worden op de topografische kaart uit 1843 nog als de ’weg van Harderwijk 

naar Doesburgh’ vermeld (figuur 57). De route van deze weg was als volgt; vanaf Doesburg werd de 

Harderwijkweg vanaf Dieren vervolgd, deze weg liep achter Laag-Soeren in noordwestelijke richting 

naar Zilven. Vervolgens kwam de weg achtereenvolgens langs de plaatsen Zilven, Loenen, 

Beekbergen en Hoog Soeren heen. Hierna ging de weg zuidelijk buiten Elspeet om, over Leuvenum 

en uiteindelijk werd Harderwijk bereikt (figuur 56).372  

 
Figuur 57. Fragment topografische kaart 1843 van de provincie Gelderland. Hier staat een gedeelte van de weg van 
Harderwijk naar Doesburg (de oude Hanzeweg) in het onderzoeksgebied op. Een rode pijl wijst naar deze weg. 

Het laatste traject van de Hanzeweg in het onderzoeksgebied, tussen Leuvenum en Harderwijk in, is 

op de hoogtekaart goed zichtbaar (figuur 55). Vanaf Leuvenum gezien, volgde het traject eerst een 

klein deel van de huidige Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg. Vervolgens ging die ten westen van 

beheerkantoor Natuurmonumenten, ongeveer 100 meter ten noorden en evenwijdig aan de huidige 

Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg lopen. Daarna liep de weg over het Cyriasische Veld heen, iets ten oosten 

                                                             
369 Bijlsma et al 2001, 22. 
370 Jansen & van Benthem 2005, 95.  
371 Bijlsma et al 2001, 22. 
372 Stellingwerf 2013, 23-25. 
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van de huidige Leuvenumseweg en liep die het onderzoeksgebied uit.373 Tegenwoordig zijn de 

karresporen voornamelijk bij het Cyriasische Veld goed zichtbaar, hierbij wisselen ondiepe en diepe 

sporen met een diepte tussen de 30 en 80 cm elkaar af (figuur 55).  

 

Een gedeelte van de oude Hanzeweg werd in het midden van de negentiende eeuw vervangen door 

een grindweg genaamd de Jonkheer Doctor C.J. Sandbergweg. Deze weg lag 100 meter ten zuiden 

van de oude Hanzeweg. Allereerst werd op 24 november 1857 goedkeuring verleend voor de aanleg 

van deze grindweg met recht op tolheffing, vervolgens werd de weg op 19 februari 1858 aanbesteed 

en uiteindelijk werd in 1859 de aanleg van deze grindweg voltooid. Daarnaast werd op 19 augustus 

1859 de bouw van drie tolhuizen aanbesteed, waarbij er één op de locatie van het huidige 

dierenasiel De Ark (voorheen De Klavertol) werd gebouwd. Dit tolhuis lag nabij de westgrens van het 

onderzoeksgebied, op een locatie waar ook een concentratie van karresporen zichtbaar is (figuur 55). 

De gehele infrastructuur koste meer geld dan voorhanden was. Daarom hebben Kemper (bezitter 

Staverdens gebied) en Aleyda Johanna van Westervelt, de weduwe van Samuel Johannes baron 

Sandberg, het resterende bedrag geschonken. Laatstgenoemde had op dat moment Leuvenum in 

bezit. In 1931 werd de bovenstaande grindweg verbreed en geasfalteerd. Ten slotte duurde het nog 

tot 31 december 1938 tot de ‘Ermelose Tol’ in Staverden werd opgeheven.374      

 
Figuur 58. Fragment kaart De Man 1807, waarop de Tolweg (rode pijl) voor het eerst wordt weergeven.  

Bij het vroegere Tolhuis is een convergentie van karresporenbundels zichtbaar (figuur 55). De 

karresporenbundels die haaks op de Hanzeweg staan, zijn een relict van een recenter aangelegde 

weg, namelijk de Tolweg. Deze weg is voor het eerst op een kaart uit 1807 zichtbaar (figuur 58). De 

vrij rechte sporen van deze Tolweg zijn in het veld goed zichtbaar en zijn ongeveer 60 tot 70 cm diep 

(figuur 55). De Tolweg lijkt een belangrijke verbinding te zijn geweest tussen de oude Hanzeweg en 

het gehucht Beekhuizen. Waarschijnlijk werd deze weg pas na 1859 de Tolweg genoemd, aangezien 

daarvoor nog geen tolhuis aanwezig was. 

                                                             
373 Feenstra 1982, 50. 
374 Idem, 49, 51-53. 
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Tot slot liep een Hessenweg door het onderzoeksgebied heen. De kooplui uit Kassel in Hessen waren 

actief in transport over land en gebruikten karren met een breed spoor die niet pasten in de sporen 

van Nederlandse karren. Doordat de karren diepe sporen in het zand uitsleten en vervolgens een 

nieuwe weg kozen, zijn tegenwoordig nog brede sporenbundels zichtbaar.375 Dit is ook het geval bij 

de Hessenweg in het onderzoeksgebied (figuur 59). Overigens zijn deze sporen door latere 

ontginningsactiviteiten wel minder goed zichtbaar dan voorheen het geval was. De Hessenweg is in 

de zeventiende eeuw aangelegd.376  Deze weg liep achtereenvolgens vanaf Hattem, via Soerel en 

Vierhouten zuid langs de Stakenberg, over de Zwolse Brug, langs de plaats waar de Grote Koekoek 

later werd gebouwd, door de Leuvenumse Eng om vervolgens uit te komen bij Speuld. Deze weg liep 

deels over de Oude Zwolseweg heen die tegenwoordig nog in het onderzoeksgebied aanwezig is 

(figuur 59).377  

 
Figuur 59. Hoogtekaart (hillshade) van oostelijk deel onderzoeksgebied. Hierop is ten noorden van de Oude Zwolseweg 
(gele pijl) een karresporenbundel van een gedeelte van de Hessenweg zichtbaar. De meeste sporen zijn echter verdwenen 
door latere ontginningsactiviteiten. 

