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Medio 2008 is bij de Koninklijke Nederland-
se Bosbouw Vereniging (KNBV) de Commis-
sie Bosgeschiedenis opgericht met het doel 
om de belangstelling voor de bosgeschiede-
nis bij haar leden, maar ook daarbuiten, te 
vergroten en de beoefening daarvan te sti-
muleren. Dit wil de commissie doen onder 
andere door het organiseren van lezingen, 
excursies en het initiëren van onderzoek. 
  
In het kader van het 100-jarig bestaan van de 
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereni-
ging (KNBV) zijn door de Commissie Bosge-
schiedenis op 26 maart 2010 en 24 september 
2010 in respectievelijk Groesbeek 
(Gelderland) en de Emmerdennen (Drenthe) 
twee bijeenkomsten georganiseerd over de 
bosaanleg van een eeuw geleden. De derde 
bijeenkomst in deze reeks vindt plaats op 15 
oktober 2010 in Esbeek, Hilvarenbeek 
(Noord-Brabant). Tijdens deze dag, die 
wordt georganiseerd in samenwerking met 
de Heemkundekring Hilvarenbeek-Diessen 
en de Werkgroep Heemkunde Esbeek, wordt 
de bosaanleg anno 1910 in Hilvarenbeek be-
handeld. Hierbij wordt stilgestaan bij de rol 
van de Oranjebond van Orde en de Rente-
loosvoorschotregeling bij de ontginning van 
woeste gronden in deze gemeente. 
 
De bijeenkomst begint met een algemene 
inleiding over de Nederlandse bosbouw aan 
het begin van de twintigste eeuw door Jo-
chem Borgesius, voorzitter van de Commis-
sie Bosgeschiedenis. Vervolgens wordt de 
film ‘Leven en werken in Neerlands 
productiebossen’ vertoond. Deze film van 
W.G. van der Kloot uit 1937 is opgenomen in 
de bossen van Groesbeek en geeft een goed 
beeld van de bosaanleg en bosbeheerswerk-
zaamheden, zoals bosverzorging en hout-
oogst, in de eerste helft van de twintigste 
eeuw. Hierna volgt er een lezing van Paul 
Thissen over heidebebossing met de rente-

loosvoorschotregeling in Nederland en in het 
bijzonder in Hilvarenbeek. Aan het eind van 
de ochtend zal Jan van Helvoirt van de 
Werkgroep Heemkunde Esbeek een inleiding 
verzorgen over de historie van de Rovertsche 
Heide in Esbeek (Hilvarenbeek) en de bebos-
sing van dit gebied door de Oranjebond van 
Orde. In de middag wordt er onder leiding 
van Jan van Helvoirt een wandeling door de 
bossen en de (weer herstelde heide) op de 
Roverstsche Heide gemaakt. 
 
In deze gids wordt de beknopte historie van 
bosaanleg in Hilvarenbeek rond 1910 
beschreven aan de hand van twee heideont-
ginningsprojecten die aan het begin van de 
20e eeuw door respectievelijk de Oranjebond 
van Orde en de Gemeente Hilvarenbeek zijn 
uitgevoerd. �  

Inleiding 



Vanaf de middeleeuwen zijn in Nederland de 
nog resterende bossen snel verdwenen als 
gevolg van overmatige kap, beweiding met 
vee, strooiselroof en dergelijke. Dit geldt ook 
voor de bossen die ooit in de omgeving van 
Hilvarenbeek hebben gelegen. De kaart van 
omstreeks 1657 (afbeeldning 1) laat zien dat 
er rondom Hilvarenbeek (Hilverenbeeck) 
geen bossen van enige importantie (omvang) 
lagen. Het belangrijkste terreinkenmerk dat 
door de cartograaf is weergegeven zijn de 
(stuif)zandduinen. 
Aan het begin van de 19e eeuw bestond de 
omgeving van Hilvarenbeek voornamelijk uit 
heide, stuifzand en hier en daar wat kreupel-
hout. De topografische kaart van omstreeks 
1840 (afbeelding 2) laat dit goed zien. Ten 
westen en zuidwesten van Hilvarenbeek 
wordt de heide doorsneden door een rij stuif-
duinen. Op de heide lagen daarnaast ver-
schillende vennen (blauwe kleur). Op de 

