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AL]TOCHTONE GENENBRONNÉN EN OUDE BOSPLAATSEN

1 Samenvatting
ln 2000 en 2001 is in opdracht van de provincie Gelderland een onderzoek verricht

naar het voorkomen van autochtone bomen en struiken en oude bossen op de
Veluwe.
De Veluwe herbergt een voor Nederland ongekend bezit aan historische oude bos-

plaatsen of 'ornamental ancient woodlands'. Vrijwel al deze oude bosplaatsen zijn
terug te vinden op de kaarten van De Man uit 1806 en op de topografische kaart van
1

850.

Bij de inventarisatie is de methode gebruikt die door B. Maes is ontwikkeld en in

samenwerking met C. Rövekamp is uitgewerkt (Maes,'1993, 2002).
Uit het onderzoek blijkt dat in samenhang met de middeleeuwse dorpen, een onverwacht grote oppervlakte aan bos bewaard is gebleven. Deze oude bosplaatsen komen
met name op de stuwwal en de flanken voor en bestaan vooral uit Zomereik, Wintereik
en Beuk. Ze. De middeleeuwse buurtschappen (maalschappen) kenden een tamelijk
conservatieve bestuursvorm met op het voortbestaan van het bos gerichte beheersvormen die ook na het verdwijnen van de maalschappen nog tot zeer recent zijn aangehouden, zoals plenterkap (van het opgaand Beukenbos), het hakhoutbeheer (bij eik
en Beuk) en het daarvan aÍgeleide spaartelgensysteem. Door deze traditionele bosbeheersvormen is tevens het eeuwenoude genenmateriaalvan deze bomen bewaard
gebleven, zoals inmiddels door DNA-onderzoek is bevestigd.
Verrassend is de "ontdekking" van Beukenhakhout op diverse plaatsen. Dit heeft
geleid tot de veronderstelling dat de huidige Beukenmalenbossen gezien moeten worden als spaartelgenbos van ouder Beukenhakhout. Behalve de bossen blijken de oude
houtwallen en houtwalcomplexen belangrijke genenbronnen te zijn. Ook hier betreÍt
het voormalig hakhout en spaartelgen.

Grote complexen oud bos komen voor bij Elspeet, Vierhouten, Gortel, Uddel, Speuld,
Putten, Hoog Soeren, Otterlo, Garderen, Loenen, Hoenderloo en op de zuidflank van
de Veluwe-stuwwal (o.a. tussen Dooruverth en Oosterbeek en bij Velp). Plaatselijk zien
we aan de stuwwalvoeten (vooral in het noorden en bij Loenen) veel houtwallen met
autochtone bomen. Grenzend aan akkers komen vaak Íraaie complexen van houtwallen voor. ln totaal is bijna 10.000 ha aan oud bos en houtwallen in kaart gebracht.
Ongeveer 5500 ha kan aangemerkt worden als 'sterlocatie' (bijzonder waardevolle
locaties) vanwege het aandeel grote hakhoutstoven, opgaand Beukenbos oÍ bijzondere soorten. Op 5 plaatsen trofÍen we individuele hakstoven aan van meer dan 25 meter

omvang: bij Maanschoten ten noorden en ten zuiden van de A1, bij Jool Hul in het
Kootwijksche Veld, op de Wilde Kamp bij Garderen en op twee plaatsen op het
Harskampsche Zand. Aangenomen mag worden dat het daarbij om buitengewoon
oude bomen gaat, daterend uit de Vroege Middeleeuwen en mogelijk uit de Romeinse
tijd en lJzertijd (voor 500 na Chr.).
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.

ARNeevELtNGEN
het beter zichtbaar maken van de historische hakhoutpercelen door het vrijstellen,
het vrijmaken van doorzichten en het aanpassen van wandelroutes;

.
.

aanwijzen van een aantal gene-flow vrije gebieden;
kappen van opstanden van exoten en niet-autochtone Beuk en Zomereik binnen de
sterlocaties en het bevorderen van spontane verjonging vanuit de oud-bospercelen
(bijv. bij het Speulder- en Sprielder Bosch, Elspeeter Bosch);

.

omvorming door aanplant van autochtoon plantmateriaal, met name Wintereik (zie

Van Hees e.a., 1999);

.
.

een soortbeschermingsplan voor Jeneverbes, de enig bij wet beschermde boomsoort;
een soortsgericht beheer voor zeldzame en bedreigde soorten als Wilde appel,