                                                             
375 Neefjes 2018, 41. 
376 Bijlsma et al 2001, 22. 
377 Feenstra 1982, 44.  
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Bijlage 11. Walstructuren onderzoeksgebied 

11.1 Walstructuren voor 1911 

De meeste wallen in het onderzoeksgebied zijn voor 1911 aangelegd. Een voorbeeld is een wal 

rondom een bouwland dat voor het eerst op een kaart uit 1832 zichtbaar is (figuur 60). Dit bouwland 

was in het bezit van Samuel Johan baron Sandberg. Tegenwoordig is om dit bouwland nog een 1 tot 

1,50 meter hoge wal aanwezig, dat aan de binnenzijde is voorzien van een 40 cm diepe greppel 

(figuur 61). Op een paar punten wordt de wal doorbroken en alleen aan de westelijke zijde heeft het 

doelbewuste beplanting. Hier staan namelijk enkele relatief grote douglassparren precies op het 

midden van de wal. Deze wal heeft mogelijk als functie gehad om verstuiving van de akkers te 

voorkomen. Daarnaast is de functie van perceelscheiding een mogelijkheid. Van een wildwal lijkt 

geen sprake te zijn. Om bijvoorbeeld de bouwgewassen tegen vraat te beschermen, is het logischer 

om een greppel aan de buitenkant van de wal aan te leggen. De greppel heeft waarschijnlijk geen 

functie gehad en lijkt alleen aanwezig te zijn om het zand voor de wal hieruit te halen. 

 
Figuur 60. Fragment minuutplan kadastrale kaart 1832 (Gemeente Ermelo, sectie A, blad 1). Het perceel met nummer 21 
is het bovengenoemde omwalde bouwland van Samuel Johan baron Sandberg.  

Voor 1850 is waarschijnlijk ook de bijna 500 meter lange grenswal aan de zuidkant van het 

onderzoeksgebied aangelegd (figuur 62). Deze rechte wal, die tegenwoordig niet overal meer even 

goed zichtbaar is, is aan de zuidkant voorzien van een circa 60 cm diepe greppel. Verder heeft het 

geen doelbewuste beplanting. Deze wal ligt in 1832 precies op de zuidgrens van een perceel met 

dennebos en heide (Ermelo A47) van Samuel Johan baron Sandberg. Ten zuiden van dit perceel liep 

een weg die in eigendom van de gemeente Ermelo was. Aangezien de wal binnen het perceel van 

Sandberg ligt, lijkt het tevens door hem te zijn aangelegd. Het moet haast wel een grenswal zijn 

geweest, aangezien het hier een eigendomsscheiding tussen de gemeente Ermelo en een particuliere 

grootgrondbezitter betreft. Waarom wordt juist bij dit perceel een grenswal aangelegd? Een 

mogelijke verklaring is de ligging van de Rode Spreng binnen het perceel A47. Deze spreng was een 

belangrijke schakel voor de papiermolens, aangezien het de enige constante wateraanvoer voor de 

molenbiotoop was. Het was daarom belangrijk dat de mensen niet zomaar vanuit de openbare weg 

dit perceel betraden en bijvoorbeeld obstakels in de spreng legden.  
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Figuur 61. Hoogtekaart (hillshade) waarop de omwalde oude akker zichtbaar is. Met een rode pijl wordt naar de 
desbetreffende akker gewezen.  

 
Figuur 62. Foto van grenswal aan zuidkant Leuvenumse Bos. Deze wal is in totaal vijfhonderd meter lang en ligt in 1832 
precies op de zuidgrens van een perceel met dennebos en heide van Samuel Johan baron Sandberg. Aan de rechterkant is 
de huidige grens van het Leuvenumse Bos zichtbaar. De foto is op het oosten georiënteerd. 
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11.2 Walstructuur na 1911 

Aan de zuidkant van het onderzoeksgebied is een vierkante wallenstructuur aanwezig. Dit is de enige 

wal die na 1911 is aangelegd. Het betreft hier een lange rechte wal van circa 50 cm, dat een vierkant 

van 29 bij 29 meter omgrensd en aan zowel de binnen- als buitenzijde niet van een greppel is 

voorzien (figuur 63). Tegenwoordig loopt deze wal aan de zuidkant verder door tot op de huidige 

parkeerplaats aan de Poolseweg. De wal markeert precies de grens van een perceel dat voor het 

eerst op een bedrijfskaart van Natuurmonumenten uit 1928 zichtbaar is (figuur 64). Hierop omgrensd 

de wal (aangeduid als 'plantsoenscheiding') een opstand van lariksen. Daarnaast loopt ook een voet- 

en rijwielpad naar deze locatie toe. Tegenwoordig zijn deze lariksen niet meer op de locatie 

aanwezig, maar groeit er juist loofhout in de vorm van enkele eiken op de wal en diverse jonge 

beuken in het perceel zelf.  