kaart is ook goed te zien dat er direct gren-
zend aan het bouwland dat om de dorpen 
Hilvarenbeek, Esbeek en Diessen ligt, kleine 
bosperceeltjes te vinden zijn. Een vlugge blik 
op de kadastrale kaart uit 1832 leert ons dat 
het hier voornamelijk gaat om dennenbossen 
en (eiken)hakhoutpercelen. Uit deze bossen 
werd hout voor uiteenlopende doeleinden 
geoogst (brandhout, timmerhout en ander 
geriefhout). Veel van het dennenhout werd  
in deze periode uitgevoerd naar België om 
daar te worden gebruikt als mijnhout. Het 
eikenhakhout  leverde bovendien 
‘eek’ (eikenschors voor de leerlooierij). Dit 
soort bosjes zijn mogelijk ook aangelegd ter 
beteugeling van de oprukkende stuifzanden 
die de akkers en weilanden bedreigden. 
Het merendeel van heidegronden en stuif-
zanden, de zogenaamde woeste gronden, 
waren gemeentegronden (ook wel gemeinte-
gronden genoemd). De heide werd gebruikt   

Woeste gronden 

� Afbeelding 1: Uitsnede uit de kaart van het Hertogdom Brabant uit omstreeks 1657. (Bron: Johan Blaeu. Toon-

neel des Aerdrycks, ofte Nieuwe Atlas. Geraadpleegd via: www.leidenarchief.nl.)  



door de lokale boeren voor de beweiding van 
schapen en het winnen van heideplaggen als 
strooisel in de stal. Ook werd er heideturf 
gestoken en wit zand gewonnen. 
 
(Bron: Claessen & Swart, 1984; Bosch, 1991; 
Caspers et al., 2006; Caspers & Stam, 2008; 
website http://watwaswaar.nl) � 

 

 

� Afbeelding 2: Uitsnede van de Topografische Militaire Kaart (nettekening) 1830-1850 (kaartnr. 50_6rd).  

(Bron: www.watwaswaar.nl.)  



Eind 19e eeuw liep de schapenhouderij in 
Nederland (en daarmee ook in Brabant) sterk 
terug door de gedaalde wolprijzen en de ge-
stegen import van goedkope wol uit Austra-
lië. Daarnaast zorgde de introductie van 
kunstmest ervoor dat het potstalsysteem 
waarvoor heideplaggen nodig waren, geleide-
lijk verdween. Hierdoor kreeg de heide 
steeds minder betekenis en werd er gezocht 
naar een manier om deze woeste gronden 
weer productief te maken. De opkomst van 
de mijnbouw in Zuid-Limburg en de daar-
mee samenhangende vraag naar mijnhout 
zorgde in deze tijd voor grootschalige ont-
ginning van heidevelden tot (dennen)bos. 
 
In de omgeving van Hilvarenbeek zijn aan 
het eind van de 19e eeuw en het begin van de 

20e eeuw diverse grote heideontginningspro-
jecten gestart, waarbij de heide en de daarin 
gelegen stuifzanden werden bebost. Ten zui-
den van Esbeek kocht in 1899 de Levensver-
zekeringsmaatschappij “De Utrecht” 700 hec-
tare heide om te ontginnen. Dit was het be-
gin van het huidige Landgoed De Utrecht 
(Claessen & Swart, 1984). Twee andere be-
langrijke ontginningen uit deze periode zijn 
een initiatief van respectievelijk de Oranje-
bond van Orde en de gemeente Hilvaren-
beek. Op de topografische kaart van 1908 
(verkend in 1894) (afbeelding 3) is te zien dat 
rond 1900 de ontginningen nog grotendeels 
moeten  
starten. Alleen een stuk heide ten westen van 
Hilvarenbeek is op deze kaart al ontgonnen 
tot bos. � 

Ontginning van de woeste gronden 



⊳ Afbeelding 3: Uitsnede van de Topografische Militaire Kaart (bonneblad kleur) Hilvarenbeek (kaartnr. 667) – 

uitgave 1908, verkend in 1894. (Bron: www.watwaswaar.nl.)  

