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13 H
 et beheer van boswallen
Martijn Boosten en Patrick Jansen

In veel Nederlandse bossen, heideterreinen en
stuifzanden liggen restanten van eeuwenoude
aarden wallen die werden gebruikt om bijvoor
beeld wild en vee te keren, grenzen te markeren,
stuifzanden te beteugelen, overstromingen te
voorkomen en vijanden te weren (zie paragraaf
13.7). Voor deze wallen wordt in de onderstaan
de tekst de verzamelnaam boswallen gehan
teerd. Boswallen zijn voor beheerders een ge
makkelijk herkenbaar deel van het historisch
erfgoed in hun terrein (afb. 13.1). Naast histori
sche waarde herbergen boswallen bijvoorbeeld
ook ecologische, educatieve en recreatieve
waarden. Bij het beheer van deze elementen ko
men dan ook veel vragen kijken. In dit artikel
wordt beschreven hoe terreinbeheerders bos
wallen een plek kunnen geven in het beheer.

13.1 Vakkundig en duurzaam beheer

Van een beheerder mag worden verwacht dat hij
zijn terrein vakkundig en duurzaam beheert.
Vakkundig beheer wil zeggen dat het beheer is
gebaseerd op drie peilers: langetermijnvisie, ge
biedskennis en vakkennis (afb. 13.2). Duurzaam
heid is een van oorsprong bosbouwkundige
term, die in 1713 werd geïntroduceerd door Hans

Carl von Carlowitz in zijn boek ‘Sylvicultura
Oeconomica’. De term was oorspronkelijk gericht
op een continue houtoogst en houtvoorziening,
maar de moderne uitleg van de term duurzaam
heid richt zich op de balans tussen ecologie, eco
nomie en sociale (o.a. culturele) aspecten. Deze
balans is ook het uitgangspunt bij duurzaam be
heer. Waar die balans precies moet liggen is
moeilijk standaard aan te geven. Elke terreinbe
heerder zal dus zijn eigen weg moeten vinden in
het vinden van de balans.
De keuzes in de langetermijnvisie en de verta
ling hiervan naar concrete beheermaatregelen
kunnen sterk verschillen al naar gelang gebied,
persoonlijke voorkeuren, eigenaar, beschikbare
financiële middelen, maatschappelijke rand
voorwaarden en dergelijke. Er kunnen discussies
ontstaan over dergelijke keuzes, maar als het
beheer gebaseerd is op de drie pijlers, dan is er
altijd sprake van vakkundig terreinbeheer. De
ene persoon of organisatie maakt andere afwe
gingen dan de andere, maar het gaat dan niet
om ‘goed’ of ‘fout’, maar om ‘anders’. Het is
dan ook van belang dat beheerders de drie pei
lers onder hun beheer op orde hebben. Het is de
verantwoordelijkheid van elke beheerder om te
beschikken over een gedegen langetermijnvisie
en een grote dosis gebieds- en vakkennis. Daar

Afb. 13.1 Tal van terreinbeheerders treffen in hun gebied (eeuwen)oude wallen aan, zoals deze boswal in Hoog
Soeren (foto: Mark van Benthem)
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Afb. 13.2 Vakkundig terreinbeheer (illustratie: Gebca Velema).

kan de maatschappij een terreinbeheerder op
aanspreken. Daarnaast is het van belang om al
tijd een bepaalde balans te houden tussen eco
nomie, ecologie en sociale aspecten, want al
leen dan is werkelijk sprake van duurzaam
beheer.

13.2 Gebiedskennis

Terreinbeheer begint bij ‘weten wat je hebt’. Wat
zijn de ecologische, productieve, cultuurhistori
sche, toeristisch-recreatieve en landschappelijke
waarden van het gebied? Alleen als je weet wat
je hebt, kun je waarden toekennen aan deze ele
menten en functies en vervolgens bewust en on
derbouwd keuzes maken in het beheer. Voor cul
tuurhistorie betekent dit dat het historisch
erfgoed en gebiedshistorie in beeld moeten
worden gebracht voordat er kan worden overge
gaan tot waardering en beheer van cultuurhisto
rische elementen.
Talloze personen en organisaties hebben zich de
afgelopen jaren op dit onderwerp gericht en ook
de aandacht voor cultuurhistorie in brede zin is
enorm toegenomen, maar slechts van een be
perkt aantal bos- en natuurgebieden zijn tot
dusver uitgebreide historische studies versche
nen. Voor het overgrote deel van de gebieden
ontbreekt een gedegen overzicht van de ge
schiedenis en het historisch erfgoed. De meeste

