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STRAK EN HOOG
VERSUS
KNOESTIG EN
KRONKELIG

Boermarke

Leestekens: holt en strubben
Holt is het hoge opgaande hout, veelal eiken, dat gebruikt werd voor
onder meer gebinten. Holten komen voor aan de randen van essen in
zandlandschappen en betreffen vaak een relict van een oud bos.
Een strubbe is een bostype met overwegend lage, grillig groeiende
eiken. Door begrazing konden de bomen niet op normale wijze groeien. De loten groeiden wél horizontaal en na het verdwijnen van de
begrazing schoten die omhoog en ontstond de karakteristieke vorm.
www.leestekensvanhetlandschap.nl/holt
www.leestekensvanhetlandschap.nl/strubben

‘V

ergelijk het met de
oerbossen in Midden-Amerika. Daar
werd onder het oerwoud een stad
van de Maya’s gevonden. Zoiets is
hier ook aan de hand. Dit holt
behoort tot de oudste bossen van
het Drentsche Aa-gebied. De bodem is van onschatbare waarde:
aan de hand van stuifmeel dat erin
ligt opgeslagen, kun je nagaan hoe
het landschap er door de eeuwen
heen heeft uitgezien. Maar dit bos
heeft hier niet altijd gestaan. Voor
de jaartelling lag hier een akker,
een celtic field. Dit vormt het bewijs.”
De humushapper, zo noemt
Harm Smeenge, een tikkeltje oneerbiedig, het apparaat waarmee hij
net met uiterste inspanning, een
hap uit de wortelrijke bodem van
het natuurgebied de Schipborger
Strubben heeft gehaald. Met behulp van een spatel strijkt hij de
inhoud vlak en wijst hij de verschillende lagen aan. Die zijn voor de
leek niet eenvoudig te onderscheiden, maar de verslaggever gelooft
Smeenge graag als die een opsomming geeft. ,,Eerst de strooisellaag
met afgebroken bladeren; dan de
humuslaag, net zwarte schoensmeer, met uitgespoelde humus;
daaronder zit de fossiele akkerlaag.” Hij wijst naar een glooiing
dat door het bosperceel loopt: ,,De
akkertjes van een celtic field werden afgescheiden door walletjes.”
Historisch ecoloog, zo noemt
Smeenge (1979) zichzelf bij voorkeur. Geboren in Rolde was hij van
jongs af aan te vinden in het Drentsche Aa-gebied en vastbesloten om
boswachter te worden. Dat werd hij
ook, een maand om precies te zijn
– ‘een vakantiebaantje’ – om te
beseffen dat zijn interesses niet
stopten bij de randen van één
natuurgebied. Smeenge studeerde
verder, is thans in dienst bij de
Unie van Bosgroepen, een coöperatie van boseigenaren, en werkt aan
een promotieonderzoek over de
landschapsgeschiedenis van
Noordoost-Twente bij de Rijksuniversiteit Groningen.
Om te vertellen over holt en
strubben, heeft Smeenge de Schipborger Strubben uitgekozen. Het
gebied is een wirwar aan paden. De
een breed en diep uitgesleten, de
ander smal en nauwelijks zichtbaar; ondoenlijk daarop een deug-
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delijke routebeschrijving te baseren, vandaar dat we braaf de met
groene paaltjes uitgezette route
van Staatsbosbeheer volgen. Die
wirwar vormt het cumulatief van
alle voetstappen die door de eeuwen heen in het terrein zijn gezet.
Dankzij de hunebedden, grafheuvels en karrensporen heeft de
Schipborger Strubben, samen met
‘broertje’ Kniphorstbos, de status
van archeologisch rijksmonument.
,,In de prehistorie was dit de Randstad van Nederland.”
Hoog strak opgaande oude eiken
versus knoestige, kronkelige exemplaren. Het is het verschil waar
Smeenge op wijst. ,,Holt is van
oudsher het betere hout, de hoog
opgaande eiken. Dat hout was erg
belangrijk voor bijvoorbeeld de
gebinten van de boerderijen. Op
het holt werd goed gepast, de herder mocht er met zijn schapen niet
komen. Het Borkerholt staat niet
voor niets aan de rand van dit
gebied en de es van Schipborg.”
Van het holt wandelt Smeenge
naar de rand van de heide, op zoek
naar de strubben – ‘strubbe is etymologisch te herleiden naar weerbarstig, denk aan strubbelingen’ –
hij hoeft niet ver te zoeken. Hij
staat stil bij een groep stammen die
als een soort heksenkring uit de
grond oprijzen. ,,Dit is het werk van
schapen. Een eeuw geleden groeide
de boom horizontaal in de bescherming van heidestruiken. Als een
tak boven de heide uitstak, werd
deze direct door de schapen afgebeten. De kruipende eikenloten groeiden als bonsai, kort en gedrongen.
Maar toen de schapen verdwenen
schoten ze omhoog.”
Aan het einde van de wandeling
door de Schipborger Strubben wil
Smeenge nog graag een pluim
geven, die gaat naar de beheerder
van het terrein, Staatsbosbeheer.
,,Dat dit gebied bewaard is gebleven, is allereerst te danken aan het
feit dat het werd gebruikt als militair oefenterrein. Toen Staatsbosbeheer het een jaar of tien geleden
overnam, stond het vol met opslag
van berken en dennen. De heide
was verdwenen, de strubben waren
niet meer te zien. Maar de omwonenden waren daaraan inmiddels
gewend, dat was hun bos. Toch
durfde Staatsbosbeheer het aan om
het gebied aan te pakken. Ziehier
het resultaat, prachtig.”
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De Schipborger Strubben.
Linksonder: een kijkje in
de bodem met de humushapper van historisch
ecoloog Harm Smeenge.