 
Figuur 63. Hoogtekaart deel onderzoeksgebied. Centraal op de kaart (zwarte pijl) is de vierkante walstructuur voor de 
opstand met lariksen zichtbaar. Verder is zichtbaar dat de desbetreffende structuur binnen landgoed Het Roode Koper 
lag. Aan de noordoostkant van de wallenstructuur zijn rabatten aanwezig.  

Deze wal lijkt om meerdere redenen in 1927 of begin 1928 te zijn aangelegd. Allereerst blijkt dat voor 

1927 nog geen lariksen aanwezig waren. Ter plekke is namelijk op Bonneblad 1918 een ‘bos van 

opgaand loofhout’ aanwezig en in de taxatie van 1926 behoren lariksen niet tot de opstanden van 

landgoed Het Roode Koper.378 Het perceel lag namelijk binnen het eigendom dat Johan Paul graaf 

van Limburg Stirum in 1926 in handen had en zou dus, indien aanwezig, benoemd moeten worden 

(figuur 63). De wal moet dus wel in 1927 of begin zijn 1928 aangelegd, omdat het op de bedrijfskaart 

van 1928 voor het eerst wordt vermeld (figuur 64). Een aantal verklaringen zijn aanwezig om juist 

                                                             
378 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1304.  
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hier een opstand met lariksen te plaatsen. In een advies uit 1910 van de heer B. Stoffel 

(houthandelaar en bosbouwer) aan Natuurmonumenten, benadrukt hij dat het bos ten zuiden van 

De Zandmolen, oftewel op de locatie van deze structuur, de meeste kans op slagen met exoten en 

loofhout heeft. Hier is het bos het best groeiende.379 Een exoot als de lariks zou hier dus een goede 

kans van slagen hebben. Op de betere groeiplaatsen werden namelijk soorten als lariks, douglas en 

fijnspar aangeplant, soorten die vaak waardevoller hout opleveren.380 Een hypothese kan zijn dat de 

theorie van de heer Stoffel, in eerste instantie door Natuurmonumenten op een kleine schaal in de 

praktijk werd getoetst. Dit kon echter wel pas, nadat dit gebied weer werd gekocht van de graaf en 

daarom zou het dus pas vanaf 1927 aangeplant kunnen worden. Het perceel was van 

wetenschappelijke waarde, mocht daarom niet zomaar verstoord worden en daarom werd tevens 

een wal eromheen geplaatst.  

 
Figuur 64. Fragment bedrijfskaart Natuurmonumenten 1928. Hierop is zichtbaar dat de vierkante omwalling om een 
perceel met lariksen lag (14 = lariks) en dat om dit perceel grove dennen tussen de 20 en 25 jaar lagen (nummer 5). De 
nummers 1 t/m 8 zijn opstanden grove den van verschillende leeftijden. 

 

  

                                                             
379 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1286. 
380 Boosten 2016, 13. 
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Bijlage 12. Toponiemenkaart (bron: Esri, ArcGIS online, luchtfoto RD new 2019 25 cm) 

Toelichting: Het desbetreffende toponiem staat boven het punt. Verder worden de hoofdwegen 

inclusief toponiem op de kaart vermeld.  
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Bijlage 13. Boorprofielen meilers (bron: R. Koops, 24-08-2020) 

1. Ingezoomd profiel van houtskoollaag en indicator blauwe bosbes bij meiler nummer 44 

Op de onderstaande foto wordt een boorprofiel van 5 tot 30 cm onder het maaiveld afgebeeld. 

Bovenaan de foto is de toplaag zichtbaar. Hierbij werd tussen 5 en 15 cm onder het maaiveld een 

houtskoollaag met flinke houtskoolbrokken aangetroffen. Daaronder was een 10 cm lang bruin 

gekleurd zandlaagje met beduidend minder houtskool aanwezig en daaronder was tussen de 25 en 

30 cm onder het maaiveld, een laagje met beduidend meer houtskool aanwezig. Dieper dan 30 cm 

onder het maaiveld werd geen houtskool meer aangetroffen.  

 

2. Boorprofiel randwal meiler nummer 44 

Boorprofiel van 1 meter waarbij geen houtskool werd aangetroffen. Bovenaan de foto is de toplaag 

zichtbaar. De kenmerkende zwart gekleurde houtskoollaag ontbreekt in dit profiel.  
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3. Boorprofiel meiler nummer 48 

Boorprofiel van 1,20 meter. Onderaan de foto is de toplaag zichtbaar. Tussen de 5 en 20 cm onder 

het maaiveld is een houtskoollaag aangetroffen. Vervolgens wordt van 20 tot 40 cm onder het 

maaiveld, het zand lichter en zijn maar enkele resten houtkool aanwezig. Vanaf 40 cm onder het 

maaiveld wordt geen houtskool meer aangetroffen en op 1 meter diepte wordt een grindige laag 

bereikt.  
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4. Boorprofiel greppel meiler nummer 48  

