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Inleiding
Medio 2008 is bij de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV) de Commissie
Bosgeschiedenis opgericht met het doel om de belangstelling voor de bosgeschiedenis bij
haar leden, maar ook daarbuiten, te vergroten en de beoefening daarvan te stimuleren. Dit
wil de commissie onder andere doen door het organiseren van lezingen, excursies en het
initiëren van onderzoek. Inmiddels heeft de commissie excursies georganiseerd op de
Grebbeberg bij Rhenen in maart 2009, op Landgoed Den Treek-Henschoten bij Leusden in
september 2009, in de bossen bij Groesbeek in maart 2010 en nu valt dan de beurt aan de
Emmerdennen.
De excursie volgt op een ochtend met een lezing over de bosbouw rond 1910 in Nederland,
een meer op Drenthe en de Emmerdennen gerichte lezing en een historische film over
bosbeheer in Groesbeek in de jaren dertig.
Deze excursiegids geeft eerst wat achtergrondinformatie over de geschiedenis van de
Emmerdennen aan de hand van enkele oude kaartfragmenten en de betrokken
beheersorganisaties. Verder is de excursieroute toegevoegd en zijn per excursiepunt
wetenswaardigheden vermeld. De gids kan echter niet meer zijn dan een summiere
samenvatting van wat er in de voorbije eeuwen rondom Emmen is gebeurd. Veel is er echter
al over geschreven en in de literatuurlijst zijn wat bronnen opgenomen voor een verdere
verdieping in de geschiedenis van de Emmerdennen.
Een belangrijke inspiratiebron is de scriptie “Van Meerbosch tot Oosterbos; historisch
onderzoek in de boswachterij Emmen” uit 1994 geweest. Dit werk geeft veel informatie over
de boshistorie rond Emmen. Ook de hulp en adviezen van boswachter Geerling Kruidhof,
vrijwilliger bij Staatsbosbeheer Jan Bisschop en Tonko Engelsman en Roelof Boelens van de
Historische Vereniging Zuidoost Drenthe zijn onmisbaar geweest bij het voorbereiden van de
dag. Hartelijk dank daarvoor.
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Het landschap rondom Emmen
Uit kaarten en geschriften valt af te leiden dat er in de omgeving van Emmen op wat
geboomte rond de boerderijen na rond 1800 weinig opgaand bos was te bekennen. Vrijwel
alles van de uitgestrekte wouden was door eeuwenlange overmatige kap, beweiding en
oorlogshandelingen verdwenen. Om een beeld te krijgen van het toenmalige landschap is
oud kaartmateriaal soms goed bruikbaar.
Zo
laten
bijgevoegde
fragmenten
van
de
Hottingerkaarten uit de periode 1773 tot 1794
opgaande begroeiing zien ten noorden van Emmen en
delen van het Weerdingerholt. Ook het Emmerholt is
duidelijk aangegeven, maar met bos lijkt het
inmiddels weinig meer van doen te hebben De kaart
tekenaar geeft de indruk dat het vooral uit afgetakeld
opgaand bos en eikenstruiken bestaat, niettemin een
schuilplaats voor soldaten dus van militair belang. Het
Weerdingerholt behoorde tot de marke van Weerdinge
en daar konden de boeren van Emmen dus niet over
beschikken. De grens werd onder meer kenbaar
gemaakt door van (markante) scheidingsbomen
gedeeltelijk de schors te verwijderen

Rondom Emmen is nog opgaand hout te zien,
vermoedelijk van de brinken en een mogelijk
hakhoutperceel. Ook percelen landbouwgrond
werden omzoomd met bomen. N.b: het noorden
is naar links gericht.

De militaire kaart van Huguenin van de omgeving van
Emmen dateert uit het begin van de 19e eeuw (omstreeks
1829). Het kaartfragment laat enkele opmerkelijke
aspecten van het toenmalige landschap zien. Zo zien we
een wegenstructuur van ongetwijfeld niet- of
semiverharde wegen en het boerenbrinkdorpje Emmen,
het toen nog aanwezige Emmerhout of Emmerholt,
enkele laaggelegen moerassige gebieden als het
Emmermeer en Bargermeer, evenals het Emmerzand met
het hunebed.