Drenthe bosrijk? Het is
maar welk moment in de
geschiedenis je als uitgangspunt neemt. Harm
Smeenge: ,,Van de oudste
bronnen uit de middeleeuwen weten we dat de inwoners van Drenthe behoedzaam omgingen met hun
bos. De oerbossen waarin
men eindeloos kon kappen
waren allang verdwenen. In
willekeuren, rechtsbepalingen, werd geregeld welke
vormen van grondgebruik
toelaatbaar waren; uit
goorspraken weten we wat
er gebeurde als je bijvoorbeeld illegaal hout hakte,
dan kreeg je bijvoorbeeld
een boete en moest je een
ton bier afstaan aan de
gemeenschap. De boermarke, een overleg van de
oudste boerenhoeves uit
het dorp, regelde het gebruik van de gezamenlijke
gronden, ook het bos, dat
mocht niet uitgeput raken.
Het zorgde voor de sterke
gemeenschapszin in Drenthe en dat het landschap
bewaard bleef, want veranderingen vonden pas plaats
als iedereen instemde. De
boermarke is immaterieel
erfgoed, staat voor een
bepaalde cultuur.” Toch
kwam ook het bos in het
nauw. Smeenge: ,,In de
negentiende eeuw werd de
macht van de boermarken
van overheidswege beperkt. Gezamenlijke gronden werden verdeeld.
Meteen werden veel bossen
gekapt. Drenthe was in die
tijd veel kaler dan nu het
geval is. In 1832 was nog
maar 1,6 procent van de
provincie bedekt met bos,
tegenwoordig is dat ruim
10 procent.”

ROUTE

Goed stevig eikenhout was een
kostbaar bezit in het oude Drenthe. Op het holt, de plek waar deze bomen groeiden, werd goed
gepast. Historisch ecoloog Harm
Smeenge vertelt op de Schipborger Strubben over oude bomen
en bossen.

Galgenberg

Kniphorstbos
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Lengte: 4,5 km
Begaanbaarheid: onverhard.
Honden mogen mee, mits aangelijnd.
De wandeling maakt gebruik van de met groene palen uitgezette wandeltocht door de Strubben-Kniphorstbos. De route beperkt zich tot de Schipborger
Strubben, desgewenst kan de wandeling dus worden
verlengd.
Start: de kleine parkeerplaats van Staatsbosbeheer
aan de Schipborgerweg, halverwege Schipborg en
Anloo, nabij hunebed D7.
Neem het paadje langs het informatiebord, spoedig
volgt een bordje dat naar hunebed D7 leidt, vanaf
dat moment bevindt u zich op de route.
Bij fietsknooppunt 91RA, de groene paaltjesroute
even verlaten, richting 99. Vrijwel meteen daarna
kunt u de groene paaltjesroute weer oppikken, terug
naar start.

Kronkelige bomen die als gevolg van schapenbegrazing
zijn ontstaan en na het verdwijnen van de schaapskudden
zijn uitgelopen tot strubbenbossen. ILLUSTRATIE JAN DE OUDEN

De Mijn Streek-reeks
Leestekens van het
Landschap komt tot stand
in samenwerking met het
Kenniscentrum Landschap
van de Rijksuniversiteit
Groningen.
De website www.leestekensvanhetlandschap.nl
is het platform voor
informatie over landschapselementen in Nederland.
Iedereen kan hierop zijn
kennis delen.
Wanneer Paul wandelt
of fietst zet hij zijn
gps aan. De route kunt
u downloaden via
www.paulstraatsma.nl