In 1903 kocht de Oranjebond van Orde (zie 
kader) van de gemeente Hilvarenbeek 440 
hectare van de Rovertsche Heide voor 35 gul-
den per hectare. Dit heidegebied ten westen 
van Esbeek werd in het zuiden begrensd 
door Landgoed De Utrecht, in het noorden 
door landgoed Gorp en Rovert en in het 
westen door de grens met België. De keuze 
viel onder meer op dit gebied door de gun-
stige ligging nabij landgoed De Utrecht en de 
aan te leggen stoomtramverbinding tussen 
Tilburg en Poppel. Bovendien waren eerdere 
onderhandelingen met de gemeentebesturen 
van Boekel en Lage Mierde over de aankoop 
van heide elders spaak gelopen.  
 
Na de aankoop van de Rovertsche Heide 
werd begonnen met de ontginning. Deze 
werd uitgevoerd door de Nederlandse Heide-
maatschappij en stond onder leiding van C. 
Sissingh, die ook houtvester was op landgoed 
De Utrecht. Sissingh werd bijgestaan door de 
bosbaas, die zijn intrek nam in het pas ge-
bouwde boswachterswoning aan de rand van 
de heide. Het huis draagt tegenwoordig het 
opschrift “Oranjebond van Orde”. Bij deze 
woning waren ook stallen voor de ploegossen 
gebouwd. Uit een ontginningsplan van Sis-

singh uit 1910 blijkt dat reeds enkele percelen 
bos met succes waren aangeplant met grove 
den en eik. Achter de boswachterswoning 
was bovendien een kwekerij aangelegd om 
zelf plantsoen te kweken. Vanaf 1910 vond de 
grootschalige ontginning plaats, welke werd 
gefinancierd uit de renteloos-voorschot-
regeling (zie kader 1). 
 
De heide werd eerst geploegd met trekossen 
of gespit in handkracht. Soms werden de 
gronden plantklaar gemaakt door voorbouw 
met rogge of lupine. Daarnaast werd er via 
greppels en sloten gezorgd voor een goede 
ontwatering, aangezien delen van het terrein 
vrij nat waren. Vervolgens werden hoofdwe-
gen aangelegd van 8 tot 10 meter breed die 
via zijwegen werden verbonden. Zo ontston-
den vakken van 20 tot 30 hectare, die elk 
weer werden onderverdeeld in vakken van 6 
hectare, waarin later weer dunningswegen 
werden aangelegd. De vakken werden vervol-
gens ingeplant dennen, berken, eiken en an-
dere soorten. In 1917 was reeds een kwart van 
het terrein bebost. De ontginningen gingen 
door tot omstreeks 1940. De kaart van de eer-
ste bosstatistiek (afbeelding 4) laat duide- � 
 

Bebossing van de Rovertsche Heide 

Kader 1: Oranjebond van Orde 

 

De Oranjebond van Orde is in 1893 in Utrecht opgericht als filantropische vereniging. Deze anti-socialistische 

organisatie had onder meer tot doel om door middel van heideontginning bij te dragen aan de bestrijding 

van de nadelige gevolgen van werkeloosheid op het platteland. Het ‘Oranje’ stond voor ongebondenheid 

(neutraliteit). Na de eerste ontginningen in Assen en Apeldoorn, werd in 1903 de Rovertsche Heide bij Esbeek 

(Hilvarenbeek) aangekocht om te worden ontgonnen. Een belangrijk deel van het kapitaal voor de ontginnin-

gen was afkomstig de ‘Kwartguldenvereniging voor heideontginning’ de steunorganisatie van vrouwen voor 

de Oranjebond van Orde. 

 

De Oranjebond werkte nauw samen met de in 1888 opgerichte Nederlandsche Heidemaatschappij. De Hei-

demaatschappij zorgde in het begin met name voor de uitvoering van de ontginningswerkzaamheden. In 

1918 nam de Heidemaatschappij ook de administratie van de bond over. Dit leidde uiteindelijk tot een volle-

dige overname van de bezittingen van de Oranjebond van Orde in 1923. 