Boorprofiel van 1 meter. Onderaan de foto is de toplaag zichtbaar. Hierbij werd in tegenstelling tot 

boorprofiel 3 geen houtskool aangetroffen.  
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Bijlage 14. Opzichterswoning De Zandmolen 

Voor de overname door Natuurmonumenten telde het onderzoeksgebied welgeteld één woning, 

namelijk De Zandmolen. Deze opzichterswoning aan de Poolseweg 30 is een gemeentelijk monument 

van de gemeente Ermelo (nr. 0233/59). Het betreft een eenvoudig type hallenhuisboerderij met aan 

de westkant een bakhuisje (figuur 65).381 Het exacte bouwjaar is onbekend. In 1864 is wel al een 

hulpkaart zichtbaar, waarop zowel de opzichterswoning als het bakhuisje staan (figuur 66). Deze 

gebouwen lijken dus tegelijk te zijn gebouwd. Tot 1962 heeft De Zandmolen als een 

voorwerkerswoning gediend, waarna het vanaf 1 april 1963 als een zomer- en weekendhuis is 

verhuurd.382 Voor 1900 is weinig over deze woning weinig bekend. Alleen Jacobus Craandijk en Piet 

Schipperus kunnen bij een wandeling in 1888 een beeld van deze opzichterswoning en directe 

omgeving verschaffen; ‘’En daar worden wij verrast door een uitnemend liefelijk plekje. Een welig 

grasveld, van een groene haag omringd, een boomgaard, een wit gepleisterde boerenwoning, een 

paar andere huisjes - een bebouwde en bewoonde oase in het eenzame, zwijgende woud, door het 

hooge geboomte ingesloten’’ (citaat Craandijk & Schipperus 1888, 162). Hieruit wordt dus duidelijk 

dat de woning een onderdeel van een ensemble aan elementen was, dat naast een bakhuisje 

bijvoorbeeld ook uit een boomgaard bestond.  

 
Figuur 65. Foto van De Zandmolen met aan de westkant het bakhuisje. De foto is op het noordoosten georiënteerd.  

Na 1900 zijn enkele aanwijzingen aanwezig betreffende de roerende goederen en de mogelijke 

activiteiten die bij de woning plaatsvonden. Het betreft hier de boedelverkoop van Hendrikus van het 

Slot op 24 maart 1903. Hij was namelijk de boswachter van het Leuvenumse Bos en woonde vanaf de 

bouw van De Zandmolen tot aan zijn dood op deze woning. Op 24 maart 1903 wordt bij zijn sterfhuis 

het volgende verkocht;  

 Vee: 4 koeien, 1 gladtands bruin paard, 1 pink, 15 kippen, 1 haan 

 Gereedschap: 2 karren, 1 ploeg, houten eggen, wanmolen, snijbank, kraanzaag, zichten, zeisen, 

ossenhaam, deel- en melkgereedschap  

 Huisraad; kasten, latafel, trap, naaimachine, 2 loops jachtgeweer  

 Immen (= oud Nederlands woord voor bijen); 25 opzetters, 30 vellen, ledige korven, doeken, 

krammen, 2 immen stallen.383  

                                                             
381 Gelders Genootschap 1996b.  
382 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1318. 
383 Overveluwsch Weekblad/Harderwijker Courant, 1903-03-14; p. 3.  
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Uit de bovenstaande boedel blijkt, dat hij naast boswachter zich ook bezig heeft gehouden met 

bijenteelt en akkerbouw. De aanwezigheid van een houten eg wijst bijvoorbeeld op akkerbouw. Dit 

kan worden bevestigd door een latere advertentie uit 14 juli 1903, waarbij de nabestaanden van 

Hendrikus van het Slot vijf percelen rogge op De Zandmolen verkopen.384 Kortom hij blijkt dus ook 

rogge op het bouwland (perceel 524, figuur 66) achter deze woning te hebben verbouwd.  

 
Figuur 66. Hulpkaart 1864, waarop De Zandmolen en het bakhuisje in perceel 523 staan. Perceel 524 is een bouwland.  

 

                                                             
384 Overveluwsch Weekblad/Harderwijker Courant, 1903-07-04; p. 3.  
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Bijlage 15. Puntelementen na 1911 (Bron: Esri, ArcGIS online, OpenTopo) 
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Bijlage 16. Vlakelementen na 1911 (Bron: Esri, ArcGIS online, OpenTopo) 
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Bijlage 17. Lijnelementen na 1911 (Bron: Esri, ArcGIS online, OpenTopo) 
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Bijlage 18. Analyse infrastructuur ontginning  

18.1 Analyse padenpatroon onderzoeksgebied  
De padendichtheid in het onderzoeksgebied varieerde in de loop der tijd. Aan het begin van de 

twintigste eeuw, net voor de overname door Natuurmonumenten, was het aantal paden nog vrij 

beperkt. Dit is zichtbaar op de laatste kaart voor 1911 (figuur 67). Hierop zijn naast de in hoofdstuk 3 

genoemde wegen, hoofdzakelijk een aantal nieuwe wegen aan de oostkant van het 

onderzoeksgebied aanwezig. Deze kant van het onderzoeksgebied bleek ook al grotendeels bebost te 

zijn. Voor deze bebossing was de aanleg van infrastructuur van belang en mede daardoor lijkt het 

een groter aantal paden te herbergen. Dit in tegenstelling tot de westkant van het onderzoeksgebied, 