terreinbeheerders kennen bijvoorbeeld lang niet
alle boswallen in hun gebied. Zelfs relatief op
vallende boswallen worden vaak niet bewust
opgemerkt, omdat dit een bepaalde manier van
kijken vergt. De historische achtergronden over
de wallen in een gebied, zijn vaak helemaal niet
bekend bij de beheerders. Elke terreinbeheerder
die aan de slag wil met wallen, zal daarom eerst
moeten weten wat zijn gebied op dit vlak te bie
den heeft.
Om een compleet beeld te krijgen van de aan
wezige boswallen in een gebied is het vaak no
dig om veldwerk te verrichten. Wallen kunnen in
het veld gevolgd worden of er kunnen vlakte
dekkende veldinventarisaties worden verricht.
Van elke wal dient een aantal karakteristieken te
worden vermeld, zoals juiste locatie en lengte,
staat van instandhouding, profiel en aanwezige
beplanting (zie kader Historische beplanting op
wallen). Bronnenonderzoek is er vooral op ge
richt om achtergrondinformatie over boswallen
te achterhalen, maar soms kunnen zo ook niet
meer zichtbare wallen worden achterhaald.
Vragen die bij het bronnenonderzoek aan de
orde kunnen komen zijn:
• Wanneer is de wal is aangelegd?
• Wie was de opdrachtgever voor de bouw van
de wal?
• Wat was de functie (of waren de functies) van
de oorspronkelijke wal?
• Hoe zag de wal er bij de aanleg uit?
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-- Wat was het profiel van de wal (hoogte,
breedte, lengte, hellingshoeken etc.)?
-- Uit welke materialen was de wal
opgebouwd (aarde, plaggen etc.)?
-- Lagen er één of meerdere greppels naast
de wal?
>> Aan welke kant(en) lagen deze greppels?
>> Wat was de functie van de greppel(s)
-- Stond er beplanting op de wal?
>> Wat was de soortensamenstelling?
>> Wat was de beplantingsvorm (hakhout,
haag, opgaande bomen/struiken)?
>> Hoe werd de beplanting beheerd: (hoe
frequent werd er gehakt/gezaagd of
geschoren, …)?
>> Stond de beplanting op de wal, op het
talud of langs de greppel?
>> Wat was de functie van de beplanting
(barrière, verfraaiing, houtproductie etc.)?
-- Stonden er andere soorten barrières
op de wal?
>> Welke soort barrière stond er op
(hekwerk, palissade etc.)?
>> Van welke materiaal was dit gemaakt?
• In welke periode is de wal actief ‘gebruikt’
(was de wal in functie)?
• Heeft de wal in de loop der tijd nog andere
functies en/of een andere profiel gehad?
Gedetailleerde veldinventarisaties en bronnen
onderzoek kosten veel tijd en vergen vakkennis
en ervaring. Het aantal professionals dat zich op
dergelijk werk richt, is vooralsnog beperkt. Het
werk kan na enige kennisoverdracht vaak wel
(mede) uitgevoerd worden door vrijwilligers van

Afb. 13.3 In de bossen ten oosten van Groesbeek liggen
twee parallel lopende wallen, die mogelijk een restant
zijn van een oude schaapsdrift. Op kaarten uit het begin
van de 19e eeuw zijn deze wallen duidelijk aangegeven
door middel van twee parallel lopende lijnen (bron:
Tranchot kaart (1802-1807) en Müffling kaart (1815-1828).

bijvoorbeeld lokale historische verenigingen of
natuurverenigingen (IVN, KNNV en dergelijke).
Er is een groot aantal bronnen die geraadpleegd
kunnen worden bij het zoeken naar historische
achtergrondinformatie over boswallen. Hieronder
worden kort de belangrijkste bronnen beschreven.

13.2.1 Historische kaarten

Soms staan wallen ingetekend op historische
kaarten. Dit is niet alleen het geval bij topografi
sche kaarten uit de negentiende en twintigste
eeuw (afb. 13.3 en 13.4). Ook oudere kaarten uit
de zestiende tot en met achttiende eeuw bevat
ten vaak vermeldingen van wallen (afb. 13.5).
Ook als de betreffende wallen niet zijn ingete
kend, kunnen historische kaarten gebruikt wor
den om de ouderdom of de functie van een wal
te achterhalen (afb. 13.6). Bij grenswallen kun
nen kaarten bijvoorbeeld meer inzicht geven in
het verloop van voormalige eigendomsgrenzen.

13.2.2 Archieven

Gemeentelijke, provinciale, regionale en particu
liere archieven bevatten een schat aan histori
sche informatie over bos- en natuurgebieden,
zoals oude beheerplannen, koopaktes, jaarreke
ningen en correspondentie. Deze archiefstukken
kunnen informatie bevatten over het bestaan

Afb. 13.4 Op de Topografisch Militaire Kaart uit 1911 staat
de Wildgraaf tussen Oosterbeek en De Steeg (Veluwezoom)
nog aangegeven, terwijl deze toen niet meer in functie was
(bron: Topografisch Militaire Kaart Rozendaal 1911)

222
—

Afb. 13.5 Uitsnede uit de kaart van het Moftbos tussen Renkum en Ede gemaakt in 1570 door Thomas Witteroos (het
noorden ligt rechts op de kaart). Op de kaart staat de toentertijd belangrijke wildwal (Wilt Graef ) tussen Wageningen
en Bennekom aangegeven (bron: Kaart Moftbos, Thomas Witteroos, 1570).

Afb. 13.6 Op de ingekleurde kadastrale kaart van 1832 is duidelijk een schaapsdrift en een schaapskooi te zien tussen
de bossen van de Plantage bij Dieren. De schaapdsdrift is op deze kaart aangegeven als heide. (bron: ES, F. VAN
(1999). Bossen en boseigendom in Dieren anno 1832, Zuidwolde, Stichting Boskaart Nederland 1832).
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Afb. 13.7 Uitsnede van de reliëfkaart van de Veluwe waarop Landgoed Hoekelum (Ede) te zien is. Deze reliëfkaart is
gebaseerd op het Actueel Hoogtebestand Nederland. De reliëfkaart toont diverse wallen die voor een deel in het veld
nauwelijks meer zichtbaar zijn (bron: Reliefkaart Veluwe, ADC/Provincie Gelderland).

van wallen of zelfs over de aanleg en het beheer
ervan. Er zijn ook diverse historische bestekken
bekend waarin gedetailleerd wordt omschreven
hoe een wal moest worden aangelegd. Voor bij
voorbeeld de wegwallen die in 1781 in opdracht
van de Gelderse Rekenkamer zijn aangelegd
langs de Heumense Baan bij Groesbeek zijn
nauwkeurige omschrijvingen bekend van de ge
wenste afmetingen van de wal (Bouwer, 2003).
Ook archieven van marken, gemeinten, malen
en buurten bevatten historische bestekken. Voor
de vijftien kilometer lange wildwal (‘Wiltgraef’)
tussen Wageningen en Lunteren is voor het ge
deelte in het buurtschap Manen in 1771 het vol
gende bestek opgesteld:
“De sloot zal booven wijt moeten zijn 7 ½ voet
Rhijnlandse en zal schuijns moeten afloopen om dusdoende bevrijt te zijn voor het insakken. De sloot zal
diep gegraven worden 3 voet Rijnlandse en de wal daar
langs vormende 3 voeten hoogh zoo dat van den bodem
der sloot tot op den kruijn van de wal de hoogte van 6
voeten zal moeten weeren. De wal zal aan de sloot zijde
met bequaame zooden moeten aangeset worden en
alwaar het zandig is zal men de zooden moeten beginnen te setten van de bodem der sloot tot boven toe. Ook
zal dezelve wal booven op de kruijn ter breete moeten
zijn van 1 ½ voet en moet aan den binnenkant niet terloops, maar in goede order aangevuld worden”

(Breman 2010).
Dit soort historische informatie is een belang
rijke bron wanneer men op zoek is naar de op
bouw en het oorspronkelijke profiel van een wal
voor bijvoorbeeld restauratie van de wal.

