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hoewel De oorspronkelijke oppervlakte van het zoniënwouD sinDs
het miDDen van De 19De eeuw sterk is verminDerD, is het relatief goeD
bewaarD gebleven. aan de basis van het behoud van dit uitzonderlijke woud-

massief in de voormalige nederlanden liggen diverse factoren. Dit artikel biedt
hiervan een overzicht en doorloopt de geschiedenis van het bos vanaf de eerste
getuigenissen van woudbeheer in de loop van de middeleeuwen, tot aan de eeuw
van de verlichting. Deze was een keerpunt voor het zoniënwoud en baande de weg
voor de experimenten van landschapsarchitect joachim zinner.

het Zoniënwoud is een van de meest
uitgestrekte beboste oppervlakten
van belgië en is vandaag 4.383 hectare groot. voor het midden van de
19de eeuw was het nog veel groter,
met een oppervlakte van ongeveer
10.000 ha volgens de eerste meting
uitgevoerd in de 16de eeuw (afb. 1).

Afb. 1

hoewel de grond van het Zoniënwoud
grotendeels slibhoudend en dus uiterst
geschikt is voor landbouw, lijkt het
grote sociale en economische belang
van het woud de belangrijkste reden
te zijn geweest voor zijn behoud. het
ligt immers aan de rand van een stad
die minstens sinds de 13de eeuw een
van de belangrijkste metropolen was
van onze streken. de rijkdommen en
materialen die dit domaniale woud
leverde waren vitaal voor een groot
aantal zowel stedelijke als agrarische
en zowel arme als aristocratische individuen, sociale groepen en instellingen.

het Zoniënwoud had meerdere functies. eerst en vooral stond het woud
symbool voor de welvarendheid van
het hof en de stad. vervolgens was
het een belangrijk jachtterrein en
moest hiervoor de nodige ruimte
bewaard blijven alsook voorzien in
de voedselvoorraad voor het voortbestaan van het wildbestand. daarnaast
had het zowel een commerciële als
productieve functie (brandhout, timmerhout, zones voor het grazen
van vee en voor het verzamelen van
allerlei planten) voor alle leden van
de brusselse samenleving. vooral
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kaart van adrian de bruyn, 1742 (© ara, kaarten en plattegronden in handschrift, ii, 1423).

erFgoed brussel

op het einde van de middeleeuwen
was een bos van die afmetingen
niet courant. In de dichtbevolkte en
sterk verstedelijkte gebieden als
brabant waren de bossen en wouden sterk geslonken en bleven nog
slechts flarden over. In de tweede
helft van de 18de eeuw werd het
Zoniënwoud in oppervlakte alleen
overtroffen door de woudmassieven
van de ardennen, een dunbevolkte
streek.1 hoe is het te verklaren dat
het Zoniënwoud met een alles wel
beschouwd relatieve territoriale
coherentie bewaard is gebleven?
waarom werd het Zoniënwoud niet
ontgonnen, verkaveld en verbrokkeld
zoals dat het geval was met tal van
uitgestrekte bossen in het noorden
en noordwesten van belgië?
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Afb. 2
Detail van het schilderij van Denijs Van Alsloot, Het feest aan de Diesdelle in aanwezigheid van de aartshertogen Albrecht en Isabella, begin 17de
eeuw, waar op het voorplan een man en een jongen die hout van het Zoniënwoud transporteren (© Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België, inv. 3446).

de soeverein was vrij om er alles wat
hij nodig had voor zijn comfort en
voor het onderhoud van zijn domein
te gaan halen. Het woud had tot slot
ook een financiële functie, want het
vertegenwoordigde een grondreserve die op elk moment inzetbaar
was als bron van inkomsten voor een
vorst die altijd in geldnood zat. Het
is dus niet te verwonderen dat het
Zoniënwoud van in de middeleeuwen
een druk gefrequenteerd gebied was
dat door een massa mensen werd
gebruikt om in bepaalde behoeften
te voorzien, een beeld dat ver verwijderd is van het wilde en duistere
woud waarin men zich niet durfde te
wagen.