waar een lagere padendichtheid mogelijk te verklaren is met de aanwezigheid van meer woeste 

grond. In de periode 1900-1918 blijkt vooral de padendichtheid bij het meest westelijke en oostelijke 

punt van het onderzoeksgebied toe te nemen (figuur 68). Op deze twee locaties is een regelmatige 

padenstructuur aanwezig, dat doorgaans op planmatige bebossing wijst. Uiteindelijk lijkt in 1918 het 

oppervlak woeste grond iets afgenomen te zijn en is parallel hieraan het aantal paden geleidelijk 

groter geworden. Echter, de padendichtheid blijkt in 1918 vooral bij de westkant van het 

onderzoeksgebied, het reliëfrijke stuifzandaccumulatiegebied nabij de Leuvenumse Beek, nog vrij 

laag te zijn (figuur 68). Dit veranderd in 1932. Op de kaart uit 1932 is namelijk het hoogtepunt qua 

paden zichtbaar (figuur 69). Het betreft hier vaak een regelmatig padenpatroon aan de randen van 

het onderzoeksgebied, maar waar het reliëf groter is, zijn ook beduidend meer kronkelige paden 

aanwezig. De padendichtheid die in 1932 zichtbaar is, blijft het behouden tot de jaren 90 van de 

twintigste eeuw. Vanaf dan vindt een sterke afname plaats. Deze afname resulteerde in de 

hedendaagse situatie; een bosgebied met minder paden dan voorheen, waarbij een afwisseling van 

grotendeels kronkelige paden alsmede enkele rechte paden zichtbaar zijn (figuur 70).  

 
Figuur 67. Onderzoeksgebied op Bonneblad 1900. 
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Figuur 68. Onderzoeksgebied op Bonneblad 1918. 

 
Figuur 69. Onderzoeksgebied op Bonneblad 1932. 
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Figuur 70. Onderzoeksgebied op huidige topografische kaart. 

18.2. Voorbeeld analyse padenpatroon  

In het onderzoeksgebied zijn diverse voorbeelden aangetroffen die een relatie laten zien tussen de 

ontginning van de woeste grond en de aanleg van nieuwe bospaden. Eén van de voorbeelden is de 

planmatige bebossing van woeste grond in een deelgebied aan de westkant van het 

onderzoeksgebied. Aan het begin van de twintigste eeuw was op deze locatie nog veel woeste grond 

aanwezig, dat aan meerdere zijdes werd omsloten door hoofdwegen (figuur 71). In het midden van 

de woest grond waren echter geen wegen aanwezig. Dit is een verschil ten opzichte van bijvoorbeeld 

de zuidwestkant van het onderzoeksgebied, een gebied dat in 1900 grotendeels al bebost was en 

waar meerdere bospaden zichtbaar zijn (figuur 71). In 1918 veranderd de situatie; de hoofdwegen 

werden door middel van diverse zijwegen met elkaar verbonden (figuur 72). Hoewel het precieze 

type weg niet op de kaart van 1918 wordt beschreven, wordt dit wel met de bedrijfskaart uit 1928 

duidelijk. Uit deze kaart blijkt dat de twee wegen die zijn aangeduid met een rode pijl op de kaart uit 

1918 (figuur 72) hoofdrij- en brandwegen zijn (figuur 73). De weg die van een gele pijl is voorzien 

(figuur 72) is juist een dunningsweg (figuur 73). Kortom op de kaart uit 1918 is nog deels woeste 

grond zichtbaar, waar enkele hoofdrij- en brandwegen en dunningswegen doorheen lopen. Met de 

aanwezigheid van deze dunningswegen (houtafvoerwegen) kon dus in 1918 het hout al afgevoerd 

worden. Het bos was dus waarschijnlijk al ingeplant. Dit kan bevestigd met de bedrijfskaart; op de 

locatie is hoofdzakelijk grove den tussen de 10 en 15 jaar aanwezig (figuur 73). Kortom de 

planmatige bebossing van grove den vond hier tussen 1913 en 1918 plaats. De regelmatige 

padenstructuur ter plekke wijst op planmatige bebossing. Doordat het gebied meer bebost was en 

daarmee ook meer hout afgevoerd moest worden, neemt het aantal dunningswegen tussen 1918 en 

1928 toe. Dit kan bevestigd worden met de kaart uit 1928 (figuur 73). Kortom dit voorbeeld laat een 

duidelijke relatie zien tussen de ontginning van de woeste grond en de padenstructuur; hoe verder 

de bebossing van de woeste grond toeneemt, hoe groter het aantal paden wordt.  
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Figuur 71. Casestudy gebied op Bonneblad 1900 

 
Figuur 72. Casestudy gebied op Bonneblad 1918. De gele pijl wijst naar een dunningsweg en de rode pijlen naar hoofdrij- 
en brandwegen. 
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Figuur 73. Casestudy gebied op bedrijfskaart Natuurmonumenten 1928. Onder de kaart staat de legenda. 
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Bijlage 19. Landgoed Het Roode Koper 

Het bosbeheer van het gehele Leuvenumse Bos kwam in de eerste helft van de twintigste eeuw deels 

overeen met het beheer van landgoed Het Roode Koper. Dit landgoed heeft namelijk onder Johan 

Paul graaf van Limburg Stirum, naast een culturele functie ook een houtvoorzieningsfunctie gehad. 