13.2.3 Plaats- en veldnamen (toponiemen)

Oude plaats- of veldnamen zeggen vaak iets
over de vroegere functie van een bepaalde plek.
Zo kunnen (lokale) namen voor straten, paden,
velden of andere plekken ook duiden op de aan
wezigheid van een (verdwenen of nauwelijks
herkenbare) wal, bijvoorbeeld ‘Schaapsdrift’,
‘Wildgraaf’ of ‘Landweer’.

13.2.4 AHN-analyse

Door middel van analyse van het Actueel Hoogte
bestand Nederland (AHN) kunnen walstructuren
en greppels worden teruggevonden, ook als ze in
het veld niet of nauwelijks meer herkenbaar zijn
(afb. 13.7). De ervaringen uit de praktijk laten ech
ter zien dat ook nog veel wallen ‘gemist’ worden
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door het beperkte aantal meetpunten in het AHN.
In de (nabije) toekomst komen er gedetailleer
dere AHN-kaarten beschikbaar.

13.2.5 Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek aan de wal zelf kan
ook waardevolle informatie opleveren. Zo kan
bijvoorbeeld door middel van grondboringen of
het maken van een dwarsprofiel (coupure) infor
matie worden verkregen over de oorspronkelijke
opbouw of afmetingen van de wal of de greppel.
Coupures leveren vaak de meest nauwkeurige
informatie. Boringen zijn echter vaak goedkoper
uit te voeren en brengen minder verstoring van
het bodemarchief met zich mee. Met behulp van
OSL en C14 dateringen kan eventueel de ouder
dom van de wal of materiaal in de wal worden
vastgesteld. Ook kunnen pollenanalyses eventu
eel iets zeggen over het vroegere landgebruik
rondom de wal.
Er is tot dusverre nog maar op beperkte schaal

ervaring opgedaan met archeologisch onderzoek
naar specifiek boswallen. In het najaar van 2011
is er archeologisch onderzoek gedaan naar het
walprofiel van tien wallen op de Veluwe in de
gemeenten Apeldoorn, Ede, Elburg, Epe, Rheden
en Rozendaal (afb. 13.8). De resultaten van dit
onderzoek worden besproken in de bijdrage van
Gerben Zielman elders in deze bundel.

13.2.6 L okale deskundigen, publicaties,
afbeeldingen en foto’s

De ervaring leert dat slechts in uitzonderingsge
vallen lokale deskundigen, zoals gemeentelijke
of regionale archeologen, leden van de histori
sche vereniging of amateurhistorici uitgebreide
kennis hebben over boswallen in hun gebied. Zij
zijn echter wel een goed startpunt voor wallen
onderzoek, aangezien ze vaak goed zicht hebben
op de beschikbare archieven. Oud-beheerders en
omwonenden kunnen vaak meer vertellen over
het beheer van wallen gedurende de laatste de
cennia (grofweg vanaf de tweede wereldoorlog).
Boswallen zijn slechts bij hoge uitzondering tot
in detail beschreven in publicaties over de ge
schiedenis van een gebied. Toch kunnen artike
len, rapporten en boeken over de gebiedsge
schiedenis informatie bevatten die behulpzaam
kan zijn bij het achterhalen van de geschiedenis
van een bepaalde boswal.
Oude schilderijen, prenten, tekeningen of (lucht)
foto’s kunnen aanvullende informatie opleveren
over het vroegere uiterlijk of de ligging van wal
len. De meeste wallen zijn tot op de dag van
vandaag echter weinig fotogeniek, waardoor het
aantal historische foto’s en andere afbeeldingen
van wallen beperkt is.

13.3 Waardering

Afb. 13.8 Coupure in een wal in het Sprengenbos bij Epe
gemaakt tijdens het onderzoek van RAAP in het najaar
van 2011. In de coupure is duidelijk de structuur van het
wallichaam en de bijbehorende greppel te zien (foto:
Martijn Boosten).

Wanneer alle wallen en de historie van de wallen
in een bepaald gebied in kaart zijn gebracht, kan
een terreinbeheerder gaan bepalen wat hij met
zijn wallen wil. Het is belangrijk te beseffen dat
het niet realistisch is alles te behouden. Een bos
is immers geen openluchtmuseum en de be
schikbare fondsen voor herstel en beheer zijn
vaak beperkt. Er moeten dus veelal keuzes ge
maakt worden welke wallen wel en welke geen
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aandacht krijgen en eventueel zelfs langzaam
mogen verdwijnen. Van elke wal zal dus de
waarde moeten worden ingeschat. Om op enigs
zins objectieve gronden keuzes te kunnen ma
ken over wat wel en wat niet te behouden, kan
een waardering uitgevoerd worden op basis van
criteria als zeldzaamheid, kenmerkendheid,
gaafheid en ensemblewaarde (de samenhang
tussen de elementen). Ook de mogelijkheden
voor duurzame instandhouding (bijv. financie
ring van toekomstig onderhoud) en functiever
weving spelen een rol bij de waardering. Veel
historische elementen hebben naast een histori
sche waarde ook een recreatieve, educatieve,
landschappelijke en ecologische waarde. Dit is
zeker ook voor wallen het geval (zie kader
Ecologische waarde van wallen). Het ligt voor de
hand om bij de waardering met al deze waarden
rekening te houden.