Tweestijlige meidoorn, Fladderiep, Rozensoorten, Wilde kardinaalsmuts en
Wegedoorn;

.
.

herintroductie van zeldzame en uitgestorven boom- en struiksoorten;
dunnen van bestaand Grove dennenbos zodat verjonging van eiken optreedt. Deze
maatregel is vooral succesvol als de wildstand ter plaatse kan worden verminderd;

.

aanplant van licht Grove dennenbos, buiten oud bos, zodat verjonging van eiken
kan optreden. Deze maatregel valt alleen daar te overwegen waar natuurlijke ver-

jonging niet leidt tot een Spontane menging van Grove den en loofhout. Dat zal
vooral in de buurt van uitzaaiende exotenpercelen het geval zijn;

.

op plaatsen waar het oud hakhout door Grove den wordt verdrongen, verwijderen
van opslag van Grove den, waardoor het historische bosbeeld bewaard blijft (bijv.
bij Maanschoten);

.
.

gedeeltelijke voortzetting van bosbouw waarbij een combinatie van geïntegreerd
bosbeheer en genenbehoud wordt nagestreefd;
evalueren van niets-doen-beheer en begrazingsbeheer op de gevolgen voor
autochtone genenbronnen

.

;

nastreven van beheersvormen waarbij de historische bosbouwmethoden herkenbaar blijven. Dat kan door hakhoutbeheer, maar ook door stopzetten van hakhoutbeheer in combinatie met dunning, verwijdering van exoten, natuurtechnisch en/of

geïntegreerd bosbeheer.

Programma Beheer biedt voor'natuurbos'goede mogelijkheden als het behoud van
autochtone genenbronnen uitgangspunt is en gebruik wordt gemaakt van autochtoon
plantmateriaal bij nieuwe aanplant. Daarvoor dient de term inheems in het Programma
Beheer wel juist gedeÍinieerd te worden.
Sommige soorten zijn zo zeldzaam dal ze in hun voorbestaan bedreigd zijn. Het gaat
daarbijom Wilde appel, Wilde peer, Zoete kers, Haagbeuk, Fladderiep, Zuurbes, Rosa
tomentella, Wegedoorn, Crataegus laevigata en Crataegus x macrocarpa. Voor

deze

3
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Figuur 1 :Zomereikenhakhout op het Caitwickerzand
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3 Methode/werkwiize
3.1 AurocnrooN

EN ooRSPRoNKELIJK INHEEMS

Autochtoon (synoniem met oorspronkelijk inheems) zijn de bomen en struiken die zich
sinds de spontane vestiging na de laatste lJstijd (vanaÍ ca. 12.000 jaar geleden) ter
plekke altijd natuurlijk hebben verjongd. Ze kunnen ook kunstmatig verjongd ziin, maar

dan moet het plantmateriaal afkomstig zijn van strikt lokaal oorspronkelijke bomen oÍ
struiken (Heybroek 1992). Dit betekent dat bomen en struiken die als soort inheems
zi1n, maar ingevoerd uit een andere klimaatszone oÍ geologische regio niet autochtoon

zijn. Plantmateriaal uit de direct aangrenzende gebieden kan daarentegen wel als oorspronkelijk inheems worden gedefinieerd, als ze verder voldoen aan de deÍinitie.

3.2

WaNmeER

ls

EEN BooM oF srRUtK AUTocHTooN

Aangeplante bomen en struiken zijn niet zonder meer te onderscheiden van hun
autochtone verwanten. Ervaren veldwerkers kunnen wel heel wat verschillen vaststellen, maar in de praktijk worden autochtone bomen en struiken onderscheiden op basis
van een aantal criteria. De werkwijze hiervoor is ontwikkeld door Maes en in samen-

werking met Rövekamp verbeterd (Maes 1993, 2001).
De criteria hebben betrekking zowel op de boom zelÍ als op de groeiplaats. Soms bie-

den archieven oÍ herinneringen van omwonenden hulp. Een nieuwe hulpbron is kennis
van het DNA waarmee de Holocene migratieroutes vanaÍ ca. 13.000 jaar geleden kunnen worden getraceerd en met behulp waarvan autochtone genenbronnen kunnen

worden gekarakteriseerd.
De belangrijkste criteria die de groeiplaats betreffen:

.
.
.