Dit zijn twee functies die het Leuvenumse Bos destijds ook had. Net als het Leuvenumse Bos, was het 

beheer van het landgoed eerst ook vrij productiegericht. Kort na de overname, voor het eerst op 17 

januari 1912, werden namelijk door de graaf twintig percelen gehakte dennen, vijf percelen stobben, 

zes rijzemijten en één perceel gehakte elzen verkocht.385 Vervolgens verkoopt deze eigenaar jaarlijks, 

onafhankelijk van Natuurmonumenten, een grote hoeveelheid hout. Daarnaast verpacht en verkoopt 

hij jaarlijks gras op de weide genaamd de Koekoek. Op 11 juni 1911 worden namelijk voor het eerst 

zeven percelen voorgras in de Koekoek verpacht386 en op 4 september van hetzelfde jaar verkoopt hij 

tevens zeven percelen nagras.387 Nadat de graaf het landgoed van 1911 tot oktober 1926 in handen 

had, kocht Natuurmonumenten het landgoed weer.388  

 
Figuur 74. Foto van slagboom aan begin toegangsweg landgoed Het Roode Koper. Op de slagboom staat de tekst ‘Roode 
Koper’. Aan de linkerkant wordt de boswachterswoning afgebeeld. De foto is op noordwesten georiënteerd en de 
datering is onbekend.  

Aangezien de vereniging het goed direct weer wilde verkopen, werd een taxatie in datzelfde jaar 

opgemaakt. Deze taxatie geeft een concreet beeld van het eigendom dat in 1926 onder het landgoed 

viel, daarmee de zaken waarmee de graaf het landgoed heeft verreikt en met als bijkomstigheid de 

mogelijke functies die het landgoed heeft gehad. Uit de taxatie blijkt dat het landgoed op het 

moment van overdracht uit de volgende gebouwen bestond; stenen landhuis, stenen garage, stenen 

koestal, stenen boswachterswoning (figuur 74), houten dienstwoning Poolseweg, houten 

paardenstal, houten varkensstal en een houten schuur. De verschillende soorten stallen geven aan 

dat waarschijnlijk vee werd gehouden en uit de dienstwoning blijkt dat ze personeel in dienst 

                                                             
385 Overveluwsch Weekblad/Harderwijker Courant, 1912-01-13; p. 2.  
386 Overveluwsch Weekblad/Harderwijker Courant, 1911-06-07; p. 3.  
387 Overveluwsch Weekblad/Harderwijker Courant, 1911-08-30; p. 3. 
388 Feenstra 1982, 114. 
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hadden. Daarnaast herbergde het landgoed ook diverse opstanden. Het ging hier in een gebied van 

68.36.04 hectare om 2822 dennen, 500 beuken, 1135 eiken, 143 zilversparren, 102 berken, 34 

fijnsparren en een opstand van 2 ha met 30-40 jaar oude grove dennen. Naast de bossen, waren een 

weiland (de Koekoek), een moestuin en diverse hakhoutpercelen aanwezig.389 Kortom het bos leek 

ook door hem, net zoals de eerdere grootgrondbezitters, als een bron van inkomsten beheerd te zijn.  

 
Figuur 75. Schets van landgoed Het Roode Koper begin twintigste eeuw. Op deze schets staan de grenzen van twee 
eigenaren. Hieruit blijkt dat Rudolf Johan Hendrik Patijn in vergelijking met Johan Paul graaf van Limburg Stirum (graaf 
v.L.S.) een beduidend kleiner gebied in handen heeft gehad. Verder wordt de locatie van een aantal bouwwerken 
getoond.  

Na 1927 werd de situatie echter wel anders. Allereerst werd het landgoed niet direct verkocht, maar 

eerst tot 1931 aan Rudolf Johan Hendrik Patijn verhuurd. Tevens kreeg hij in tegenstelling tot de 

graaf een betrekkelijk kleiner gebied in handen, namelijk 11 hectare in plaats van 67 hectare (figuur 

75). Daarnaast werd door Natuurmonumenten het aanwezige bos beheerd. Ter vergoeding van dit 

beheer waren de houtopbrengsten voor de vereniging bestemd. Het was wel zo dat 

Natuurmonumenten voor dunning, velling en aanplanting eerst toestemming aan Patijn moest 

vragen.390 Daarnaast huurde hij vanaf 1931 het perceel genaamd de Waterpartij. Dit is het gebied 

tussen de Leuvenumse Beek en de Koloniebeek in. Een gebied waar Rudolf Johan Hendrik Patijn geen 

gebouwen mocht plaatsen en waar hij ook niet zonder toestemming van Natuurmonumenten de 

aard van het perceel mocht veranderen.391 Tot 10 maart 1943 woonde Rudolf Johan Hendrik Patijn 

alleen zomers op het Rode Koper. Vervolgens kwam hij er tot 5 januari 1946 permanent wonen en 

ten slotte vertrok hij weer naar Den Haag.392  

 

Onder eigendom van Patijn, in de periode van 1927 tot 1946, en later ook onder het echtpaar Van 

der Werf, was het landgoed veel minder op de houtvoorziening gericht. De recreatieve functie bleef 