13.4 Langetermijnvisie

Op basis van gebiedskennis en een waardering
van de aanwezige elementen en structuren dient
een langetermijnvisie te worden opgesteld. Het

belang van een langetermijnvisie is gelegen in
het feit dat beheer vaak pas op lange termijn tot
het gewenste einddoel leidt. Om niet de speelbal
te worden van steeds veranderende wensen en
inzichten, dient een terreinbeheerder continuï
teit in beleid en beheer na te streven. Het opstel
len van een langetermijnvisie is noodzakelijk om
deze continuïteit in het beheer te waarborgen en
zo (grillig) ad hoc beheer te voorkomen.
In de langetermijnvisie moet onder andere wor
den aangegeven hoe belangrijk cultuurhistorie is
in het betreffende gebied en hoe dit zich ver
houdt tot andere functies en waarden, zoals na
tuurwaarde, recreatie en houtproductie. De laat
ste jaren is er onder terreinbeheerders een
toenemende waardering voor de cultuurhistori
sche waarden in bos- en natuurgebieden. In het
beheer wordt er steeds meer aandacht besteed
aan het erfgoed in bos- en natuurterreinen.
Momenteel worden nog regelmatig individuele
historische elementen opgeknapt, zonder dat
daar een duidelijke visie op het gebied van cul
tuurhistorie aan ten grondslag ligt. Weinig ter
reinbeheerders hebben cultuurhistorie op dit
moment verwerkt in hun langetermijnvisie, laat
staan een cultuurhistorische visie ontwikkeld.
Dat is ook logisch, want het onderwerp heeft

Afb. 13.9 Hoog Buurlo is een oude landbouwontginning op de Veluwe. Het landbouwgedeelte wordt omringd door
een wildwal. Daaromheen ligt een ring van eikenhakhout. Een ringvormige beukenlaan vormt de overgang naar de
hei. In het midden staat een schaapskooi en een schaapdrift loopt hiervandaan naar de hei. Deze elementen,
kenmerkend voor een landbouwenclave op de Veluwe, worden door Staatsbosbeheer als één geheel beheerd,
waarbij ook de wildwal is hersteld (foto: Patrick Jansen).
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nog maar relatief kort de aandacht. Toch is het
van belang om dit te doen voorafgaand aan de
uitvoering van (ingrijpende) beheer- of inrichtings
maatregelen met het oog op cultuurhistorie. Dit
zorgt voor continuïteit in denken en doen.

13.5 Vakkennis

Een terreinbeheerder moet van vele ‘markten’
thuis zijn. Hij of zij moet bijvoorbeeld kennis
hebben van recreatiemanagement, ecologische
processen, houtteelt, bedrijfseconomie, bodem
kunde, cultuurhistorie, hydrologie, wetgeving en
beleid. Cultuurhistorie vormt dus slechts één van
de aandachtsgebieden van een terreinbeheer
der. Toch zien we de laatste jaren het kennisni
veau van terreinbeheerders op dit vakgebied
sterk stijgen. De grote interesse onder hen voor
dit onderwerp draagt natuurlijk sterk bij aan hun
inzet hiervoor. Het onderkennen van het belang
van cultuurhistorie door terreinbeheerders is
dan ook het startpunt. De vakkennis over de cul
tuurhistorie omvat veel onderwerpen, maar
voor een terreinbeheerder is het vooral belang
rijk dat hij/zij (1) historische elementen kan her
kennen in het veld, (2) het historische beheer en
de andere historische achtergronden van deze
elementen kent, en (3) de beheeropties voor
deze elementen kent. Deze bundel en de gids
‘Boswallen’ (Boosten et al. 2011) dragen bijvoor
beeld bij aan het opbouwen van vakkennis over
boswallen.

13.6 Omgaan met erfgoed
13.6.1 Benaderingen

In de langetermijnvisie is omschreven welke rol
cultuurhistorie in het terreinbeheer toebedeeld
krijgt. Dat moet worden vertaald naar het prak
tische beheer. Als tussenstap kan eventueel een
integrale visie op cultuurhistorie ontwikkeld
worden en/of een visie op individuele elementen
of elementgroepen. Er zijn grofweg drie benade
ringen om cultuurhistorie een plek te geven in
de inrichting en het beheer van terreinen. De
landschapsbenadering richt zich op het niveau
van het landschap, waarbij (een deel van) het

‘oorspronkelijke’ landschap wordt hersteld. Dit
kan het beeld zijn van een bepaalde periode,
maar ook van meerdere perioden door elkaar.
Het grote voordeel van deze strategie is dat de
samenhang tussen de verschillende individuele
elementen (wallen) en historische landgebruiks
vormen goed in beeld wordt gebracht (afb. 13.9).
Nadeel is dat deze strategie zeer ingrijpend kan
zijn, bijvoorbeeld omvorming van opgaand bos
tot bijvoorbeeld heide, stuifzand, hooiland of
hakhout.
Aan het andere eind van het spectrum vinden we
de elementbenadering. Hierbij worden individu
ele elementen (wallen) opgeknapt. Het gaat
hierbij vaak om de cultuurhistorische parels. Het
nadeel van deze benadering is dat de onderlinge
samenhang van de elementen in het gebied
minder tot zijn recht komt. Maar deze benade
ring sluit vaak wel goed aan bij de wensen en
verwachtingen van beheerders en omwonenden.
De ensemblebenadering kan als tussenvorm van
bovengenoemde benaderingen worden gezien.
Hierbij wordt een groep van bij elkaar horende
elementen ‘opgeknapt’ of zichtbaar gemaakt.
Hierbij kan worden gekozen voor een groep ele
menten die uit één periode stammen of die al
lemaal te maken hebben met één thema (bij
voorbeeld jacht of bebossing). De samenhang
voor het betreffende tijdsbeeld of thema wordt
gewaarborgd en de ingreep kan beperkt blijven
tot de groep elementen. Hiervan is bijvoorbeeld
sprake als het oorspronkelijke profiel van een
wal en greppel wordt hersteld, maar ook de bij
behorende grensbomen, historische doorsnij
dingen en het landgebruik in een smalle strook
langs de boswal. Afhankelijk van het gebied en
de voorkeuren in het beheer (langetermijnvisie)
kan gekozen worden voor een van deze benade
ringen of een combinatie er van. Het is aan de
beheerder om hierin een keuze te maken.
Of nu gekozen wordt voor de landschapsbena
dering of de elementbenadering, uiteindelijk
moet het beheer op elementniveau uitgewerkt
worden. Hierbij wordt vaak onderscheid ge
maakt in vier beheerstrategieën, namelijk be
houd, accentuering, restauratie en reconstructie.
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13.6.2 Behoud