De erfenis uit het
verleden
In de tweede helft van de 11de eeuw
wordt in een bericht over de lasten
die door de boeren van het domein
van Sint-Pieters-Leeuw werden
afgedragen, voor het eerst melding
gemaakt van het Zoniënwoud (Sonia).
Het wordt voorgesteld als een silva
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communis, een ‘gemeenschapswoud’
dat ter beschikking staat van alle
omwonenden. De tekst zegt duidelijk dat het domein van Leeuw over
een seigneuriaal woud beschikte
waarvoor de boeren gebruiksrechten
moesten betalen (voor het sprokkelen van hout en voor het oogsten van
eikels door varkens), terwijl ze in het
Zoniënwoud hierover gratis (!) konden beschikken.2
Het is niet bekend wie in die tijd de
eigenaar was van het Zoniënwoud.
Misschien de koningen van Duitsland,
bij wie het eigendomsrecht over de
wouden van hun koninkrijk berustte.
Toen de graven van Leuven, hertogen
van Brabant zich losmaakten van dat
verre gezag en de macht grepen in de
streek van Brussel, werden zij minstens vanaf de 12de eeuw de nieuwe
eigenaren en handhaafden ze het
open karakter van het Zoniënwoud.
Hun bosbeleid blijkt wat dit betreft
uiterst helder te zijn geweest. Ze
stonden veel gebruiksrechten in
het woud toe aan abdijen, dorpsgemeenschappen of particulieren. Met
andere woorden, ze gaven ruim toe-

gang tot het woud. Ze privatiseerden
weinig en sloten of verkavelden zelden delen van het bos om deze aan
een nieuwe eigenaar over te dragen
of te ontginnen.3
In de Keurboecken, een soort wetboek van strafrecht met lastenboeken
voor de exploitatie van de bossen, zijn
de tarieven voor het gebruik duidelijk
terug te vinden.4 De gebruiksrechten
betroffen vooral het weiderecht, dat
wil zeggen: het recht om in bepaalde
delen van het woud runderen, varkens en schapen te laten grazen.
Zo wordt in een overzicht van 1418
melding gemaakt van het duizelingwekkende cijfer van 2.224 stuks vee,
die verspreid waren over de vochtige
valleien die de flanken van het woud
doorsneden. Deze gebruiksrechten
betroffen ook het recht om ‘gisant’
(liggend hout dat op de grond was
gevallen) en ‘estant’ (nog levend
hout, meestal secundaire houtsoorten – vaak met uitzondering van eik
en beuk of zelfs haagbeuk – en lage
takken van deze bomen) mee te
nemen. De inwoners van Brussel en
de omwonenden van het woud geno-

Afb. 3

ten van dit gratis recht. Sommigen
aarzelden zelfs niet om hun oogst in
Brussel op de zwarte markt te gaan
verkopen.5 (afb. 2). Zoals verder zal
blijken, belette dit natuurlijk niet
dat het woud daarnaast ook commercieel werd geëxploiteerd, maar
dit werd systematisch vastgelegd in
de gebruiksrechten en de heffingen
voor eigen gebruik van het hof.
Het is verleidelijk om in deze situatie,
bestaande uit diverse toe-eigeningen,
een verplichting te zien waarmee de
nieuwe eigenaren – de hertogen van
Brabant – een vergelijk moesten treffen en dat hen misschien noopte tot
het handhaven van een zekere status
quo. Een beknotting van de rechten
had wellicht tot algemeen ongenoegen geleid, tot protest van het volk en
sociale onrust op een moment dat de
hertogen integendeel op zoek waren
naar steun voor de politieke opbouw
van hun vorstendom.6 Dit gewicht
van het verleden en de omvang van
de gebruiksrechten zouden een constante zijn in de geschiedenis van het
Zoniënwoud tot aan de komst van het
Franse regime.

Exploitaties en
landschappen
De exploitatie van het Zoniënwoud tijdens het ancien regime nam diverse
vormen aan. Naast het gebruiksrecht,
dat door zijn omvang aan de basis ligt
van de identiteit van het Zoniënwoud
en waarvan we de principes in grote
lijnen hebben uiteengezet, werd het
woud ook commercieel geëxploiteerd (in de vorm van de zogenaamde
gewone jaarlijkse kap) en voorzag
het ook in de geregelde of bijzondere
noden van het hof (de zogenaamde
buitengewone kap). Al deze factoren samen waren belastend voor het
milieu en voor het woudlandschap.
(afb. 3).
Een niet gedateerde rekening voor
hout van het Zoniënwoud, die waarschijnlijk teruggaat tot het einde van
de 14de of het begin van de 15de eeuw,
registreert de kap van 118 bunders 7
hoogstammige bomen (de gran boes)
en van 15 bunders kreupelbos (de
minu boes).8 Dit onderscheid brengt
ons meteen bij de kern van de kwestie
van het woudlandschap. Uit dit docu-