                                                             
389 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1304.  
390 Idem.  
391 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1287. 
392 Feenstra 1982, 114. 
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echter wel bestaan en werd tevens na 1947 voortgezet. Wel gaat deze functie er anders uit zien. Het 

landgoed werd namelijk met ingang van 1 juli 1947 aan Gerard Mebius van der Werf en zijn vrouw 

Anna Maria van der Werf-Terpstra verhuurd. Waar eerst nog het landhuis als tweede woning werd 

gebruikt, richten zij het vanaf 1947 als een hotel-restaurant in. Daarbij veranderde de bijgebouwen 

ook. De moestuin (figuur 75) veranderde bijvoorbeeld in een manege.393 Toen uiteindelijk mevrouw 

Anna Maria van der Werf-Terpstra op 12 juni 1970 de opstallen van het Roode Koper van 

Natuurmonumenten kocht, bestond het uit de volgende opstallen; huis Roode Koper, het Poolse 

Huisje (Poolseweg 27), koetshuis, garage met bovenwoning, houten schuur op stenen voet, stenen 

rundveestal, paardenstal en een houten varkensstal. In 1971 heeft zij het hotel verder verbouwd.394 

Kortom van het oorspronkelijke productiegerichte karakter van het landgoed is geen sprake meer.  

  

                                                             
393 Feenstra 1982, 116. 
394 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1316.  
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Bijlage 20. Grindwinning onderzoeksgebied 

Gedurende het onderzoek kwam kleinschalige exploitatie in de vorm van grindwinning aan het licht. 

Tot in de twintigste eeuw werd op een kleine schaal naar zand en grind gegraven. In de twintigste 

eeuw ontstond deze winning ook op een grote schaal, dit wil zeggen kuilen van tientallen meters 

diep. Het grind werd gebruikt als bouwmateriaal, maar bijvoorbeeld ook om erven en paden te 

verharden. In de lagere gebieden kunnen deze kuilen een plas worden, maar in de hoger gelegen 

gebieden blijven dit vaak depressies.395 Van het laatstgenoemde is in het onderzoeksgebied ook 

sprake. Dit bos herbergt namelijk een rechthoekige depressie van 28 bij 12 meter, met een diepte die 

varieert tussen de 80 en 150 cm (figuur 76). In en nabij de kuilen is veel grof grind met een doorsnee 

van maximaal 10 cm aanwezig (figuur 77). Daarnaast is ook 10 meter ten westen van deze depressie 

een boring gezet en werd op 20 cm onder het maaiveld een grindbank aangetroffen. De grindkuil is 

gesitueerd in een uitgestoven laagte. In deze laagte is een zogenaamde keienvloertje ontstaan; al het 

fijnere zand is in de loop der tijd tussen de grovere delen weggeblazen.396 Dit blijkt ook in de directe 

omgeving van de grindkuil het geval te zijn geweest.  

 
Figuur 76. Foto van de grindkuil. Het rood-witte lint markeert de depressie. Rechtsboven is op een inzetje de depressie op 
een hoogtekaart zichtbaar. De foto is op het westen georiënteerd.  

Om meerdere redenen betreft het hier een grindkuil uit begin twintigste eeuw. Allereerst kon 

uitgesloten worden dat hier om een recente afgraving van na 1970 ging. Diverse medewerkers 

wisten namelijk te vertellen dat in ieder geval na 1970 geen opgraving op deze locatie was 

geweest.397 Daarnaast bleek dat het grind uit deze kuil waarschijnlijk ook niet was gebruikt voor de 

aanleg en het onderhoud van een vroegere grindweg die ten zuiden van het onderzoeksgebied was 

gelegen. Het betrof hier de huidige Jonkheer Dr. C.J. Sandbergweg. Deze grindweg werd in 1859 

                                                             
395 Neefjes 2018, 60. 
396 Lensink & Schotman 1984, 13. 
397 Persoonlijke communicatie, C. Bouma en N. Nelis, 24-08-2020.  
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aangelegd, in 1931 geasfalteerd en elke gemeente had een deel van deze weg in onderhoud.398 Uit 

onder andere een aanbesteding op 27 november 1863 bleek namelijk dat het grind vanaf de 

Ullerberg, een grootschalige grindwinningsplaats ten zuiden van het onderzoeksgebied, werd 

aangevoerd.399 Kortom het grind werd hiervoor waarschijnlijk niet uit het onderzoeksgebied gehaald.  

 
Figuur 77. Foto van aangetroffen grind in de grindkuil. 

Maar waar is deze grindkuil dan aan te koppelen? Het is hoogst waarschijnlijk voor de aanleg en het 

onderhoud voor de toegangslaan naar de villa van landgoed Het Roode Koper gebruikt. Nadat Johan 

Paul Graaf van Limburg Stirum het landgoed in 1911 kocht, heeft hij namelijk kort daarna een 

grindweg naar de villa aangelegd.400 Het onderhoud van deze oprijlaan werd voor de helft door 

Natuurmonumenten en voor de helft door de graaf betaald.401 Heel opvallend is dat op een kaart uit 

1918 een pad verschijnt dat precies naar deze grindkuil loopt (figuur 78). Dit pad stond in 1918 voor 

het eerst op de kaart en was al in 1932 verdwenen. Parallel hieraan is in 1918 zichtbaar dat ze al 

bezig zijn met aanleg van de toegangsweg, aangezien een deel van deze grindweg reeds afgebeeld is 

(figuur 78). Ergens tussen 1911 en 1918 moet dus wel met de aanleg van deze weg zijn begonnen. 