Elke wal is in meer of minder mate onderhevig
aan ‘erosie’ door water, wind, betreding, be
heerswerkzaamheden, omvallende bomen en
het wroeten en graven van dieren. Het kan eeu
wen duren, maar uiteindelijk zal elke wal voor
het oog verdwijnen. De behoudstrategie richt
zich er op om dergelijk verval zoveel mogelijk te
voorkomen. Hiermee wordt de levensduur van
de wal verlengd.
Bij groene elementen, zoals beplantingen op
boswallen, kan hierbij onderscheid gemaakt tus
sen actief en passief beheer. Bij passief beheer
wordt de beplanting op een wal zoveel mogelijk
in stand gehouden, bijvoorbeeld door vrijstellen
of snoei, maar er wordt niet herplant. Bij actief
behoud wordt er na kap of sterfte wel herplant.
Voorbeelden van behoudmaatregelen zijn:
• Het voorkomen dat beheervoertuigen (har
vesters, forwarders) op of over de wal rijden.
Als dit niet mogelijk is, kan ook één of een be
perkt aantal plekken aangewezen worden
waar de wal gekruist mag worden. Een goede

•

•

•

•

instructie aan de bestuurders van deze voer
tuigen is noodzakelijk. Zo kunnen wallen, net
als nu vaak gebeurt met bijvoorbeeld roofvo
gelnesten of mierenhopen, op een kaart en/of
in het veld worden gemarkeerd. Ook kunnen
(schade)bepalingen in het houtkoopcontract
worden opgenomen;
Het bewaren van voldoende afstand bij het
bewerken (ploegen, maaien, plaggen en der
gelijke) van aangrenzende landbouwgronden
of natuurterreinen;
Het voorkomen van schade door wroetende
zwijnen door het plaatsen van een raster of
het vergroten van het afschot (afb. 13.10 en
13.11). Ook kan, net als bij grafheuvels, worden
geëxperimenteerd met het gebruik van gaas,
waarmee de wal wordt afgedekt;
Het voorkomen van betreding door recrean
ten door paden op en nabij wallen af te sluiten
of, beter, te verplaatsen. Ook kan overwogen
worden om de oorspronkelijke walbeplanting
te herstellen, zodat betreding niet meer mo
gelijk is;
De instandhouding van de beplanting of vege
tatie op de wal. Een beplanting en vegetatie
beschermen de wal tegen erosie door wind en

Afb. 13.10 Op het voormalige wildforstersgoed ‘Klein-Boeschoten’ bij Garderen ligt in een gebied van nog geen 40
hectare een complex van wallen met een totale lengte van ongeveer 5,5 kilometer. Op de kaart van De Man van de
Veluwe (1802-1812) ligt het wildforstersgoed Boeschoten (Bouschooten) te midden van woeste grond (groen-grijs).
Het complex van wallen dat tegenwoordig nog in het veld te herkennen is, valt grotendeels samen met de
toenmalige grenzen van het bouwland (wit) en het bos (geel). In de afgelopen decennia heeft de schade door
wroetende wilde zwijnen dermate grote proporties aangenomen dat is besloten om dit gebied van bijna 40 hectare
in te rasteren om het wallencomplex te beschermen. (Kaart: Topographische kaart van de Veluwe en de Veluwezoom
van M.J. de Man (1802-1812)).
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water en kan betreding voorkomen. De be
planting (bijvoorbeeld oude hakhoutstoven)
en vegetatie kan in stand (vitaal) worden ge
houden door te zorgen voor voldoende licht;
• Geen snoeihout op of tegen het talud van de
wal deponeren om verruiging van de wal of
beschadiging (bij het weer verwijderen van het
snoeihout) te voorkomen.

13.6.3 Accentuering

Bij accentuering wordt de wal beter beleefbaar
gemaakt door maatregelen te nemen die de
aandacht van recreanten op de wal vestigt. Deze
strategie is alleen zinvol als ook maatregelen
worden genomen om de wal te behouden of als
de wal gerestaureerd of gereconstrueerd is.
Voorbeelden van accentuering zijn:
• Het verwijderen van bomen en struiken die
het zicht ontnemen op de wal. Het gaat hierbij
om niet-waardevolle beplanting in de directe
omgeving van de wal, niet om de oorspronke
lijke beplanting op de wal;
• Het verwijderen van opslag en liggend tak- en
tophout op of in de buurt van de wal;

Afb. 13.12 Langs de Maldense baan bij Groesbeek is,
waarschijnlijk in 1775, een wegwal aangelegd om te
voorkomen dat karren in modderige of mulle
omstandigheden nieuwe paden gingen maken in het
ernaast gelegen bos. Op een plek waar deze wal wordt
doorsneden door een druk gebruikt wandelpad is het
profiel van de betreffende wal aan beide zijden van het
wandelpad geaccentueerd met behulp van houten
damwanden. Op de damwand is een aluminium paneel
bevestigd met uitleg over de wal (foto: Martijn Boosten).