ment blijkt dat het Zoniënwoud voornamelijk bestond uit hoogstammigen, dat wil zeggen: uit hoge bomen
die met een lange omlooptijd werden geëxploiteerd. Er zijn meerdere
decennia nodig eer hoogstammigen
kaprijp zijn. Een kleiner gedeelte
werd gekweekt als kreupelbos, in
populaties van kleine bomen ontstaan
uit loten van stronken die met een
korte omlooptijd werden geëxploiteerd om brandhout te produceren.
Naar de zone met kreupelbos wordt
in de bronnen verwezen met de naam
‘Heegde’, een uitloper van het woud in
de richting van Brussel (grosso modo
het huidige Terkamerenbos). Deze
naam (die sinds 1159 voorkomt als
Hega) verwijst naar het idee van een
aan te veel licht blootgesteld, verloederd en overgeëxploiteerd bos.9
Dit onderscheid mag ons echter niet
misleiden. Deze populatietypes waren
zelden zuiver en hun intrinsieke
complexiteit beantwoordde aan de
verscheidenheid van het gebruik dat
ervan werd gemaakt. Ook al wordt het
in documenten zo genoemd, het hoog
opgaand woud bestond hier eigenlijk
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Blad uit het schrift met de merken en zegels van de houthandelaars die actief waren in
het Zoniënwoud, 1603-1739 (© ARA, Houtvesterij van Brabant 88).
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Afb. 4
Aquarel van de bossen aan de rand van het Zoniënwoud en van het domein van de priorij van Jericho in ter Cluysen, onder Eigenbrakel
(© ARA, Kaarten en plattegronden in handschrift, II, 3003).

uit een kreupelbos met hoogstammigen. Zoals in de meeste wouden van
het ancien regime, werden de stronken van de gekapte bomen nooit verwijderd – waarvoor veel en duur extra
werk nodig is – en deze stronken en
wortels begonnen dan nieuwe loten
te schieten. Die vormden na enige tijd
struikgewas onder de hoge bomen, die
zoals we verder zullen zien, niet altijd
erg talrijk waren. In de Heegde, die
gekapt werd met een korte omlooptijd en waar uit de vele stronken een
dik kreupelbos groeide, stond ook een
aantal hoogstammigen. Deze waren
enerzijds noodzakelijk om op termijn
de stronken te vervangen die na jaren
scheuten produceren uitgeput waren,
en anderzijds om eetbare vruchten te
produceren voor het wild en het vee
– die dan weer met hun uitwerpselen
de grond die zwaar onder druk stond,
bemestten. Het exploiteren van kreupelbos vergt inderdaad bijzonder veel
van de aarde, want de loten halen erg
veel voedsel uit de grond.10 (afb. 4).
De specifieke exploitatiemethodes
van deze populatietypes kenden in de
15de-16de eeuw enerzijds en de 18de
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eeuw anderzijds een belangrijke kentering.

Het principe van
omlooptijd en
georganiseerd kappen
Uit de beschikbare documenten valt
af te leiden dat de middeleeuwen
een cruciale periode waren voor de
organisatie van het Zoniënwoud, met
vooral het invoeren van een georganiseerde kap. Dat wil zeggen dat er
een omlooptijd werd ingevoerd, een
cyclus van jaarlijkse kap, waarvan
de lengte de oppervlakte bepaalde
die jaarlijks mag gekapt worden. Als
voorbeeld nemen we de Heegde.
Hiervoor werden vanaf de 15de eeuw
een aantal reglementen ingevoerd
die de exploitatie moesten rationaliseren. Haar omlooptijd werd in 1465
vastgelegd op twintig jaar. De ordonnantie van Filips de Goede die deze
regels instelde, vergde dus een precieze meting van de omlooptijd en
de verdeling van het bomenbestand
in 20 gelijke delen zodat elk jaar van
de twintigjarige cyclus een twintigste

