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Het Nederlandse deel van het oude Het Nederlandse deel van het oude KetelwaldKetelwald heette vanaf de heette vanaf de 

middeleeuwen middeleeuwen NederrijkswaldNederrijkswald

�� Bos en heideveld 1860Bos en heideveld 1860



HetHet NederrijkswaldNederrijkswald

�� Romeinse tijdRomeinse tijd

�� Middeleeuwen: bezit van graven en hertogen van Middeleeuwen: bezit van graven en hertogen van 
GelreGelre

�� Gelderse Rekenkamer, 1543Gelderse Rekenkamer, 1543--17951795

�� Van verkoop tot bescherming, 1795Van verkoop tot bescherming, 1795--20002000

Romeinse invloedenRomeinse invloeden

�� Romeinse tijd (1Romeinse tijd (1ee eeuw eeuw 

v.Chr. tot 5v.Chr. tot 5ee eeuw na eeuw na 

Chr.):Chr.):

veel bos gekapt voor veel bos gekapt voor 

-- pottenpotten-- en en 

pannenbakkerijen      pannenbakkerijen      

-- bouwmateriaal bouwmateriaal castracastra



Het Het NederrijkswaldNederrijkswald als belangrijk domeinbosals belangrijk domeinbos

�� 15431543--1795 belangrijkste 1795 belangrijkste 

domeinbossen: domeinbossen: 

-- NederrijkswaldNederrijkswald

-- OosterbeekseOosterbeekse HeggenHeggen

-- De De MoftMoft (bij Ede(bij Ede--

Wageningen) Wageningen) 

De De waldfursterswaldfursters

�� 3 tot 5 3 tot 5 waldfursterswaldfursters voerden het dagelijks beheer uitvoerden het dagelijks beheer uit

en zij hadden ook een landbouwbedrijfjeen zij hadden ook een landbouwbedrijfje

�� Zij kregen van de boeren een bijdrage voor weiden en Zij kregen van de boeren een bijdrage voor weiden en 
plaggenstekenplaggensteken

�� Zij mochten een deel van de opgelegde boetes houdenZij mochten een deel van de opgelegde boetes houden



houtproductiehoutproductie

�� De Gelderse bossenDe Gelderse bossen

leverden:leverden:

-- brandhoutbrandhout

-- eekhouteekhout

-- timmerhouttimmerhout

Eikenhakhoutcultuur overheerste sterkEikenhakhoutcultuur overheerste sterk

-- diepspittendiepspitten

-- planten of zaaienplanten of zaaien

-- afzetten om de 8afzetten om de 8--10            10            

jaar jaar 



Wallen in het bosWallen in het bos

�� Het Het NederrijkswaldNederrijkswald is in ons is in ons 

land uniek door zijn vele land uniek door zijn vele 

kilometers houtwallen, kilometers houtwallen, 

aangelegd van de aangelegd van de 

middeleeuwen tot in de 19middeleeuwen tot in de 19ee

eeuweeuw

�� functies:functies:

-- wildkeringwildkering

-- veekeringveekering

-- eigendomsbegrenzingeigendomsbegrenzing

-- wegbegrenzingwegbegrenzing

EekschillenEekschillen in het voorjaar: wonen in een tijdelijke in het voorjaar: wonen in een tijdelijke 

plaggenhutplaggenhut



ontginningenontginningen

�� Omstreeks 1650:Omstreeks 1650:

-- ontginningen in erfpachtontginningen in erfpacht

langs langs MeerwijkselaanMeerwijkselaan, , 

bij bij FlierenbergFlierenberg en en 

WylerbaanWylerbaan--OudeOude

KleefsebaanKleefsebaan

-- Burgemeesters, Burgemeesters, 

militairen en handelaren militairen en handelaren 

uit Nijmegenuit Nijmegen

De Wolfsberg en omgevingDe Wolfsberg en omgeving

�� Einde 18Einde 18ee eeuw:eeuw:

De Gelderse Rekenkamer (na 1795 de De Gelderse Rekenkamer (na 1795 de 

rijksoverheid) geeft woeste gronden en bossen rijksoverheid) geeft woeste gronden en bossen 

in erfpacht uitin erfpacht uit

�� De nieuwe grootgrondbezitters komen niet De nieuwe grootgrondbezitters komen niet 

meer uit Nijmegen, maar uit Holland of uit het meer uit Nijmegen, maar uit Holland of uit het 

buitenlandbuitenland



Tot omstreeks 1800 was deze streek heide en slecht Tot omstreeks 1800 was deze streek heide en slecht 

hakhouthakhout

1792: 1792: CarlCarl FürstFürst vonvon Wied Wied zuzu NeuwiedNeuwied pacht 1000 pacht 1000 

morgen heide van de Rekenkamermorgen heide van de Rekenkamer



Tegenslagen en mislukkingTegenslagen en mislukking

�� Ziekte onder de schapenZiekte onder de schapen

�� Privé problemenPrivé problemen

�� Politieke onrustPolitieke onrust

�� Bedrog door bewindvoerder?Bedrog door bewindvoerder?