het landschapselement komt voor op de historische topografische kaart;
het landschapselement maakt in het veld een oude en ongestoorde indruk;
het bodemtype en de groeiplaatsomstandigheden komen min oÍ meer overeen met

de natuurlijke standplaats van de soort;

.
.

de bodem maakt een ongestoorde indruk;

er zijn plantensoorten aanwezig in de boom-, struik- oÍ kruidlaag die indicatieÍ zijn
voor oude bosplaatsen of houtwallen. Hierbijwordt een lijst gehanteerd zoals die
voor de bossen van Vlaanderen is opgesteld door M. Hermy (Tack et al., 1993),
aangevuld met soorten die representatief zijn voor Nederland, (Al, 1995);

.

de groeiplaats ligt binnen het verspreidingsgebied van de betreÍfende soort.

De belangrijkste criteria die de boom oÍ struik zelf betreffen:
de boom oÍ struik is een wilde inheemse variëteit, geen cultuurvorm;

.
.

het betreft een zichtbaar oude boom of struik, een oude stooÍ van voormalig hakhout oÍ spaartelg (op enen gezet). Met behulp van genetische technieken kan de
genetische identieke identiciteit van de hakhoutstammen bevestigd worden;

.

DNA-ond erzoek geeft indicaties over de autochtoniteit.

AUTOCHTONE GENENBRONNEN EN OUDE BOSPLAATSEN

Een groter probleem bij de leeftijdsbepaling levert het voorkomen van spaartelgen op.

Spaartelgen zijn ontstaan uit hakhout dat "op enen" is gezet. Hierbij is één stam van de
oorspronkelijke stooÍ als overstaander overgebleven, terwijlde overige stammen op
een tijdstip (in de zomer) zijn gekapt dat ze niet meer uitlopen. Zeker van oudere
spaartelgen zijn de restanten van de oorspronkelijke stooÍ niet meer boven de grond
zichtbaar. Als in een situatie met spaartelgen geen aanwijzingen voorhanden zijn dat
we te maken hebben met individuen ouder dan 200 jaar, moet de betreffende locatie in
ieder geval op de historische topograÍische kaart voorkomen om als autochtone
genenbron te worden aangemerkt.
Het voorkomen van oud-bosindicatoren, met name in de kruidlaag, geeft ook een ster-

ke aanwijzing voor de ouderdom en het autochtone karakter van de betreffende bosplaats. Door de vaak aanzienlijke graasdruk van het alom aanwezige wild oÍ de inzet
van grote grazers is de aanwezigheid van dergelijke planten in de kruidlaag vaak
beperkt. Een uitzondering vormt Hengel dat veel minder graag wordt gegeten. Aan het

ontbieken van oud-bosindicatoren moet dus, in geval van begrazing, bij de vaststelling
van ouderdom en autochtoniteit minder betekenis worden toegekend. Anderzijds betekent het (in geringe mate)voorkomen een extra sterke indicatie voor het autochtone
karakter van de plek. Ook onder de boom- en struiksoorten komen indicatoren voor
oud bos voor.Zo is Wintereik voor de Veluwe een waardevolle gidsboom.

Lrusr vnu

TNDTcAToREN

vooR ouD Bos

EN ouDE HouTwALLEN oP DE VELUwE

Anemone nemorosa

Bosanemoon

Oxalis acetosella

Witte klaverzuring

Blechnum spicant

Dubbelloof

Polygonatum multiflorum

Gewone salomonszegel

Convallaria majalis

Lelietje-van-dalen

Polypodium vulgare

Gewone eikvaren

Crataegus laevigata

Tweestijlige meidoorn

Pteridium aquilinum

Adelaarsvaren

Euonymus europaeus

Wilde kardinaalsmuts

Rhamnus cathartica

Wegedoorn

Hypericum pulchrum

Fraai hertshooi

Quercus petraea

Wintereik

Lamiastrum galeobdolon

Kleine gele dovenetel

Solidago virgaurea

Echte guldenroede

Luzula pilosa

Ruige veldbies

Stellaria holostea

Grote muur

Maianthemum bifolium

Dalkruid

Trientalis europaea

Zevenster

Malus sylvestris

(wilde)Appel

Vinca minor

Kleine maagdenpalm

Melampyrum pratense

Hengel

Viola reichenbachiana

D o n ke rs po r i g bo

Osmunda regalis

Koningsvaren

Viola riviniana

Bl eekspori g

sv i o o lti e

bosviooltie

Vanaf juni 2000 tot en met oktober 2001 zijn er in het veldseizoen 670 opnamen
gemaakt. De bossen van de Veluwe zijn, binnen de begrenzing van het Waardevol
Cultuurlandschap Veluwe, min oÍ meer vlakdekkend onderzocht.
De begrenzing van een veldopname wordt weergegeven op topograÍische kaarten