ervan gekapt kon worden. De eerste
kap moest beginnen aan Terkameren
en zo geleidelijk aan verdergaan (de
‘tire et aire’-methode).11
Deze rationalisering werd in de eerste helft van de 16de eeuw onder
Karel V uitgebreid tot het hele bos.
Het aantal ordonnanties over het
Zoniënwoud die deze vorst uitvaardigde – 14 in totaal – is veelzeggend
over zijn bekommernis om de exploitatie ervan beter te organiseren.12 Als
we weten dat Karel V van Brussel de
feitelijke hoofdstad maakte van de
Habsburgse Nederlanden – hij installeerde er drie collaterale raden die
tijdens zijn afwezigheid de administratie moesten verzekeren –, is het
evident dat zijn bezorgdheid over het
Zoniënwoud vooral te maken had met
zijn bezorgdheid over de hoofdstad en
het belang dat de exploitatie van het
woud daarvoor had.
Documenten van voor zijn hervormingen wijzen op een systeem van
niet gereglementeerde kap waarbij de oppervlakken van jaar tot jaar
verschilden, en dus op een gebrek

In 1517 nam Karel V inderdaad een
reeks belangrijke maatregelen:
• Hij besloot dat de Heegde, waar
de Brusselaars en boeren uit de
omliggende dorpen zich geregeld
bevoorraadden, voortaan zou geëxploiteerd worden met een omlooptijd van negen tot tien jaar, in functie
van de groei van het kreupelhout.
• Een kanton, de zogenaamde
Zadelberg, met een oppervlakte
van 80 bunders (tussen Terhulpen
en Overijse) was ten tijde van de
hertogen van Brabant voorbehouden voor de jacht, waardoor er een
kapverbod gold. De beukenpopulaties bevonden zich echter in een

zorgwekkende staat, met talrijke
wegkwijnende oude bomen. Karel
V beval daarom de geleidelijke kap
van deze reserve door elk jaar twee
bunders toe te voegen aan het jaarlijkse kavel van 54 bunders, dat
toen naar alle waarschijnlijkheid
een omlooptijd had van 80 jaar.
• Hij wenste ook voor zichzelf en zijn
opvolgers een jachtterrein en beval
dat hiervoor in het Zoniënwoud
meerdere zones met mooie beuken, in de nabijheid van de residentie van Tervuren, gereserveerd
moesten worden.14
Vanwaar die wens om in een beukenbos te willen jagen? Beuken zijn
bomen die moeilijk met andere soorten samenleven. In een gevorderd
stadium van hun ontwikkeling, elimineren ze heliofiele (lichtminnende)
soorten (waaronder de eik) en ook
het onderhout, omdat ze met hun
compacte kruin meer en meer het
licht afsluiten. Deze eigenschap zorgt
ervoor dat de ruimte onder beuken
open blijft, wat voor een uitstekende
zichtbaarheid en gemakkelijke doorgang zorgt en door jachtstoeten erg

werd geapprecieerd (afb. 5). Iedereen
die vandaag gaat wandelen in de beukenkathedraal kan dat gemakkelijk
vaststellen. Waren de jachtreserves
van de vorsten in het Zoniënwoud de
voorlopers van deze beukenkathedraal? (zie het artikel pp. 24-35)
Achter de op het eerste gezicht stellige maatregelen zaten in werkelijkheid onzekerheden verborgen,
waaruit blijkt hoezeer de oude reglementeringen empirisch gefundeerd
waren. In 1542 werd de omlooptijd
in de Heegde verdubbeld van negen
à tien jaar tot 20 jaar. Ongetwijfeld
omdat de houtvesters hadden vastgesteld dat na twee omlooptijden van
tien jaar de productie van kreupelhout dat aan zo’n hoog tempo werd
gekapt zeer laag was en dat het dus
nodig was om de cyclus te verlengen.
Dezelfde ordonnantie verdubbelde
de oppervlakte van de jaarlijkse kap
van het hooghout in het Zoniënwoud
– van 54 naar 100 bunders. De reden
daarvoor vinden we in de ordonnantie
van 12 oktober 1545. Uit de opmeting en algemene afbakening van het
Zoniënwoud uitgevoerd tussen 1523
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aan een duidelijk omlooptijdsprincipe. In 1398-1399 werden 136 bunders gekapt, het jaar daarop 240 en
80 in 1470-1471. In de loop van de
15de eeuw is er echter sprake van
een normalisatie van de oppervlakten – van 50 tot 60 bunders –, wat een
gereglementeerde kap van jaarlijks
54 bunders aankondigde, wellicht
met de invoering van een omlooptijd
van 80-100 jaar, zoals dat in de ordonnanties van Karel V te lezen valt.13
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Afb. 5
Tapijt uit de reeks De Jachten van Maximiliaan, naar een karton van Barend Van Orley, 1531-1533 (© Musée du Louvre).