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De kaart laat zien dat er een vorm van bos is, niet de kwaliteit er van. Waarschijnlijk was het
in die tijd al behoorlijk gedegenereerd tot een struikvegetatie, om ten slotte zo goed als geheel
te verdwijnen.
Hoewel de episode van voor 1800 uit de bosgeschiedenis van Zuidoost-Drenthe zeer
interessant is (we verwijzen naar de eerder genoemde scriptie), starten we het verhaal waarin
de stuifzanden door bezaaiing met de eerste dennen werden beteugeld. Dit zal rond 18501860 zijn geweest.
In 1852 verscheen er een verbaal van de staat der zandverstuivingen, waaruit blijkt dat er
binnen de gemeente Emmen 4 stuifzandgebieden waren: het Emmerzand (ruim 88 hectare),
De Wolfsbergen (bijna 2 hectare), Kamper Zand (ruim 13 hectare), allen in eigendom van de
markegenoten van Emmen en Westenesch, en ten slotte het Barger Palm Zand van 8,5
hectare, eigendom van de Markegenoten van Noord- en Zuidbarge.
In de periode 1850-1960 was er in Emmen 7 bunder opgaand eikenhout, 9 bunder
dennenhout en 12 bunder eikenhakhout te vinden zo laten de jaarverslagen van de landbouw
van de gemeente Emmen uit die tijd zien.
De Emmerdennen
Het Emmerzand was kennelijk in die tijd nog nauwelijks bebost, hoewel een krantenbericht
laat weten dat reeds omstreeks 1824 30 pond dennenzaad is uitgezaaid. In 1890 wordt
gesproken van aanleg van wallen en het planten van eikenstekken daarop. Teven waren er
verordeningen om stuivend zand vast te leggen met plaggen en te beplanten met berken en
dennen. De markegenoten van Emmen en Westenesch waren degenen die de aanplant vorm
gaven en het bos ontwikkelde zich voorspoedig, zoals de topografische kaart van 1910
hieronder laat zien.
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De mede-eigenaren hebben de Emmerdennen in 1910 verkocht aan de ’N.V. Maatschappij tot
het in cultuur brengen en houden van gronden in de gemeente Emmen en het verkopen van
bouwterrein te Emmen’, kortweg de N.V Emmerdennen genaamd. Aandeelhouders waren de
boeren van Emmen en Westenesch. Aanvankelijk werden nieuwe stukken bos aangelegd,
maar vanwege de houtschaarste in de Eerste Wereldoorlog heeft de N.V. de nodige bomen
gekapt, waardoor de Emmerdennen een open karakter en een verwaarloosde aanblik kregen.
Mede vanuit de bevolking werd aangedrongen op behoud van het bos. De gemeente Emmen
had niet genoeg geld, waarop Staatbosbeheer het op 4 november in 1918 kocht. De aankoop
betrof een complex van 74 hectare bos, 33 hectare gekapt bos, 3 hectare weiland en 124
hectare heide voor een zeer schappelijke prijs, omdat de verkoper het voortbestaan van het
bos als wandelgebied voor de Emmenaren wilde verzekeren. Daarvoor werd ze, de N.V., door
middel van een monument dat ruim tien jaar later werd onthuld nog zeer bedankt.
Staatsbosbeheer werd de nieuwe eigenaar. Staatsbosbeheer bestaat sinds 1899. en in 1905
werd de houtvesterij Assen opgericht, die de gehele provincie Drenthe omvatte. De eerste
houtvester was P. Boodt, opgevolgd in 1920 door houtvester J.J.M. Jansen. Hij was er
houtvester tot 1928. In dat jaar werd de houtvesterij Assen opgesplitst in twee houtvesterijen:
‘Assen’ en ‘Emmen’.
De eerste houtvesters lieten de Emmerdennen een metamorfose ondergaan. Direct na
aankoop werden er onderplantingen aangelegd en werden er meer gronden aangekocht en
bebost. Deze eerste onderplantingen zijn het begin geweest van een ontwikkeling naar
gemengd en rijk gestructureerd bos. De boswachterij Emmen breidde zich gestaag uit.