 

(Bron: Van Helvoirt, nog niet gepubliceerd; Wikipedia-artikelen) � 



lijk zien hoe de Rovertsche Heide er 30 jaar 
na aanvang van de ontginning bij ligt. Het 
grootste deel van het terrein bestaat uit 
naaldbos jonger dan 25 jaar. Een klein deel 
bestaat uit ouder naaldbos. 
 
(Bron: Sissingh, 1910; Van Helvoirt, 2005; Van 
Helvoirt, nog niet gepubliceerd; Wikipedia-
artikelen) � 

 

� Afbeelding 4: De bossen in Hilvarenbeek in de Eerste Nederlandse Bosstatistiek (1938-1942). (Bron: 

Stichting Bosdata)  

Rovertsche Heide 

Gemeentebossen 



De gemeenten in Noord-Brabant waren in de 
19e eeuw tot eigenaar verklaard van de ge-
meynten. Dit waren veelal heideterreinen en 
andere woeste gronden waarop de dorpelin-
gen gebruiksrecht hadden, zoals het laten 
grazen van vee en het steken van plaggen. 
Aan het begin van de 20e eeuw had de ge-
meente Hilvarenbeek daarom nog steeds 
grote oppervlaktes woeste grond in haar be-
zit. 
 
Door het wegvallen van de economische be-
tekenis van de heide voor de lokale land-
bouw, ging de gemeente Hilvarenbeek (net 
als andere gemeenten) deels over tot ver-
koop van de gronden (zie kopje Bebossing 
van de Rovertsche Heide). Daarnaast nam 
men ook zelf de ontginning ter hand. Naar 
aanleiding van de in 1907 in het leven geroe-
pen renteloos-voorschotregeling (zie kader 
2) werd er in 1920 door de gemeente Hilva-
renbeek een aanvraag ingediend om tot be-
bossing van de Breeheesche Heide en de 
Buntsche Heide over te gaan. Deze heidevel-
den lagen respectievelijk ten noordwesten en 
ten noordoosten van Hilvarenbeek (afbeel-
ding 5). In 1922 werd het bebossingsplan met 
de bijbehorende ontginningskaart goedge-
keurd door de minister. Dit betekende dat de 
gemeente financiële en technische hulp 
kreeg bij het uitvoeren van de bebossings-
werkzaamheden. De financiële hulp hield in 
dat de gemeente in het kader van de rente-
loos-voorschotregeling een renteloze lening 
kreeg van de overheid voor maximaal 80% 
van de bebossingskosten tot een maximum 

van 240 gulden per hectare. De technische 
hulp werd geleverd door het Staatsbosbe-
heer. 
 
De ontginning van de Breeheesche en Bunt-
sche Heide is vergelijkbaar met de ontgin-
ning van de Rovertsche Heide. Na grondbe-
werking, de aanleg van ontwateringswate-
ringskanalen en greppels en de aanleg van 
een wegenpatroon, werd er overgegaan tot 
de aanplant van hoofdzakelijk grove den. In 
het begin heeft men nog getracht dennen te 
zaaien. De dennenkiemen stierven echter als 
gevolg van sterke weerswisselingen. Naast 
grove den werden ook Corsicaanse den, Oos-
tenrijkse den, Amerikaanse eik, zomereik, 
zachte berk en witte els aangeplant. De berk 
en de els werden vooral als vulhout en in sin-
gels gebruikt. In de tweede helft van de ont-
ginning werden op zeer beperkte schaal ook 
Japanse lariks, douglas en tamme kastanje 
aangeplant. De gemeente beschikte over een 
eigen kwekerij om zelf bosplantsoen te kwe-
ken. Men kon in die tijd over het algemeen 
over voldoende arbeidskrachten beschikken 
door de grote werkeloosheid. In het kader 
van de werkverschaffing in de jaren 30 zijn 
tal van werkelozen ingezet bij de ontginning 
van de heide. Tussen 1922 en 1937 is er op 
deze wijze in totaal 159 hectare heide bebost. 
De eerste bosstatistiek (afbeelding 4) laat 
zien dat het bos omstreeks 1940 hoofdzake-
lijk bestond uit jong naaldhout. 
 