en ten laatste 1545, was gebleken dat
het woud een oppervlakte had van
8.257 bunders, de talrijke wegen en
‘braaklanden’ inbegrepen. Met de 54
jaarlijkse bunders en een omlooptijd
van 80 kon niet meer dan de helft van
het woud worden gekapt. Dus werd
de oppervlakte verdubbeld: 20 in de
Heegde en de 80 andere in “la haulte
fustaille et grand bois en deux ou trois
lieux.”15

Spaartelgen en
landschappen
Een belangrijk element in het beheer
van het Zoniënwoud was het herbebossen van de kapplaatsen door
natuurlijke regeneratie met behulp
van spaartelgen. Een spaartelg of
zaadboom is een mooi gevormde
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boom die als veelbelovend wordt
beschouwd voor de omlooptijd (hier
80 jaar) en niet wordt gekapt. Deze
spaartelgen worden ongemoeid gelaten en herbebossen dan de ruimten
rondom hen door hun vruchten af te
werpen en zo nieuwe bomen te doen
ontstaan.
In de 15de eeuw werd ook een aantal
empirische pogingen omgezet in een
vaste regel. In het prille begin van de
eeuw moesten 24 spaartelgen van
eiken of beuken per gekapte bunder
worden gereserveerd. Dit aantal werd
rond het midden van de eeuw, zowel
voor eiken als voor beuken, opgedreven tot 40. In 1480 werd dat aantal
uiteindelijk verlaagd tot 16 per bunder
en dat bleef de regel tot in de 18de
eeuw, toen in bepaalde theoretische
documenten melding werd gemaakt

van een stijging tot 40 per bunder.16
Hoewel het principe van de spaartelgen vooral rendeerde bij eiken en
beuken, werden in bepaalde omstandigheden ook andere soorten geselecteerd. In 1440 stipuleerde het
reglement dat 24 spaartelgen van
eiken en beuken moesten worden
gereserveerd, of ook berken, als er
niet genoeg van de eerste soorten
te vinden waren.17 Hieruit blijkt hoe
strategieën werden aangepast in
functie van de aard van de bodem en
van de blootstelling aan klimatologische omstandigheden. Daar waar de
bodem niet goed genoeg was voor de
ontwikkeling van edele soorten – eiken
en beuken en vanaf de 17de eeuw ook
haagbeuk, werd gekozen voor berk als
weinig veeleisende boom.18
Vanuit landschappelijk oogpunt is het

Waarom werd dan het hooghout in
dergelijke omstandigheden bewaard?
Hout werd toen in de eerste plaats
gebruikt als brandstof, ofwel in de
vorm van brandhout ofwel in de vorm
van houtskool. De kolenbranders, die
erg actief waren in het Zoniënwoud,
hadden trouwens een voorkeur voor
kreupelhout, dat gemakkelijker in de
houtskoolmijten kon worden gezet
en dus geen extra hak- en snijwerk
vergde. Om het behoud van dit hooghout te verklaren, moeten we rekening houden met meerdere factoren. Enerzijds had dit te maken met
de belangrijke symboolwaarde van
het woud en als plaats voor de jacht
en andere geneugten van het hof.
Uiteraard werd die jacht bedreven in
de hiervoor gereserveerde zones met
hooghout. Maar om deze te bereiken
moest de stoet het woud doorkruisen
en hooghout, ook als het dun gezaaid
was, strookte meer met het mentale beeld van een vorstelijk woud,
zoals blijkt uit een nota van 1545.21
Anderzijds had het verminderen van
hooghout en spaartelgen tot gevolg

dat ook de productie verminderde
van grote stukken timmerhout, iets
wat een stad als Brussel zich niet kon
veroorloven. Deze vorm van beheer
van het Zoniënwoud produceerde dus
meestal kreupelhout onder hooghout
(waarbij het kreupelhout domineert)
en zelden hooghout boven kreupelhout (waarbij het hooghout domineert), wat overeenkwam met een
zekere vorm van ‘opgebruiken’ van
het woud, zowel ideëel, economisch
als materieel.