Afb. 13.11 Voorbeeld van zwijnenschade aan het wallencomplex op klein Boeschoten (foto Martijn Boosten).
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• Het opschonen van de greppel(s) door het
verwijderen van het strooisel;
• Het plaatsen van een informatiepaneel;
• Verder zijn er talloze creatieve manieren denk
baar om een wal te accentueren, bijvoorbeeld
door het profiel bij een doorsnijding van de
wal te accentueren met behulp van houten of
stalen damwanden (afb. 13.12).

13.6.4 Restauratie

Bij restauratie wordt het walelement terugge
bracht in zijn oorspronkelijke staat. Het is goed
om te realiseren dat een wal in de loop der tijd
meerdere vormen, typen beplantingen of ander
soortige barrières (hekwerk, palissade en derge
lijke) kan hebben gehad. Het is daarom van
groot belang om de oorspronkelijke staat te ach
terhalen via bronnenonderzoek. Bij gebrek aan
kennis over de historie (functie, oorspronkelijke
staat) van een wal is het raadzaam om terug
houdend te zijn met restauratie.
Terughoudendheid moet ook worden betracht
als de duurzame instandhouding niet gegaran
deerd kan worden.
De maatregelen bij een restauratie bestaan
veelal uit het herstellen van het oorspronkelijke
profiel van de wal en de greppel en/of de oor
spronkelijke beplanting. De voorkeur gaat er
naar uit om niet in de wal of onder het oor
spronkelijke maaiveldniveau van de greppel te
graven, zodat dit ongeschonden blijft. De aan
vulling van de wal kan eventueel ook worden
uitgevoerd met een andere grondsoort, zodat
bij later onderzoek altijd duidelijk is wat de aan
vulling is geweest.
Bij het herstellen van de oorspronkelijke beplan
ting op de wal worden eerst alle bomen en strui
ken verwijderd die er oorspronkelijk niet op
stonden. Als de oorspronkelijke beplanting niet
meer aanwezig is of in onvoldoende mate, kan
worden overwogen om weer bij te planten.
Indien mogelijk moet hierbij gebruik worden ge
maakt van het genenmateriaal van de nog aan
wezige oorspronkelijke bomen en struiken op de
betreffende wal of wallen in de directe omge
ving. Er kan nieuw plantmateriaal worden opge
kweekt uit het zaad of uit stekken. Als dit niet
mogelijk of onwenselijk is, dan ligt het voor de
hand om te kiezen voor autochtoon plantmate

riaal uit de handel. Als de beplanting voor wat
betreft aantallen en soort(en) en de juiste plant
plaats (op de wal, op of aan de voet van het talud)
weer is hersteld, kan eventueel de oorspronke
lijke beheersvorm weer worden hersteld, zoals
hakhout- of hegbeheer (afb. 13.13). Als bekend is
dat er oorspronkelijk een hek of een andere bar
rière op heeft gestaan, kan dit uiteraard ook
weer worden hersteld. Zowel bij het herstellen
van de oorspronkelijke beplanting(svorm) als
een andersoortige barrière is het verstandig om
te realiseren dat de instandhouding hiervan tijd
en geld zal blijven kosten. Vaak wordt er daarom
voor gekozen alleen op beperkte schaal te res
taureren en alleen op plaatsen waar de betref
fende wal een educatieve en/of recreatief-toe
ristische functie vervuld.

13.6.5 Reconstructie

Reconstructie vindt plaats bij wallen waar op het
oog niets meer van over is, maar waarvan we
weten dat de wal er ooit is geweest. Deze strate
gie wordt over het algemeen zeer terughoudend
toegepast, omdat de kosten vaak hoog zijn, de
wal vaak geen functie meer vervuld en er vaak
nog voldoende wallen in het gebied liggen die
nog wel herkenbaar zijn. Reconstructie is dan ook
vooral interessant in een bosgebied met een gro
te educatieve functie en/of wallen met een zeer
bijzondere geschiedenis. Reconstructie kan ook
worden toegepast als het gaat om ontbrekende
delen in een langere wal of walsysteem. Net als
bij restauratie moet ook bij reconstructie de his
torie van de wal achterhaald worden en is ook
terughoudend op zijn plaats als er niet voldoen
de gegevens bekend zijn of als de duurzame in
standhouding niet kan worden gegarandeerd.

13.7 Waltypen

Veel wallen die in bos, heide en stuifzanden
voorkomen, lijken op het eerste gezicht qua ui
terlijk sterk op elkaar. Toch hebben deze wallen
vaak een uiteenlopende historie en hadden ze
verschillende functies. Er kunnen, afhankelijk
van de (hoofd)functie, de volgende waltypen
worden onderscheiden: wildwallen en veewal
len, grenswallen, wegwallen, zandheggen en
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Afb. 13.13 Op de Utrechtse Heuvelrug bij Rhenen is recent een oude wal vrijgesteld door omringende bomen te
verwijderen. Op de wal staan restanten van een uitgegroeide beukenhaag uit circa 1790 die op het buitenste talud van de
wal is geplant. Op een deel van de wal heeft men de oorspronkelijke beplanting hersteld. Daarbij zijn boven op de wal
nieuwe beuken ingeplant met het oog op een te ontwikkelen hakhoutbegroeiing. Deze herstelmaatregel is helaas een
historische misser, aangezien zowel de plek van inplanting als de beheervorm historisch onjuist zijn (foto: Bert Maes).