(Bron: Bosch, 1991; Thissen, 1993) � 

De renteloos-voortschotbossen van 

Hilvarenbeek 

Kader 2: Renteloos-voorschotregeling 1907 

 

De rijksoverheid trachtte aan het begin van de 20e eeuw door middel van de ‘renteloos-voorschotregeling 

1907’ gemeenten te stimuleren om woeste gronden te bebossen. Als gevolg van deze regeling is er in Neder-

land tussen 1907 en 1954 pakweg 20.000 ha bos aangelegd. Met name gemeenten in Noord-Brabant maak-

ten gebruik van deze zeer gunstige regeling, waarbij de overheid een renteloze lening verstrekte die in 50 

jaar moest worden afgelost. 

 

(Bron: Thissen, 1993) �  



Kader 3: Andreas Schotel 

 

De Rotterdamse kunstenaar Andreas Schotel (1896-1984) heeft veel etsen gemaakt 

van de land en bosbouw in de omgeving van Hilvarenbeek. 

 

In 1916 was Andres Schotel in Brabant terechtgekomen als gemobiliseerd militair. Zijn 

liefde voor het Brabantse landschap deed hem ook na die tijd vaak terugkeren. Hij 

verbleef regelmatig op landgoed De Utrecht. In 1924 kocht hij in Rotterdam een tuin-

huisje dat hij liet overbrengen naar de rand van Landgoed De Oranjebond (de Rovert-

sche Heide) in Esbeek. Dit tuinhuisje, dat de naam De Schuttel kreeg, gebruikte hij als 

atelier. Tijdens lange wandel- en fietstochten door de omgeving deed hij inspiratie op 

voor zijn etsen. Zijn etsen geven een mooi tijdsbeeld van de ontginningen en de ont-

wikkelingen in de land- en bosbouw in deze streek. 

 

(Bron: Van Kemenade, 2005; website Stichting Vrienden van Andreas Schotel, 

www.andreasschotel.nl) � 
 

 

 

 

‘Konijnenhol’, ets van Andreas Schotel � 

� Afbeelding 5: Uitsnede van de Topografische Militaire Kaart (bonneblad kleur) Tilburg (kaartnr. 646) – uitgave 

1910, verkend in 1893. (Bron: www.watwaswaar.nl.)  

Breeheesche Heide 

Buntsche Heide 



Afbeelding 6 geeft een goed beeld hoe bos-
rijk de omgeving van Hilvarenbeek tegen-
woordig is. De gemeentebossen van Hilva-
renbeek liggen ten noordwesten van Hilva-
renbeek. De Rovertse heide ligt ten zuidwes-
ten van Hilvarenbeek en ten westen van Es-
beek. Tussen de Roverstsche Heide en de 
gemeentebossen ligt landgoed Gorp en Ro-
vert. Ten zuiden van Esbeek ligt het land-
goed De Utrecht van ASR Vastgoed. 
 
De Rovertsche Heide is in 1976 door het Bra-
bants Landschap gekocht van de Heidemaat-
schappij. Het gebied van 477 hectare bestaat 
tegenwoordig uit bos en heide. De oorspron-
kelijke productiebossen zijn in de loop der 
tijd langzaam omgevormd tot multifunctio-
nele bossen met inheemse en uitheemse 
naald- en loofbomen. In de periode 1978-1993 
is circa 100 hectare van het ontginningsbos 
weer gekapt om de heide te herstellen. 

 
De gemeentebossen zijn nog steeds in bezit 
van de gemeente Hilvarenbeek. Na de ont-
ginning zijn ze lange tijd vooral beheerd van-
uit houtteeltkundig oogpunt. Tegenwoordig 
heeft het beheer een meer multifunctioneel 
karakter, waarbij natuur en recreatie een be-
langrijke rol spelen. 
 
In de bossen zijn nog steeds tal van relicten 
te vinden van de ontginningsgeschiedenis, 
zoals afwateringskanalen, bezandinggrep-
pels, loofhoutsingels etc. Verder herbergen 
de bossen diverse andere cultuurhistorische 
elementen die getuigen zijn van het eeuwen-
lange gebruik van de bossen en heide door 
de mens. 
 