De eeuw van de
verlichting:
natuuronderzoek
en vernieuwingen
De 18de eeuw was een andere belangrijke periode voor het Zoniënwoud. In
deze eeuw werden inderdaad twee
reeds gekende en af en toe toegepaste methodes veralgemeend, wat
het beheer van het woud ingrijpend
veranderde. We moeten daaraan toevoegen dat de 18de eeuw op politiek
gebied een relatief rustige periode
was, na anderhalve eeuw agitatie
en troebelen in de context van de
godsdienstoorlogen, toen er in het
Zoniënwoud meerdere uitzonderlijke
kapcampagnes hadden plaatsgehad
(bevoorrading van brandhout voor de
troepen en hout voor vestingwerken).22
Er werd dus geprofiteerd van een
periode van rust, wat bevorderlijk
was voor reflectie en experimenten
om de twee vernieuwingen door te
voeren. Enerzijds werd veel meer
braakliggende grond ingezaaid of
ingenomen door kunstmatige aanplantingen, zelfs in die mate dat vrijwel in alle zones van het woud boomkwekerijen werden aangelegd.23 Dit
kondigde reeds de herbebossing
door Zinner op het einde van de
eeuw aan (zie hierover het artikel, pp.
24-35). Anderzijds werd de praktijk
van het uitdunnen en snoeien veralgemeend en de methodes hiervoor

werden preciezer dankzij natuuronderzoek dat in die tijd totaal nieuw
was in een groot domaniaal massief
als het Zoniënwoud. Deze vernieuwing, die werd ingegeven door het
kapitale belang van de producten die
het woud leverde, werd uitgedragen
door het uitzenden van bosambtenaren, onder meer naar Toscane en
Wenen in 1769 om er "la façon que
nous avons dans ce paijs d’entretenir
la forest" bekendheid te geven.24
De methode van het uitdunnen – een
operatie die erin bestaat om op een
welbepaald moment de overtollig
geachte begroeiing te verwijderen
om de groei van andere bomen te
bevorderen – was ingegeven door
empirische observaties van de vorige
eeuwen. Zonder in detail te treden,
verwijzen we naar de auteur van een
verslag van het begin van de 17de
eeuw, die vaststelde dat wit hout
(zoals ratelpopulier en wilg, minderwaardige soorten die niet erg in
trek waren) in de eerste jaren van de
nieuwe groei gunstig was voor eiken,
beuken en haagbeuken. Als snelgroeiend hout bieden zij bescherming (tegen vee, wild en weersomstandigheden) voor het meer edele
hout, dat trager groeit en meestal
35-40 jaar nodig heeft om tot volle
was en sterkte te komen.25
Dergelijke op observaties op het
terrein gebaseerde geschriften zijn
typisch voor de 18de eeuw en werden zeker beïnvloed door de noties
van de jonge wetenschappelijke bosbouw, die in die tijd door Fransman
Duhamel du Monceau (1700-1782)
werd ontwikkeld. Het natuuronderzoek in het Zoniënwoud vond vooral
zijn neerslag in studies van twee verlichte houtvesters: wautmaître (woudmeester) Jean-Joseph de Beughem,
actief van 1751 tot 1787, en lieutenantwautmaître (luitenant-woudmeester)
Jean-Charles-Théodore de l’Escaille,
actief van 1770 tot 1793. Allebei
schreven ze meerdere verslagen die
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belangrijk erop te wijzen dat het aantal spaartelgen per bunder (tussen 16
en 40) extreem laag was. Dit is absoluut onvoldoende om het hooghout
toe te laten de overhand te krijgen
op het kreupelhout. In theorie zijn
daar een honderdtal spaartelgen voor
nodig. Op twee of drie omlooptijden
leidt een dergelijke methode tot een
dun gezaaid hooghout, bestaande uit
geïsoleerde bomen die in alle vrijheid
groeien en door dit gebrek aan concurrentie een gedrongen vorm krijgen
–"à la cime en pommier" zeiden de
houtvesters in die tijd – en stammen
met talrijke waterloten en knoesten.19
Het hier geschetste beeld door extrapolatie op basis van het aantal spaartelgen is verre van louter theoretisch.
Meerdere documenten bevestigen
deze fysionomie, vooral een verslag
van een inspectie die plaatshad in
augustus-september 1742 in meerdere kantons van het Zoniënwoud.20