Houtvester Jansen was geïnspireerd geraakt door de ideeën van Van Schembeek (een bekend
landelijk bosbouwer) over de nieuwe wijzen van bosaanleg, waarbij de bodem eerst gezond
moest worden gemaakt door bemesting en bewerking en het gebruikmaken van
landbouwvoorbouw en hulphoutsoorten. Jansen heeft veel betekend voor de Drentse
bosbouw door zijn vernieuwingen in
bosaanlegmethoden die niet alleen in de
Emmerdennen, maar ook in de nieuwe heidebebossingen werden toegepast.
Het jaarverslag over 1923 van boswachter R. Hemminga geeft, bij wijze van voorbeeld,
inzicht in de wijze van beheer door Staatsbosbeheer, zo ook het overzicht van uitgaven en
opbrengsten. Hout leverde het meeste op, maar ook landbouwgewassen (haver op stam) en
verpachting van gronden en gebouwen brachten geld in het laatje. Ook werd er zand verkocht
en de jacht verhuurd. Het gebruik van ‘Rijkspaarden’ door derden als opbrengst werd niet
vergeten te vermelden. Grote uitgavenposten waren beheer van de kwekerij, grondbewerking,
beplanting, bezaaiing en inboeten van nieuwe bebossingen, alsmede beplanting, verpleging
en dunning/velling in het bestaande bos. Onderhoud van paarden, ossen en ander vee
vormden een bescheiden kostenpost. Ook de inventarislijst biedt interessante informatie:
kruiwagen, kruiplanken, plantschoppen, schoffels waren ruim aanwezig. Nauwkeurig werd
bijgehouden welke aantallen plantsoen van welke soorten op de kwekerij aanwezig waren.
Deze lijst is indrukwekkend: 722.00 éénjarig grove den, geschikt om te verspenen of te
planten en 78.000 tweejarige grove den, geschikt om uit te planten. Tweejarige Prunus
serotina was met 8000 stuks vertegenwoordigd op de kwekerij, maar ook 10.000 stuks
tweejarige lijsterbes. Dit jaarverslag staat dus nog volop in het teken van de opbouw van de
boswachterij.
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Houtvester Blokhuis bouwde op hetgeen zijn voorgangers hebben achtergelaten voort. Hij
had echter wel een eigen kijk op hoe het bos er uit hoorde te zien en te worden beheerd.
Kaalkap was uit den boze: ‘’kaalkap behoort feitelijk als een onbosbouwkundige daad (….) te
worden verboden.” Het zogenaamde plenterbos was zijn ideaal: een kleinschalig, gemengd
en rijk gestructureerd bos, waarbij de kap gericht is op positieve selectie en niet bepaald
wordt door het begrip ‘omlooptijd’. Ook de groeiplaatsfactoren en de verschillen daarin
kunnen er voor zorgen dat uiteindelijk de juiste boom op de juiste plek groeit. Door die
individuele aandacht zou op den duur vanzelf het ‘plenterbos kunnen ontstaan. In de
Emmerdennen zijn daar nu mooie voorbeelden van te zien.
Blokhuis heeft er van alle houtvesters het langst het beheer gevoerd en heeft net als Jansen
en Malsch zijn ervaringen vastgelegd in artikelen in het Bosbouwtijdschrift en de lokale
media. Zij vormen nu dan ook belangrijke bronnen voor boshistorisch onderzoek.
Na Blokhuis werd het beheer gericht op verzorging en verjonging. Ook begonnen de
beheerders meer het algemene beleid van Staatsbosbeheer te volgen en had men te maken
met kostenbeheersing. Daarom werd in de jaren zeventig meer met groepsgewijze verjonging
gewerkt, mede ingegeven door de stormgaten die waren ontstaan in 1972 en 1973.
Monument in 1929 onthuld en
aangeboden aan Houtvester Malsch met
op de achtergrond fijnspar uit 1921.

Tenslotte een kleine opsomming: na P. Boodt en J.J.M. Jansen was F.W. Malsch houtvester
van 1928-1931. J.L.W. Blokhuis was dat van 1931 tot 1959 en daarna tot 1966 L.C. Hansen.
Daarop volgden C.J. de Lange, F. van Tuyll van Serooskerken en J. Kalb als laatste houtvester
tot 1988. Vervolgens kwamen er regiohoofden en regiodirecteuren. De lokale beheerder vanaf
het eerste uur was boswachter Van Hemel, later R. Hemminga en W. Oosting. De opsomming
is uiteraard niet compleet.