Ten slotte is het logistiek gezien gemakkelijk om vanaf de grindkuil over een korte afstand het grind 

via paard en wagen naar deze toegangsweg te brengen. Kortom om meerdere redenen lijkt de 

grindkuil voor de aanleg van een toegangsweg naar landhuis Het Roode Koper te zijn gebruikt.  

 

                                                             
398 Feenstra 1982, 49. 
399 Overveluwsch Weekblad, 1867-11-16; p. 3. 
400 Feenstra 1982, 111. 
401 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1287. 
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Figuur 78. Fragment Bonneblad 1918. Hierop is een pad zichtbaar dat precies naar de grindkuil loopt. Daarnaast is reeds 
een deel van de toegangsweg (rode pijl) naar het landhuis van landgoed Het Roode Koper aangelegd.  

Naast de grindkuil, zijn aan de noordwestkant van het onderzoeksgebied een concentratie van 

greppels met een wisselende oriëntatie aanwezig. (figuur 79). Deze greppels zijn ongeveer 70 cm 

diep, 80 cm breed en maximaal 55 meter lang. De precieze functie van deze greppels blijft tot op 

heden onbekend. Wel is een poging ondernomen om een hypothese op te stellen. Allereerst is over 

de datering iets bekend. Op deze locatie liggen namelijk diverse minder diepe bezandingsgreppels. 

Aangezien ter plekke zichtbaar was dat de greppels (zonder bekende functie), in een later stadium 

over de bezandingsgreppels waren gelegd, kon een relatieve datering (terminus post quem) 

plaatsvinden. Middels de kiemjaarklassenkaart kon de datering van de bezandingsgreppels 

achterhaald worden. Hieruit bleek dat de bezandingsgreppels voor de aanplant van grove den in 

1905 waren aangelegd. Daarmee was dus duidelijk dat de concentratie greppels in ieder geval uit de 

periode na 1905 stamt.402  

 

De hypothese is dat deze greppels mogelijk een relatie met grindwinning hebben. Bij Harskamp 

waren vergelijkbare voorbeelden van deze greppels aanwezig en bleken het drainage-sloten te 

zijn.403 Echter, hier lijkt dit niet het geval te zijn, aangezien nergens op afgewaterd kon worden. Om 

meerdere redenen was daarom de hypothese dat deze greppels zijn aangelegd om te controleren of 

op deze locatie grind lag. Grindwinning vond in en nabij het onderzoeksgebied plaats. Zo zijn er in 

Leuvenhorst, een ander deelgebied van de Leuvenumse Bossen, diverse grindkuilen aanwezig. 

Daarnaast zijn in de periode na 1905 een aantal beweegredenen voor de aanleg van deze 

proefgreppels gevonden. Zo gaf Natuurmonumenten op 10 oktober 1931 aan Rijwielpaden en 

                                                             
402 Bijlsma et al 2010. Kiemjaarklassenkaart Vierde bosstatistiek. 
403 Persoonlijke communicatie, M. van Willigen, 15-07-2020. 
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wegenvereniging de Noord-Veluwe toestemming om grind af te graven in het Leuvenumse Bos. Dit 

was voor de aanleg van een rijwielpad naast de Brandsweg, een weg die ten oosten van het 

Leuvenumse Bos lag.404 Daarnaast werd in 1935 de weg naar het Roode Koper opgemaakt. Hier had 

opzichter Meijerink onder andere 6 kubieke meter grint voor nodig.405  

 

Om een grindrijke locatie voor de bovenstaande beweegredenen te vinden, was het van belang om 

diverse proefgreppels te graven. Voor deze greppels was geen vaste oriëntatie vereist en om de 

trefkans op grind te vergroten, was het noodzakelijk om verspreid over het perceel diverse greppels 

aan te leggen. Dit laatste is ook allemaal ter plekke zichtbaar (figuur 79). Echter, tijdens het 

veldonderzoek bleek al dat hier geen grindbank aanwezig was. Dit verklaart dan ook het grote aantal 

greppels hier. Wanneer al snel een grindbank was aangetroffen, zouden maar enkele greppels 

aanwezig zijn en moest bovendien een grindkuil zichtbaar zijn. Dit is hier eveneens niet het geval. 

Waarom zijn specifiek op deze locatie greppels aangelegd? Naast het grote aantal bospaden rond 

1930, dat logistiek gezien handig is, lagen de greppels ook in een uitgestoven laagte.406 Kortom het 

grind bevindt zich hier vaak dichter aan het oppervlak dan bijvoorbeeld bij een fort en bij het 

aantreffen van grind zou het eveneens gemakkelijk getransporteerd kunnen worden.  

 
Figuur 79. Concentratie proefgreppels zonder vaste oriëntatie op de hoogtekaart. Onder de proefgreppels zijn oost-west 
georiënteerde bezandingsgreppels zichtbaar. Op deze hoogtekaart zijn verder ook diverse paden zichtbaar die al op de 
bedrijfskaart uit 1928 worden vermeld.  

                                                             
404 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1287.  
405 Stadsarchief Amsterdam, archiefnr. 999-1305. 
406 Lensink & Schotman 1984, 13. 