Een groot domaniaal woud beheren en exploiteren in het pre-industriële tijdperk

ze aan de Rekenkamer overmaakten en waarin ze de modaliteiten van
de inrichting van het Zoniënwoud
beschreven, preciseerden en verbeteringen voorstelden.
In 1769 wees de Beughem eens te
meer op de noodzaak om zowel het
kreupelhout als de hoogbomen uit te
dunnen: "le premier, dans sa jeunesse,
doit être netoié et éclaircit par le bas
[les bois blancs], le second par le haut
[les baliveaux ne devant pas empêcher
la lumière d’atteindre l’étage inférieur
des taillis]."26
In 1773 schreef de l’Escaille een verslag waarin hij de groei beschrijft
van de hoogbomen in de nieuw geëxploiteerde kantons. Hij stelt vast dat
meestal het derde jaar nadat het
hout is gekapt en de arbeiders vertrokken zijn, de herpopulatie van de
bodem begint: eerst de wilgen en
ratelpopulieren; het vierde jaar de
berken en de eerste beuken, eiken en
haagbeuken; het vijfde jaar en de volgende als de vruchtvorming van de
spaarloten optimaal is, ontwikkelen
zich beuken, eiken en haagbeuken in
grote hoeveelheden. Hij suggereert
dus om op het goede moment uit te
dunnen – niet te vroeg om de belangrijke soorten te beschermen, niet te

laat opdat ze niet zouden concurreren met de edele soorten: beuken,
eiken en haagbeuken – en tegelijk te
snoeien "pour assister la jeune futaye
à s’élever et donner l’air aux jeunes
plantes de bois dur qui seroient plus
tardive."27 Hij beveelt ook aan – zoals
Zinner dat in zijn campagnes zou
veralgemenen (zie het artikelpp.24
tot 35) – deze uitdunnings- en snoeicampagnes onder staatsbeheer te
laten uitvoeren. Hij drong inderdaad aan op de afschaffing van de
gebruiksrechten betreffende het vergaren van planten en het verwijderen
van wit hout en lage takken (gevaar
voor misbruik) en op de invoering
van onderhoudscampagnes uitgevoerd door dagloners. De investering
hiervoor zou worden gedekt door de
verkoop van hout dat hierbij werd
gewonnen.28 De overtuigende raad
van de l’Escaille werd meermaals
gevolgd door de Rekenkamer.
Deze teksten illustreren hoe de houtvesters van de 18de eeuw in staat
waren de aanplanting en de groei
van de verschillende houtsoorten te
benaderen vanuit hun verschillende
ecologische interacties. De weg was
geëffend voor de experimenten van
landschapsarchitect Joachim Zinner.
Vertaald uit het Frans
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Managing and exploiting
a large forest domain in the
pre-industrial era.
The Sonian Forest, a capital forest?
Even though the Sonian Forest has
lost much of its initial surface area
since the middle of the 19th century,
it has survived to the present
day relatively well preserved and
protected since the introduction
of an integrated management
approach during the Middle Ages.
The conservation of this exceptional
primeval forest in the former Low
Countries is the product of various
factors, the main ones being a
geographic situation on the edge of
a city undergoing rapid expansion,
leading to the development of a
multitude of functions which made it
socially and economically important
to its users, and a marked will on
the part of its successive owners
- until the arrival of the French
regime - not to interfere too much
with the usage rights inherited from
the past, which to a certain extent
forged the Sonian identity.
Historical sources bear witness
to forest management and
maintenance of resources that
were for a long time at best hesitant
during the whole Middle Ages.
Subsequently, exploitation was
organised in a more sustainable
vision, in particular through the
introduction of regulated coppicing
of the forest and the repopulating
of pruned areas by natural
regeneration using saplings.
Finally, the 18th century appears to
have been a pivotal period for the
Sonian Forest with the development
of two major innovations, i.e.
the artificial regeneration of the
waves by planting or seeds and the
practice of thinning and pruning/
debranching coupled with naturalist
observation work, opening the way
to experiments by gardener
Joachim Zinner.
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