schaal

'1

:10.000. Ook de aanwezigheid van autochtone Beuk, Wintereik, Zomereik,

vindplaatsen van oud-bosindicatoren en van bijzondere soorten worden aangegeven
op een topografische kaart 1 :10.000. Bij soorten die verspreid binnen de opname voor-
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Figuur 2: Hakhoutstoof waarvan alle stammen tegetijk zijn afgestorven laat zien dat het om één
individu gaat

komen worden geen exacte groeiplaatsen aangegeven.
De volgende gegevens op de veldkaarten zijn vervolgens digitaal verwerkt met behulp

van het programma ArcView:

.
.

Opnamevlakken gediÍferentieerd naarhooÍdboomsoort(en)
Solitaire bomen en kleine boomgroepjes als punten gedifÍerentieerd naar mate van

voorkomen (1=solitair; 2=groepje), zowel binnen als buiten de opnamevlakken;

.

Oud-bosindicatoren in de kruidlaag als punten, gediÍÍerentieerd naar abundantie

.

=weinig, spaarzaam; 2=veel);
Verjongingsvlakken van Wintereik en/oÍ Zomereik.
(1

De verspreidingskaartjes in dit rapport zijn gemaakt m.b.v. ArcView.

LI.Isr vnn AUTocHToNE SooBTEN

DIE oP DE VELDKAART EU IN ARCVICW ZIJN GENOTEEHD:

berbevul
vulgaris
carpibet
Carpinus betulus
cornusan
Cornus sanguinea
corylave
Corylus avellana
cratalae
crataegus laevigata
crata*me
crataegus x media
Crataegus x macrocarpa crata*ma
Crataegus x subsphaericea crata*Su
empetnig
Empetrum nigrum
euonyeur
Euonymus europaeus
Berberis

Zuurbes
Haagbeuk
Rode kornoelje
Hazelaar

Tweestijlige meidoorn

c. laevigata x c. monogyna
C. laevigata x C. rhipidophylla
C. monogyna x C. rhipidophylla
Kraaihei

wilde kardinaalsmuts
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3.3 RecrsrRATIE

vAN GEGEVENS

De gegevens zijn met behulp van het soÍtwareprogramma Filemaker Pro 5.5 verwerkt.
Een voorbeeldÍormulier wordt hieronder weergegeven:

i:r.

ieenr

vtr-

jonging 6agg

hoostt

iídicgtot

oÍÍttEk
srIltÍet

§town

ft6i{}s6g

kruid

Figuur 3: Voorbeeld van een opnameformulier
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Soort:de naamgeving der soorten berust op BioBase 1997. Uitzonderingen betreÍfen
het genus Crataegus en Rosa.

B en S (resp. boomlaag en struiklaag):
hier wordt de mate van presentie van de soort weergegeven volgens de

Tansleyschaal:
H: aangegeven wordt oÍ ter plekke herbariummateriaal is verzameld in verband met

vergelijkend taxonomisch onderzoek en ter registratie. De in de rapportage opgenomen soorten en groeiplaatsen zijn altijd in het veld bezocht en (soms aan de hand van
herbariummateriaal) gedetermineerd.
1= zeldzaam, één exemplaar

6= lokaal zeer veel voorkomend

2= schaars oÍ zeldzaam verspreid

7= zQQr vëAl

3= hier en daar

B= co-dominant

4= plaatselijk Írequent

9= dominant

5= frequent
lnh: Van iedere soort wordt het autochtoon karakter aangegeven. Hierbij betekent:
a= vrijwel zeker autochtoon;
b= waarschijnlijk autochtoon

;

c= mogelijk autochtoon.
Op het formulier wordt aangegeven hoeveel autochtone soorten zijn aangetroÍfen. Bij
het hokje motivatie op het Íormulier is aangegeven welke criteria het autochtoon karakter vaststellen.
Oogst: Als richtlijn voor de winning van zaad of stek wordt een minimumpopulatie van
t 30 individuen aangehouden. Deze hoeven niet op één groeiplaats voor te komen. ln
het geval van zeer zeldzame soorten betreft het zelÍs het gehele inventarisatiegebied.
De overige Soortkenmerken worden facultatieÍ (waar relevant) ingevuld.

