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Epe cultuurhistorische parel
•

Epe bezit cultuurhistorische parels van (inter)nationaal
niveau

•

Epe wil cultuurhistorische parels behouden en
beschermen

•

Epe wil cultuurhistorische parels bekend en beleefbaar
maken

•

Epe wil cultuurhistorische parels benutten en uitbaten

Epe van hoog naar laag
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Eperholt en Sprengenbos:
jong bos met een rijke historie

Van uitgestrekte heidevlakten tot bos
Gemeente Epe werd in 1843 eigenaar van 3536 ha heide,
in 1914 nog 540 ha over (na uitgifte gronden aan derden)

•

Tussen 1914-1930 groot deel van de resterende heide
bebost (ontgonnen)

•

Tegenwoordig: nog veel markante relicten aanwezig uit
deze ontginningsperiode
Archief Bosbedrijf Epe

•
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Herstel elementen ontginningsperiode
•

Ensemble aan elementen uit ontginningsperiode
(19e-20e eeuw): wal, kielspit, bezandingsgreppels en
berkensingels

•

Augustus 2010 t/m november 2012: Herstellen en
herkenbaar maken van deze elementen om:
Deze unieke elementen voor toekomstige generaties te
behouden;

•

De ontstaansgeschiedenis van het bos aan recreanten
& omwonenden te tonen.
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•

Wal Sprengenbos
•

Aarden wal uit halverwege 19e eeuw

•

Vermoedelijk aangelegd om bosaanplant te
beschermen tegen schapen die op heide graasden
(bos is later weer verdwenen)

Bosaanleg binnen de wal op
Topografische Militaire Kaart 1850-1864

Wal op
Topografische Militaire Kaart 1872
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Wal Sprengenbos
Najaar 2011: archeologisch onderzoek wal

Gereconstrueerd walprofiel (rode stippellijn) op basis van
archeologisch onderzoek RAAP

Wal Sprengenbos
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vaststellen oorspronkelijk profiel

Voorjaar 2012: walherstel
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herstel grondlichaam en stapelen heideplaggen op wal
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Bezandingsgreppels
•

Niet alle bos is geplant, deel is gezaaid

•

Vak 8a Eperholt aangelegd in 1921:
Heide werd geploegd waarna 5 kilo grove dennenzaad is
gezaaid, daartussen zijn verspreid eiken gezaaid

•

Zaad is bedekt met zand (tegen vraat).
Het zand werd gewonnen uit greppels

Vak toont belangrijk deel van
bebossingsgeschiedenis, daarom:
•

oorspronkelijke grove dennen en eiken behouden

•

resterende bezandingsgreppels in voorjaar 2012
opnieuw uitgediept
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•

•

Berkensingels Eperholt
Eerste helft 20e eeuw langs veel boswegen brede
berkensingels aangelegd
Foto: Jan Huttinga

•

•

Als brandstrook (tegengaan verspreiding
bosbrand); en

•

met het oog op het ‘toenemende
vreemdelingenverkeer en ter bevordering van het
vogelleven’

•

Singels takelen nu langzaam af door sterfte berken

•

Winter/voorjaar 2012: herplant twee berkensingels
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