kribben, waterkerende wallen, defensieve wal
len, wallen van celtic fields en overige wallen.
Hieronder wordt een aantal belangrijke walty
pen beschreven. Voor een uitgebreide beschrij
ving van de historie en uiterlijke kenmerken van
diverse waltypen wordt verwezen naar de publi
catie ‘Boswallen; Handreikingen voor het be
heer’ (Boosten et al. 2011).
Wildwallen en veewallen
Wildwallen en veewallen hadden als doel om
respectievelijk wild (herten, wilde zwijnen en
reeën) en vee (schapen, koeien) te keren.
Wildwallen, ook wel wildvreden of wildgraven
genoemd, werden aangelegd om onder meer
wild uit landbouwgebieden of jonge bosaan
plant te weren, zodat vraatschade aan land
bouwgewassen en beplantingen werd voor
komen. Sommige grootgrondbezitters legden
ook wildwallen aan om ten behoeve van de
jacht het wild in het bos te houden, zoals ko
ning-stadhouder Willem III op de
Veluwezoom. Vee(kerings)wallen vinden we
op de grens tussen gebieden waar vee mocht
grazen, zoals graslanden en heide, en gebie

den die niet begraasd mochten worden, zoals
akkerland en kwetsbare beplantingen (hak
hout, bosplantsoenkwekerijen). Een bijzon
dere vorm van veewallen zijn veedriften. Dit
zijn (brede) stroken terrein met aan weerszijde
wallen waarover het vee van de stal, schaaps
kooi of het dorp naar de heide of andere wei
degronden werd gedreven. Afhankelijk van
het soort vee dat over deze driften werd ge
leid, werden ze schaapsdriften, koedriften of
varkensdriften genoemd.
De meeste wildwallen of veewallen die we te
genwoordig kennen, stammen uit de veertiende
tot en met de negentiende eeuw. Ze zijn soms
eeuwenlang in functie geweest, maar voorna
melijk vanaf de tweede helft van de negentiende
eeuw verloren steeds meer wild- en veewallen
hun nut.
Grenswallen
Op tal van plekken werden vroeger wallen aan
gelegd om grenzen te markeren. Grenswallen
worden aangetroffen op (voormalige) bezits
grenzen, gemeentegrenzen of grenzen van
rechtsgebieden. De oudst bekende vermelding
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Afb. 13.14 Wildwal in Nationaal Park De Hoge Veluwe. Links van de wal zijn nog net de restanten van de greppel zichtbaar.
Rechts van de wal ligt het hoger gelegen perceel dat tegen wild beschermd moest worden (foto: Mark van Benthem).

van een grenswal stamt uit 1428, waarbij er een
wal werd aangelegd als banscheiding (scheiding
van rechtsgebieden) tussen Laren en Hilversum.
Wegwallen
Toen wegen nog niet werden verhard ontston
den op doorgaande (handels)routes op de hei of
in het bos vaak diepe modderige karrensporen of
mulle wegen. Wanneer de wegen hierdoor slech
ter begaanbaar werden, zochten voermannen en
ruiters vaak een nieuwe route naast de oude
weg. Hierdoor werd de weg steeds breder en
konden er sporenbundels van tientallen tot hon
derden meters breed ontstaan. Dit ging vaak ten
koste van het aangrenzende bos, bouwland of
heideveld. In de zeventiende en achttiende eeuw
werden daarom bij de aanleg en verbetering van
wegen wegwallen aangelegd aan weerszijde van
de weg om het verkeer (ruiters, karren, rijtuigen,
boeren met vee) op de weg houden.
Zandheggen en -kribben
Door overbegrazing en plaggenwinning op de
heide zijn er in het verleden in grote delen van
Nederland zandverstuivingen ontstaan. Om
landbouwgebieden en dorpen te beschermen
tegen het stuivende zand werd er tussen de ze

ventiende en begin twintigste eeuw geprobeerd
het zand vast te leggen met behulp van aarden
wallen, takkenschermen of beplantingen. De
aarden wallen, zandheggen of zandgraven, wer
den vaak beplant met eiken. De zandhegge ving
het stuivende zand op, waardoor de zandhegge
meters hoog kon worden.
Kribben ontstonden door de aanleg van een tak
kenscherm of eiken(hakhout)- of dennenbeplan
ting als scherm tegen de zandverstuivingen.
Vaak werden er meerdere rijen takken of be
planting naast elkaar aangelegd. Door zandop
hoping tegen het takkenscherm of de beplanting
ontstond er na verloop van tijd een wal.
Waterkerende wallen
Op diverse plekken in Nederland zijn in het ver
leden wallen opgeworpen om bouwland te be
schermen tegen zuur afstromend heidewater.
Een voorbeeld hiervan is een drie kilometer lan
ge wal die aan de voet van de Waterplasberg bij
Heerde is opgeworpen. Ook op en rondom
vloeiweiden, waarbij land kunstmatig werd be
vloeid met voedselrijk beek- of rivierwater, kwa
men wallen voor om het water te sturen of om
diverse waterstromen van elkaar te scheiden
(Baaijens et al. 2011).
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Defensieve wallen
Wallen hebben eeuwenlang dienst gedaan als
defensief object. Een bekend voorbeeld zijn de
ringwalburgen, zoals de Huneschans bij het
Uddelermeer en de ringwalburg op de Grebbe
berg, die in de Vroege Middeleeuwen (500 tot
1050 na Chr.) op diverse plaatsen in Nederland
zijn aangelegd als (tijdelijke) vluchtplaats.
Defensieve wallen van iets latere datum zijn de
landweren die tussen 1300 en 1500 werden ge
Historische beplanting op wallen
Veel van de historische waltypen werden be
plant met bomen of struiken. Dit gebeurde
niet altijd op de kruin van het wallichaam,
maar ook wel op de waltaluds. De functie en
het soort beplanting hing onder andere af van
het waltype. Voor wild- en veewallen en land
weren was bijvoorbeeld barrièrewerking een
belangrijke reden voor het aanbrengen van
beplanting. Voor zandheggen was het invan
gen van stuifzand door de beplanting van be
lang. Veel van de walbeplantingen deden bo
vendien dienst als leverancier van hout,
schors, twijgen, loof en vruchten. Vaak werd er
op de wal één rij beplanting aangebracht,
maar soms werden er, afhankelijk van de wal
breedte, ook meerdere rijen op de walkruin of
het talud geplant.
Een beplantingsvorm die veel werd toegepast
op de drogere zandgronden is (eiken)hakhout.
Hiervan zijn tegenwoordig nog veel restanten te
zien in de vorm van breed uitgegroeide eiken