Het betreft gegevens over de oogstmogelijkheden (slecht, matig, goed; resp. +, ++ en
+++), of de soort bloeit (fl) dan wel vrucht draagt (Ír), de hoogte (in m) en de gemiddelde en/oÍ maximale omtrek van boom of stooÍ (in cm) en of er verjonging is waargenomen (niet, weinig, matig, veel; resp. +, ++ en +++).
Kruidtaag: in een aparte kolom worden indicatieve kruiden ingevuld. lndien het een
oud-bos- of bosindicator betreft wordt dit met een 1 resp. 2 aangegeven. Ten slotte
wordt vermeld hoeveel oud-bosindicatoren in de opname zijn aangetroÍfen.
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5 Cultuurhistorie en autochtone
genenbronnen

5.1 BosnrsroRrE vAN DE VeluwE
Het intensieve onderzoek in de aÍgelopen 2 jaren op de Veluwe heeÍt zich gericht op
het in kaart brengen van de oude bossen en de oorspronkelijk inheemse bomen en
struiken op de Veluwe.
De meeste inheemse boom- en struiksoorten die er op de Veluwe thans voorkomen
zijn er spontaan gekomen. Dit is aangetoond op grond van Íossiel plantmateriaal in de

bodem voor soorten als Hulst, Gagel, Zwarle populier, Wilde kamperfoelie,
Sporkehout, Berk, Wilg, Hazelaar, Eik, Els, Klimop en Maretak. De Grove den is vrijwel
zeker uitgestorven als autochtone boom. Verdwenen zijn ook soorten als Taxus,
Winterlinde, Zwarte populier en Wilde Peer. De eiken zijn ongeveer 1 1 .000 jaar geleden gearriveerd. De Zwarle els is er sinds ca. 8000 jaar en de Beuk ca. 5000 jaar.
De invloed van de lJstijd is nog een beetje waarneembaar in de verspreiding van een
boreale soort als Kraaihei, die voornamelijk op de noordelijke Veluwe voorkomt.
Hybriden van de Koraalmeidoorn met de Een- en Tweestijlige meidoorn wijzen wellicht

op het ooit voorkomen van de Koraalmeidoorn, een boreale soort. De Gaspeldoorn,
een zuidelijke en vorstgevoelige Atlantische soort, komt voornamelijk op de zuidelijke
Veluwe voor.
De eerste mensen verschijnen op de Veluwe waarschijnlijk in het Paleolithicum, d.w.z.

ongeveer 10.000 jaar geleden. Het zijn jagers-verzamelaars, die het bos vooral
gebruikten om te jagen.
Aantoonbare invloed van de mens op het oerbos van de Veluwe begint in het
Neolithicum vanaÍ ca. 5000 jaar geleden, 3000 jaar voor de jaartelling. Deze viel toen
samen met een aanzienlijke klimaatverandering van relatieÍ warm-vochtig naar droog
en kouder.
Met de komst van de vroege landbouwers wordt het bos plaatselijk meer open door
akkers en weide, de opkomst van de heidevelden en door begrazing van vee in het
bos. VanaÍ die tijd worden sommige boom- en struiksoorten bevoordeeld en andere
benadeeld. Ongetwijfeld hebben mensen gebruikgemaakt van de genenbronnen die er
ter plekke waren. Soorten als Wilde appel, Wilde peer, Wilde lijsterbes, Wilde rozen,
Beuk, Sleedoorn en Hazelaar zullen vanwege de eetbare vruchten bevoordeeld zijn.
Soorten als Winterlinde en Gladde iep, die thuishoren op leemhoudende bodems waar
de akkers op werden aangelegd, werden minder algemeen. VanaÍ de Bronstijd die
ruim 3.500 jaar geleden begon, is er zelÍs sprake van ontbossing door de bevolkings-

toename en de daarmee gepaard gaand landbouwuitbreidingen.
Van de prehistorie weten we in feite alleen iets in algemene zin. Als de Romeinen verdwijnen en tevens veel boeren, neemt de oppervlakte bos weer toe. ln de vroege
Middeleeuwen ontstaan er opnieuw nederzettingen en wordt het bos weer kleiner,
een dieptepunt in de 1Be eeuw.

tot
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worden, vaak extensief beheerd in de vorm van plenterbos oÍ hakhout. Rond de nieu-

we landbouwgronden worden houtwallen ter bescherming tegen het wild en het
opdringende zand aangelegd. Vanaf de Middeleeuwen wordt het beheer en de
bescherming van de meeste Veluwse bossen geregeld in de maalschappen. Dit zijn
bijzondere organisaties van buurtschappen oÍ marken met rechten die speciaal op het
bosgebruik van toepassing zijn.