(Bron: Anonymus, 1976; Van Helvoirt, nog 

niet gepubliceerd; Wikipedia-artikelen) � 

De  Hilvarenbeekse bossen anno 2010 
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� Afbeelding 6: Hilvarenbeek en omgeving. De bossen anno 2010. (Bron Topografische Dienst) 



Literatuur 

Kader 4: De Geldboom 

 

Een goed voorbeeld van een markant cultuurhistorisch 

element op de Rovertsche Heide is de geldboom. In de bast 

van deze boom zitten verschillende muntjes verstopt. Al 

voor de oorlog stonden in deze bossen meerdere geldbo-

men, waarin mensen munten stopten als een soort offer. 

Voor de oorlog zou een gekwelde moordenaar uit berouw 

zelfs in veertien bomen geld hebben verstopt met daarbij 

een briefje voor de pastoor met het verzoek om het geld 

goed te besteden. 

 

(Bron: Caspers, 2010; Van den Broek, 2010) � 

Muntjes in de Geldboom � 

Anonymus. 1976. Aangekocht “ De Rovertse Heide”!. Mededelingenblad Het Noordbrabants 

Landschap. Nr 41. Pag. 20-24. 

Bosch, O.J. 1991. Renteloosvoorschotbossen in Noord-Brabant, Gemeentebossen van Goirle en 

Hilvarenbeek. Historisch onderzoek naar het beheer van bossen en natuurterreinen. 

Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep Bosbouw. 

Bosdata. s.a. Bos van toen. De eerste Nederlandse Boschstatistiek. CD ROM. Wageningen, 

Stichting Bosdata. 

Broek, S. van den. 2010. De Geldboom. Brabants Dagblad. 11 augustus 2010. 

Caspers, T. 2010. Historische boselementen in Brabant, van west naar oost door de provincie. 

Brabants Landschap. Nr. 167. Pag. 4-27. 

Caspers, T., A. van der Leest & H. Stam. 2006. Grote Historische topografische Atlas Noord-

Brabant. ± 1894-1914. Tilburg, Uitgeverij Nieuwland. 

Caspers, T. & H. Stam. 2008. Historische topografische Atlas Noord-Brabant. ± 1836-1843. Til-

burg, Uitgeverij Nieuwland. 

Claessen, I.P.A. & B.F.M. Swart. 1984. Het landgoed “ De Utrecht”. Historisch onderzoek naar 

het beheer van bossen natuurterreinen. Project nr. 3. s.l., Staatsbosbeheer. 

Helvoirt, J. van. 2005. Esbeekse zandhoeve kent lange geschiedenis. Dwars door Esbeek. Pag 

10. 

Helvoirt, J. van. Nog niet gepubliceerd. Het ontstaan van de Rovertsche Heide in 1903. 



Kemenade, K. van. 2005. Rondom het aards paradijs. 79 historische plekjes in de kerkdorpen 

van Hilvarenbeek. Hilvarenbeek, Heemkundige kring Ioannes Goropius Becanus. 

Sissingh, C.J.G. 1910. Ontginningsplan voor de Rovertsche heide. Utrecht, Oranjebond van Or-

de. 

Thissen, P.H.M. 1993. Heidebebossing met de renteloos-voorschotregeling 1907. Werkdocument 

IKC-NBLF nr. 25. Wageningen, Informatie- en KennisCentrum Natuur, Bos, Landschap 

en Fauna. 

Websites: 

Regionaal Archief Leiden. Geraadpleegd 10 oktober 2010 via www.leidenarchief.nl. 

Stichting Vrienden van Andreas Schotel. Geraadpleegd 11 oktober 2010 via 
www.andreasschotel.nl. 

 
Watwaswaar. Geraadpleegd 10 oktober 2010 via www.watwaswaar.nl. 

Wikipedia-artikelen 

Kwartguldenvereniging. Geraadpleegd 10 oktober 2010 via http://nl.wikipedia.org/wiki/

Kwartguldenvereniging. 

Oranjebond van Orde. Geraadpleegd 16 augustus 2010 via http://nl.wikipedia.org/wiki/

Oranjebond_van_Orde. 

Rovertsche Heide. Geraadpleegd 7 oktober 2010 via http://nl.wikipedia.org/wiki/

Rovertsche_Heide. 