De vooraanstaande Frans De vooraanstaande Frans GodartGodart van Lijnden van van Lijnden van 

Hemmen neemt in 1799 het project overHemmen neemt in 1799 het project over



DomeinverkopingenDomeinverkopingen

�� 18001800--1850:1850:

-- verkoop domeinen in      verkoop domeinen in      

kader van nationale kader van nationale 

schuldsanering schuldsanering 

-- ontginning en ontginning en 

bosbouw door bosbouw door 

kapitaalkrachtige kapitaalkrachtige 

families uit Zuidfamilies uit Zuid-- en en 

WestWest--Nederland Nederland 

In 1815In 1815--1850 worden alle domeinbossen en 1850 worden alle domeinbossen en ––velden velden 

bij opbod verkochtbij opbod verkocht

�� Alexander van Riemsdijk (Sint Alexander van Riemsdijk (Sint JansbergJansberg) regisseerde de ) regisseerde de 
domeinveilingen en kocht ook heidevelddomeinveilingen en kocht ook heideveld



Willem Elias Rijnbende koopt rond 1860 de Willem Elias Rijnbende koopt rond 1860 de 

bezittingen van de erven Van Lijnden van Hemmenbezittingen van de erven Van Lijnden van Hemmen

�� Rijnbende kwam uit Amsterdam Rijnbende kwam uit Amsterdam 

�� Hij was geïnteresseerd in de bosbouw en landbouwHij was geïnteresseerd in de bosbouw en landbouw

�� Hij bestreed de armoede in GroesbeekHij bestreed de armoede in Groesbeek

Hij liet in 1863 de buitenplaats De Wolfsberg bouwenHij liet in 1863 de buitenplaats De Wolfsberg bouwen



De WolfsbergDe Wolfsberg

�� Rijnbende noemde zijn Rijnbende noemde zijn 
landhuis en landgoed landhuis en landgoed 
De Wolfsberg.De Wolfsberg.

�� De laatste wolf werd in De laatste wolf werd in 
1822 in deze omgeving 1822 in deze omgeving 
gedood.gedood.

�� In 1831 is in het In 1831 is in het 
NederrijkswaldNederrijkswald voor het voor het 
laatst een wolf laatst een wolf 
gesignaleerd.gesignaleerd.

1919ee eeuw: De nieuwe grondeigenaren houden zich intensief eeuw: De nieuwe grondeigenaren houden zich intensief 

bezig met bosbouwbezig met bosbouw

-- percelen met grove denpercelen met grove den

(timmerhout, mijnhout)(timmerhout, mijnhout)

-- al eerder gebruikt als al eerder gebruikt als 

laanboomlaanboom

-- experimenten met exotenexperimenten met exoten

-- plagen van meikever en plagen van meikever en 

dennenrups 1780dennenrups 1780--18501850

-- aanplantingen van beukenaanplantingen van beuken--

en berkenhakhouten berkenhakhout



Groesbeek was een arme enclave:Groesbeek was een arme enclave:

bosbessen plukken als extra inkomstenbronbosbessen plukken als extra inkomstenbron

Vanaf omstreeks 1890 Vanaf omstreeks 1890 

rust, ruimte en gezonde boslucht:rust, ruimte en gezonde boslucht:

DekkerswaldDekkerswald (1913) en andere zorginstellingen(1913) en andere zorginstellingen



Natuurbescherming in de 20Natuurbescherming in de 20ee eeuweeuw

aankoop door aankoop door 
Staatsbosbeheer, Staatsbosbeheer, 
gemeenten en gemeenten en 
NatuurmonumentenNatuurmonumenten

2006: Nationaal Landschap 2006: Nationaal Landschap KetelwaldKetelwald--GelderseGelderse Poort Poort 

�� Herstel ecologische Herstel ecologische 

verbindingenverbindingen

�� Inventarisatie en Inventarisatie en 

herstel van cultuurherstel van cultuur--

historische historische 

elementenelementen

�� Natuurontwikkeling Natuurontwikkeling 

bevorderenbevorderen


