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Uit verschillende studies is gebleken dat op de Leusderheide en
De Stompert oude bosrelicten met eikestrubben voorkomen. Beide
gebieden zí1n in gebruik als militair oefenterrein en in beheer
bij de Heidenij. opmerkelijk is daarbij de aanwezigheid van de
Wintereik, die in ons land zeldzaam is en slechts spaarzaam wordt
aangeplant. In het kader van herinrichting en heraanplant van de
Leusderheide kwam de wens naar voren om meer inzicht te krijgen
in de oorspronkelijkheid van deze eiken en de mogelijkheid om
daarvan eikels te oogsten en bij heraanplant te benutten. Na
overleg tussen het Ministerie van Defensie (dhr.Ing.R.J.Dregrmans)
en de Heidemij (dhr fng.J.Riemens) is opdracht gegeven aan het
Ekologisch Àdviesburo Maes een onderzoek in te stellen naar het
inheems karakter van de eiken en de oogstbaarheid. Op grond
daarvan is een oogst- en kweekprogramma in L993 uitgevoerd door
de Fa. Linnaeus in de Bilt (dhr. IÍ.c. van Garderen).
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voorgrond Àdelaarsvaren
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1. TIILEIDING

ïn ons land is de belangstelting voor de !{intereik (euercus
petraea) sterk toegenomen. Deze interesse hangt zowel samen met
de wens naar grotere variatie in het plantsortinent als naar ge-
bruik van inheerns plantmateriaal. Vanwege het grote economische
belang is er in het verleden veel import geweest van eiken. De
herkomst van de toegepaste eiken is in de meeste gevallen uit het
buitenrand of van onbekende herkomst. wel zí1n er een aantal se-
lectie-opstanden van de Zomereik (euercus robur), maar ook
daarvan is de oorspronketijke herkomst niet bekend. Van de
Wintereik bestaan geen selectieopstanden.
De Wintereik wordt weinig aangeplant en de bekende groeiplaatsen
in ons land duiden doorgaans op oude bosplaatsen. Die komen onder
meer voor op de Veluwe, in de Àchterhoek rond Winterswijk, op de
Heuverrug, het Meijnweggebied in Midden-Limburg en in zuid-Lim-
burg. Deze oude Wintereikgroeiplaatsen zijn meestal gemengd met
Zomereik en kruisingen. Deze laatste kunnen eveneens op zulke
groeiplaatsen ars oorspronkelijk inheems beschouwd worden.

Verspreiding van
Uit: Prins, Maes

autochtone Wintereiken.
en Snit, L993.



Inheemse eiken zíin in het verleden veel geëxploiteerd als
hakhout of als opgaànde bomen in middenbostypen. Het hakhout had
vooral brandhouËLn schorswinning, t.b.v. de leerlooierij, als
produkten. Bij hakhoutbeheer woràt het hout om de 3 à 4 jaar
Leruggezet. HiLrdoor ontstaat een karakteristieke stoofvorm, ook
stobÉé of strubbe genoemd. Na eeuvren van hakhoutbeheer, kunnen er
strubben ontstaan van enorme omvang met doorsneden van 2 meter en
zelfs meer. ÀIs de kern wegrot of overstoven raakt, ontstaat er
à"r, kring van bomen. De sËammen zeLf hebben vaak een grillige
vorm waarvan de oorzaak nog niet geheel is opgehelderd' ÀIs
veiklaring wordt wel genoemd óat in dérgelijfe g1kenp_opulaties de
rechte bomen eerder geoogst zíin. Waarschijnlijker lijkt het de
oorzaak te zoeken in -effeften vàn het hakbeheer zelf in combina-
tie met effekten van dierenvraat.
Ook vanouds zal de Wintereik minder algemeen zíjn geweest dan de
Zomereik. Nederland ligt voor de Winteieik in het noordwestelijk
grensgebied van zi-jn rierspreidingsareaal. Vermoedeli jk _zí3n de
Éteir,ére eikels en het minàer frequent voorkomen van goede mast-
jaren de belangrijkste redenen van de achtergang van de Winter-
eik.



2. OTIDERSCITEID

De Wintereik is goed te onderscheiden van de Zomereik. Lastiger
is het voorkomen van kruisingen en terugkruisingen, waardoor er
binnen Í{intereikpopuraties vaak allerlei overgangen zijn te vin-
den. Dit kan a1s een natuurlijk verschijnsel bèschouwd worden. De
kruisingen zíjn even vitaal en leveren een uitstekende houtkwa-
liteit op.
De Wintereik is het gemakkelijkst van de Zomereik te onderschei-
den door de zittende eikels, die ook wat kreiner en ronder zí)n
en in trosjes bijeen hangen. Het blad is duiderijk gesteerd en
heeft een wat regelmatiger ingesneden rand en meer of minder
wigrvormige voet. De onderzijde van het blad is behaard met ster-
haren. Die beharing kan het gehele bladoppervlak bedekken maar
ook beperkt zí1n tot de omgeving van de hoofdnerven. De schors
van de stam is regelmatiger dan die van de zomereik. Bij de krui-
sing (Quercus x rosacea) komen de genoemde kenmerken in arre
overgangen voor.