5.2

GEBRUTK EN ToEPASSTNG

Bomen en struiken met eetbare vruchten werden bevoordeeld, maar ook soorten die
nuttig zijn bij de constructie van huizen en boerderijen zoals Sporkehout waarvan de
buigzame twijgen geschikt zijn voor het vlechten van wanden die daarna met leem
worden aangesmeerd. Linden en iepen zijn interessant vanwege de bast die uitstekende vezels opleveren voor touw e.d. Van kornoeljehout kunnen visfuiken worden
gemaakt.
Een van de belangrijkste bomen is de eik. Ook de eik levert een prima bastvezel waar-

van in de Karolingische tijd visnetten werden gemaakt. Eikenbossen waren voor 1500
van levensbelang om varkens vet te mesten. Eikenhout levert kwaliteitshoutskool op.
Houtskool was eeuwenlang een belangrijk product voor de ontsteking van buskruit in
oorlogstijd. De schors werd gebruikt als grondstoÍ bij het leerlooien, tenminste in de
latere Middeleeuwen. En hier komen we bij een uitermate belangrijk element in de
oude bosbouw:de hakhoutcultuur. Wanneer hakhoutcultuur is begonnen weten we
niet precies. Er zijn aanwijzingen van hakhoutcultuur uit Zwitserland en Engeland in
het Neolithicum en voor Nederland in de lJzertijd. Er was toen een grote behoefte aan

houtskoolvoor de ijzersmelterijen. Buis suggereert dat ook in de Romeinse tijd hakhout geëxploiteerd werd (Buis, 1985). Door het ontbreken van alternatieven als turf
was brandhout op de Veluwe tot in de 't9e eeuw van groot belang. Het exploiteren van
bossen als hakhout was daarom de meest voorkomende vorm van bosbeheer.
Hakhoutcultuur is geen minderwaardige vorm van bosbouw geweest. Het was een buitengewoon economische manier van houtwinning waarbij de kern van de boom blijft
leven en men voortdurend het hout kan oogsten. De boom lijkt daarbij onsterfelijk te
worden. Overigens werden bijna alle boomsoorten als hakhout geëxploiteerd. Hakhout
is bekend van Beuk, Haagbeuk, Zoete kers, Zwarfle els, Meidoorns, Linde, lep,

Gewone es, Wilde lijsterbes, Wilgen, Berken en Hazelaar.
Door het hakhoutbeheer is het oorspronkelijke genenmateriaal van vele bomen van de
Veluwe overgeleverd. Onlangs is door Alterra d.m.v. DNA-onderzoek aangetoond dat
het oude hakhout van de Veluwe past in de migratielijnen van de eiken vanuit ZuidEuropa naar het noorden. Het genenmateriaalvan de Veluwse eiken kan daarmee op
ruim 10.000 jaar geschat worden. De komende jaren wordt er door Alterra een uitvoerig onderzoek gedaan naar de migratieherkomsten van de Veluwse eiken (zie figuur
5).
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ministerie met aanbevelingen om het hakhout op enen (omvorming tot spaartelgen)
te zetten.
We moeten ons beslist niet een te romantisch beeld voorstellen van de bossen in het verleden. Er werd vrij rationeel mee omgegaan. Strooisel en mos werd verwijderd. Stenen werden verzameld en verkocht. Varens en kamperfoelie werden weggehaald. Tussen de hakstoven werden soms nog aardappelen geteeld.
Al met al heeft het ertoe geleid dat vrij veelvan de bestaande eiken op de oude bosplaatsen
nog steeds uit oorspronkelijk genenmateriaal bestaan. Hetzelfde geldt voor de Beuken van
de malenbossen en de Beukenhakhoutrelicten. Behalve de bossen zijn ook de oude houtwallen rondom de oude nederzettingen bijzonder waardevol. ln houtwallen bleef vaak meer
ruimte voor meerdere soorten bomen en struiken. De bijzondere en zeldzame soorten groeien nu voornamelijk nog in de houtwallen.

Figuur 6: Beukenhakhoutrelict op het Wekeromse Zand

21