bruikt ter bescherming van rechtsgebieden, dor
pen, buurtschappen en dergelijke tegen vijande
lijke legers en plunderaars (Brokamp, 2007).
Een ander type defensieve wallen zijn liniedijken
en keerkades. Zij maken deel uit van uitgebrei
dere waterliniestelsels, zoals de Grebbelinie en
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De dijken en kades
dienden om het water in een gebied te houden,
zodat een strook land kon worden geïnundeerd
als barrière tegen vijandelijke legers.
stoven. Bij (eiken)hakhout is het de vraag of
de barrièrewerking wel altijd de belangrijkste
functie was, aangezien de barrièrewerking na
de hak tijdelijk verdween. Het is zeker dat ei
kenhakhout op wallen ook een productiefunc
tie had, waarbij alle beschikbare grond (dus
ook het wallichaam) werd benut voor hout
productie en de productie van eikenschors
(eek) als looistof in leerlooierijen. In natte
streken met klei- en veenbodems werd er
vooral beplanting van elzen- en essenhakhout
toegepast.
Ook beplantingen met hakhout, hagen, knot
bomen of opgaande bomen van bijvoorbeeld
berk, beuk en zelfs iep en linde werden toege
past. Doornstruiken werden vaak beheerd als
haag. Van hagen is bekend dat er maatregelen
werden genomen om de werende functie te
vergroten door de haag te vlechten of te leg
gen, waardoor een wirwar van horizontale en
verticaal groeiende takken ontstond en de
haag vrijwel ondoordringbaar werd.
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Afb. 13.15 De oud-bosplant witte klaverzuring op een wal langs een bospad in Westeinde (Dwingeloo) (foto: Mark van
Benthem).

Afb. 13.16 Steilranden van wallen kunnen een goede groeiplaats zijn voor mossen en worden vaak gebruikt voor het
graven van holen door allerlei zoogdieren (foto: Patrick Jansen).
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Ecologische waarde van wallen
Naast cultuurhistorische waarden vertegen
woordigen boswallen ook ecologische waarden.
Wallen vormen met hun beplanting vaak de
oudste elementen van een bos. Door hun
functie als vee- of wildkering, begrenzing of
als verdedigingswerk was continuïteit (en dus
continu beheer) van groot belang. Daardoor is
de beplanting vaak aanzienlijk ouder en au
thentieker dan de omgeving. Wallen herber
gen daarom vaak waardevol genetisch erf
goed van bijvoorbeeld autochtone bomen en
struiken. Wallen zijn tevens een belangrijk re
fugium voor allerlei zeldzame (lichtminnende)
inheemse boom- en struiksoorten, zoals wilde
appel, wilde peer, wilde rozen, meidoornsoor
ten en wilde mispel. Ook verschillende zeld
zame bramensoorten zijn sterk geassocieerd
met boswallen. Plantgoed afkomstig van de
internationaal befaamde Nederlandse boom
kwekerijen vanaf de vijftiende eeuw vertegen
woordigen cultuurhistorisch erfgoed dat lang
zamerhand schaars wordt. Op veel wallen
vinden we nog waardevolle kwekerijproduc
ten uit verschillende eeuwen.
Naast genetisch en cultuurhistorisch erfgoed
vormt de beplanting op wallen ook een habi
tat voor diverse plant- en diersoorten. Oude
bomen en struiken op de wallen kunnen gril
lige vormen aannemen en holten en spleten
vormen, die weer allerlei niches bieden voor
schimmels, mossen, vogels (bijv. spechten),
zoogdieren (bijv. vleermuizen en boom

Summary: The management of historic earth
banks (wood banks) in forests and nature areas
Historic earth banks can be found in many Dutch
forests and other nature areas like heath lands
and drift sands. These historic structures have
been used for centuries to ban cattle from
forests, to mark boundaries, to defend
jurisdictions, to protect villages from drift sand
or to keep game in the forest. These earth banks

marters) en andere soorten.
Wallen zijn bovendien een belangrijke refu
gium voor verschillende oud-bosplanten,
doordat de wallen vaak geen intensieve bo
dembewerking hebben ondervonden. Ook
wijkt de bodem van boswallen in veel gevallen
af van het aangrenzende terrein. Naast de bo
demomstandigheden kan op boswallen voor
veel plantensoorten ook het lichtregime gun
stiger zijn dan het aangrenzende (donkere)
bos. Boswallen liggen vaak in de bosrand,
langs paden of kennen een (lichte) loofhoutbe
planting, wat kan verklaren dat oud-bosplan
ten zich hebben weten te handhaven en zich
vandaar hopelijk weer kunnen verspreiden.
Boswallen vormen ook een belangrijk refu
gium voor plantensoorten die aan steile kan
ten gebonden zijn, zoals verschillende varens.
Soorten die niet goed tegen strooiselopho
ping kunnen en/of mineraal substraat nodig
hebben, kunnen op taluds een groeiplaats
vinden, omdat het strooisel daar niet op blijft
liggen. Zo zijn boombegeleidende padden
stoelen vooral te vinden op plekken waar zich
weinig strooisel ophoopt. Deze strooiselvrije
plekken zijn ook waardevol voor mossen. Een
mosrijke, schraal begroeid talud, is vaak een
aanwijzing dat er ook een waardevolle pad
denstoelenflora voorkomt. Wallen worden ten
slotte vaak gebruikt voor het graven van holen
door allerlei zoogdieren. Deze holen worden
op hun beurt weer gebruikt door onder an
dere reptielen om te overwinteren.

not only represent a historic value, they also
often contain high ecological values, like ancient
woodland species or rare genetic material of
indigenous trees. Therefore, forest and nature
managers are faced with a lot of questions on
how to preserve and manage earth banks. This
article describes a step-by-step approach to the
management of these historic structures.
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