De Emmerdennen hebben zich in minder dan een eeuw tijd ontwikkeld van een stuifzand
met spaarzame begroeiing van grove den tot een volwaardig stadbos die de functies die de
huidige maatschappij vraagt heel aardig kan vervullen. De kaart met de excursieroute toont
hoe enorm Emmen is gegroeid en welke betekenis dit speciale bos voor de lokale bewoners
heeft.
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De excursie
Na de lezingen van de ochtend kunnen we de Emmerdennen met eigen ogen gaan bekijken.
Daartoe is een stevig wandeling van ongeveer 7 km uitgezet die de meest markante en
(bos)historisch interessante plekken zal aandoen. De wandeling neemt ongeveer 3 uur in
beslag en gaat af en toe door behoorlijk geaccidenteerd terrein.
De wandeling begint bij de plaats van samenkomst, uitspanning My Place op de Camping
Emmen nabij de Parkeerplaats De Boermarke aan de Angelsloërdijk. We lopen de camping af
en bereiken via de campus van Hogeschool Drenthe het fietspad dat loopt langs de wijk
Emmerhout. De boswachterij Emmen zien we nu aan de linkerkant. We lopen door tot een
voormalig graslandperceel dat nu is ingericht als opvang (wadi) voor overtollig regenwater
afkomstig uit de woonbuurt Emmerhout en slaan links af. Het geheel is omgeven door een
dijkje en er is een poel zichtbaar. Een rij opgaande eiken omzoomt het perceel. We komen
aan op een speciaal aangelegd pad (‘Familiepad Emmerdennen’) dat bedoeld is om bezoekers
te informeren over het bos en wat er te zien is. Het is ook geschikt voor rolstoelen,
scootmobielen en visueel gehandicapten. De huidige taak van Staatsbosbeheer en betekenis
van de Emmerdennen worden daarmee duidelijk gemaakt.
We nemen het familiepad naar rechts en passeren een perceel met slechtgevormde grove
dennen en komen even later in een meerlagig gemengd bos van grove den, zomereik, fijnspar,
Japanse en Europese lariks, Servische spar en een ondergroei van braam en framboos. Hier is
van alles geprobeerd sinds de aanleg begin vorige eeuw. We komen bij het eerste punt.
Punt 1 Kievitsval
Ter hoogte van de solitaire eik met picknickbank kijken we uit over een laagte die nu gebruikt
wordt als paardenweide. Er omheen staan forse zomereiken
en ook Amerikaanse eiken staan er tussen. Eertijds was dit
een moerassige laagte die ontgonnen is tot weidegrond en
kennelijk een geschikte plek voor de kievit om neer te
strijken. Overigens staat op oude foto’s een met bomen
begroeid stukje droge heide met dezelfde naam. Het is een
opmerkelijke plek die vanuit recreatief oogpunt heel
aantrekkelijk is: er is ruimtelijke variatie, hoogteverschil en
er zijn rustpunten aangebracht. Op de splitsing gaan we naar links en passeren nog een
ingerichte hang- en vergaderplek. We vervolgen het familiepad en kruisen een fietspad. Een
donker stukje naaldbos van Servische spar en Japanse lariks dient zich aan. Op de
ontsluitingsweg slaan we rechts af en steken na 100 m de Houtweg (2x2 rijbanen) over. Via
een parkeerplaats bereiken we een idyllisch gelegen watertje.
Punt 2 Het Zandmeer
Dit fraaie bosmeer wordt nu omgeven door hoog
opgaand bossen en een struikvegetatie op de oever.
Het lag een eeuw geleden als een ven in een terrein
van zandverstuivingen en heide. Het heeft een grote
aantrekkingskracht op recreanten en het is al sinds
er dennen staan een trekpleister voor recreanten en
toeristen. We nemen de linkeroever en passeren de
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plek waar het befaamde theehuis heeft gestaan. Nu resten er wat oude grove dennen van rond
1900, onmiskenbaar een romantische plek.