3.GROETPI.ÀÀTS

De Wintereik komt grotendeels op vergelijkbare groeiplaatsen voor
als de Zomereik, maar is toch kritischer. Natte plaatsen waar de
Zomereik nog prima kan gedijen worden beslist gemeden en te arme
bodems zijn eveneens ongeschikt. Zomereiken komen nog wer in
stuifzandgebieden voor. ÀIs gÍintereiken in stuifzand voorkomen
betreft het overstuiving van leemachtige of fijnzandige bodem. De
Wintereik gedlt als schaduwtoleranter dan de Zomereik.

4.BETEKEhTIS VÀIiI INIÍEE}ISE WTITTERETK

veel inheemse boom- en struiksoorten zijn in ons rand, en ook in
de omliggende landen zeldzaam geworden. Een aantal soorten zi3n
zerfs uitgestorven of ernstig bedreigd. uit oogpunt van geneti-
sche kwaliteit is behoud van oorspronkelijk inheems plantmate-
riaar van groot belang. Juist van populaties die zich à1 eeuwen-
lang ergens hebben kunnen handhaven, kunnen we aannemen dat ze
goed zi)n aangrepast aan de plaatselijke milieuomstandigheden.
Behoud en gebruik, van dergelijke populaties, door ruiddel van
zaden en stekken, is urgent geworden.
ook van de inheemse wintereikpopuraties is er veer verloren ge-
gaan. De oorspronkelijke Wintereiken zí)n op heel veel plaatsen
vervangen door zomereik en door Naaldhout. ook recent zijn er nog
veel Wintereiken verdwenen.

5.DE LEUSDERITEIDE EI{ DE STC'IiPERT

De groeiplaatsen van de Leusderheide, De Stompert en aansluitend
de vrasakkers, zíjn relicten van vroeger hakhoutbeheer. De om-
vangrijke stoven wijzen op een hoge ouderdom, mogerijk i.6e- of
l-7e eeuw en zelfs ouder. Àangenomen kan worden dat het genetische
materiaal van de huidige eiken afkomstig is van het oórspronke-
rijke plantmateriaal ter praatse. vergerijking met oude tàpogra-



fische kaarten en oude eikengroeiplaatsen elders, maken dit zeer
aannemelijk. De bodem van het strubbengebied De Stompert bestaat
grotendeels uit een z.g. holtpodzolbodem, wat eveneens op een
oude bosbodem wijst. De Leusderheide heeft een minder duidelijk
bodemprofiel, duinvaaggrond of haarpodzolgrond, maar zou nog
nader onderzocht moeten worden (Med.Drs p.Veen).
Als geheel maken de Leusderheide en De Stompert deel uit van het
stuwwargebied van de Heuvelrug. op de Heuverrug komen verspreid
meer relicten voor van de Wintereik w.o. de Kaapse bossen bij
Doorn, dè Grebbeberg bij Rhenen en de boswachterij Àrnerongen.

6 . OOGSTPROGRÀUIIA

In de maanden augustus en september 1-993 heeft een vooronderzoek
plaats gevonden naar lokaties van oogstbare Wintereiken, die vol-
doen aan criteria van ,oorspronkelijk inheemsr. Met name op de
Stompert bleken voldoende vruchtdragende tÍintereiken aanwezig te
zi)n. In verband met genetische variatie dienen bij voorkeui ca
3O bomen beoogst te worden. Op de Leusderheide staan de !{interei-
ken nogal verspreid in het gebied, zodat ze niet in het oogstpro-
gramma zí}n opgenomen. I{el zijn hier eikers van de Zomereik ge-
oogst die eveneens als autochtoon opgevat kunnen worden. Over het
algemeen was er zeer weinig vruchtdracht in het gebied van de
Leusderheide. opvallend is de variatie in vorm en qrootte van de
eikels van de verschillende individuele eikestrubben, hetgeen
kennelijk wijst op genetische variatie.
Door de Fa Linnaeus zijn er op 27 september ca L2.ooo eikels van
zo'n 2O Wintereiken en ca 1000 eikels van 20 Zomereiken geoogst.
De voorlopige kiemresultaten zí)n ruim 9Oeo1 wat zeer gunstig
genoemd kan trorden. Het uiteinderijke resurtaat kan pas op lan-
gere termijn beoordeeld worden.
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Vliegveld

Inventarisatie en oogstgebied De Stompert
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