We slaan links een smal kabouterpaadje (de artistieke houten bank rechts latend) in en
komen in een spannend stukje reliëfrijk bos. Op een zandweg met een paal met blauwe kop
gaan we links en steken de Boslaan over. Staatsbosbeheer informeert ons aan de hand van
een kleurrijk bord over het ‘Emmerwoud, dat gekenmerkt wordt door ‘zandduinen,
kringelpaadjes en sfeerhoekjes’. We nemen de zandweg die de scheiding vormt tussenvak 13
en 16, tevens herkenbaar aan de rijkdom aan bordjes. Aan weerszijden zien we mooi
gemengd bos van zomereik, Japanse lariks, grove den, tamme kastanje, enkele grote
markante douglassparren, beuk en hier en daar dood staand hout. We nemen het paadje met
de rode kop (tevens nordic walking route). Droogstaande ontwateringsgreppels duiden op
een vroeger natte situatie.
Punt 3 Groveden op stormvlakte
De grote stormen van 1972 en 1973 hebben hun sporen nagelaten en ook de Emmerdennen
waren behoorlijk getroffen in deze afdeling 16a. Volgens de opstandgegevens heeft hier
fijnspar gestaan met Japanse lariks met kiemjaar 1920, welke door de storm zodanig
beschadigd waren dat er kaalkap is toegepast en vervolgens geplant is met grove den. De
bomen zijn dus nog geen veertig jaar oud. De planning is uitkapbos, maar voor het zover is, is
er nog een lange weg te gaan. Veel varens bedekken nu de bodem en ook het Drents
krentenboompje komt er voor.
Punt 4
Al vrij snel komen we aan bij een klein heideveld waardoor heen het Matenpad loopt. Dit is
een oude verbindingweg die Emmen met de Emmerschans verbindt. Nu is het een fietspad
met een schelpendek. We steken het heideveld over en zien sporen van brandstichting. We
komen in een donker stukje typisch Drents fijnsparrenbos, dat mooi is van lelijkheid. Een
product van productiedenken in de jaren zeventig? De aangestoken brand kon hier maar net
geblust worden. We naderen de van oudsher volgende toeristische trekpleister, het
Haantjebakmeertje. We lopen rechtsom naar het bruggetje.
Punt 5
Haantjebak bestaat uit een heel fraai meertje omgeven door bos en heide, enkele solitaire
bomen: berken, zomereik, Amerikaanse eik en acacia. Het functioneerde eertijds als
zwembad. Een particulier heeft niet-inheemse waterplanten ingebracht. Wat verderop valt de
dichte begroeiing van adelaarsvaren op. Zou hier oud bos hebben gestaan? We lopen door en
komen bij het befaamde oudste deel van de Emmerdennen, een onwaarschijnlijk mooie plek.
Punt 6
Dit zijn de Haantjebakduinen. Hier ligt het hoogste
punt van de Hondsrug: op kaarten van het begin van de
vorige eeuw werd de hoogte op 32 meter boven NAP
bepaald. Hier stond in de jaren dertig een
uitzichtstoren en trok het vele dagjesmensen. Het was
immers de toeristische trekpleister van Emmen. Als
stille getuigen liggen er nog wat veldkeien die eertijds
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een soort stairway to heaven vormden. Het uitzicht moet bijzonder zijn geweest. Ook nu nog
is het een bijzonder punt, door erosie weliswaar nog maar ongeveer 29 meter boven NAP. Het
is een plek om ook wat langer te blijven. Opvallend zijn de eikenstoven die grotendeels zijn
bloot komen te liggen en er knoestig uitzien. Ook de vliegdennen duiden op vrijstaande groei:
het lijkt bijna op een middeleeuwse boomweide. Als een stille getuige van het vroeger
beweide systeem staat er nog een enkele jeneverbes.
We lopen in het verlengde van de stenen trap naar het eind, enkele hulsten wijzen de weg. We
pakken de nording walking route (rode paaltjes) weer op (schuin naar links) en lopen nu door
een uniek stukje Emmerdennen met hoogopgaande grove dennen, zomereiken, een tweede
boomlang van zilverspar, tamme kastanje en een struiklaag van krent en lijsterbes. Een
woudgevoel dringt zich op.
Het eerste paadje naar links laten we liggen en nemen bij een grote douglas spar, vergezeld
van een hulst het paadje naar links. Hier staan ook weer grote eiken en hulst, vuilboom en er
is een weelderige ondergroei. We passeren een ontsluitingsweg en gaan bij een kruising van
paadjes rechtdoor. Hier staan exemplaren van het dalkruid, een oud-bossoort. Op de
volgende ontsluitingsweg gaan we naar links. Het zelfde doen we op de eerstvolgende
kruising. Het bosbeeld blijft nog vergelijkbaar. Bij het bankje nemen we het fietspaadje dat
verderop enigszins naar rechts afbuigt en we lopen een bos in van overwegend naaldbomen.
We houden het paadje rechtdoor aan wanneer we al snel een kruising van paadjes zien. Het
bos bestaat hier uit een scherm van grove den gemengd met zomereik en een
onderbeplanting van tsuga.
Punt 7
We zijn nu aangekomen bij het zogenaamde ’plenterbos’ van houtvester Blokhuis. Een
plenterbos is een bostype van verschillende naald- en loofboomsoorten en van verschillende
leeftijden waarbij door een boomsgewijze uitkap een constante voorraad en structuur een
bossysteem in stand blijft. Het is vooral bekend in midden-Europa als schermbos.
Plenterbosbeheer is het spelen met licht en schaduw, een juiste boomsoortenkeus, het sturen
van natuurlijke verjonging en het in tact laten van verticale en horizontale bosstructuur. Het
vormt een geliefd discussie-onderwerp bij bosbouwers.
Het paadje slingert verder en als we bij een ontsluitingsweg aankomen, wandelen we
rechtdoor tussen twee zomereiken. Hier staan ook gewone esdoorns en beuken. Op de Tsplitsing (Matenpad) gaan we links af en op de kruising rechtsaf. We komen aan bij het
volgende punt.
Punt 8
Dit punt toont iets wat het voortbestaan van de Emmerdennen heeft bepaald. Het is een
monument in 1929 geplaatst door De Vereeniging ter bevordering van het
Vreemdelingenverkeer te Emmen als dank aan ‘Het bestuur van de N.V. De Emmerdennen
dat in 1910 het initiatief nam tot het behoud van ons schoone bosch’. Dit initiatief werd dus
genomen in het oprichtingsjaar van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging. Het
monument staat er na 80 jaar nog indrukwekkend goed bij. We lopen hetzelfde stukje terug
en gaan op het Matenpad links af en lopen door het laantje met grote Japanse lariksen en
douglassparren naar de drukke Boermarkeweg en steken deze over. We passeren een
parkeerplaats met informatieborden en zien al snel het hunebed.
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Punt 9
Hoewel het hunebed niet in verband gebracht kan worden met de bosgeschiedenis is het wel
een heel markant element in de Emmerdennen. Oude foto’s laten zien dat het hunebed
aanvankelijk omgeven was door lage grove dennen in een open stand; restanten van die
dennen zijn er nog in de vorm van vliegdennen. Het verhaal gaat dat Koning Lodewijk
Napoleon te paard op de grootste deksteen heeft gestaan. Ook nu nog wordt het hunebed
vaak beklommen en is het een bron van vermaak of bezinning.
We gaan bij het paaltje met de gele kop linksaf en steken de Boslaan over en komen
uiteindelijk uit bij het kantoor van de beheereenheid Emmen, het laatste punt van deze
excursie.
Na deze wandeling kunnen we beamen wat H.T. Buiskool in 1929 schreef in “De Wandelaar,
het geïllustreerd maandblad gewijd aan natuurwaardering, heemschut, geologie en folklore”:
“Emmer Dennen – bekoorlijk Bosch vol intimiteit van den wonderen Oosthoek van de Oude
Landschap”.
Punt 10
Dit is een rustpunt om nog even met elkaar na te praten over het bos, haar geschiedenis en is
wellicht het befaamde ‘Emmer uitsleepwagentje te bewonderen. En in navolging van de
KNBV-jubileumslogan Lang Leve Het Bos, geldt hier ‘Lang Leve De Emmerdennen’.
Bij het verlaten van het kantoor dient u even het pad te vervolgen en de eerste weg links te
nemen tot aan de Boermarkeweg. Om weer bij het beginpunt uit te komen zijn er twee
mogelijkheden: oversteken en door het bos en via het familiepad terug lopen over de
camping, of langs de Boermarkeweg en iets voorbij de Muzeval oversteken richting de
Angelsloërweg alwaar de parkeerplaats zich na 100 meter aandient. De routes zijn
respectievelijk 1,5 en 1 km lang.

- Eind excursie -
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