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Het Elspeterbosch, 500 ha.
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conclusie: beukenhakhout



eiken in het beukenbos







eiken-spaartelgenbos



middenbos



Migratie van eiken na de ijstijd
(volgens DNA-onderzoek)

• Spaanse route

• Italiaanse route

• Balkanroute ?









• Eisen volgens het Frankische recht

• Een hof voor de geestelijke, een 
stuk land, een knecht en 
dienstmeid

Stichting van de Elspeetse 
kerk in de 11e eeuw



• In het malenboek waren de wetten 
opgenomen.

• b.v. het schouwen van de bospaden en 
bosgrenzen.

• 1/9 deel van de bosopbrengst voor de 
pastoor. 1/9 voor de kerk.

• 7/9 voor de zeven hoeven met recht op 
600 bomen.

De Maalschap was verantwoordelijk voor 
het beheer en bescherming van het bos



Werkwijze van de maalschap 

(vanaf 1595)

• Ieder jaar werden 2 of 1 deeldag 
bijeengekomen in mei en augustus.

• De wetten werden voorgelezen en nieuwe 
vastgesteld.

• Het trekken van de loten voor de 9 delingen.

• Kiezen van een nieuwe holtrichter.

• Uitbundige maaltijden en bier.

• Inkomsten uit hout, hakhout, pacht van 
heide en velden voor de imkers.

• Na 1750 toename van het eikenhakhout.

• In 1884 opheffing van de Maalschap.



• Zorg voor bescherming van de bospaden en het bos 
(tegen veeschade).

• Voorkomen schade van hakhout (rasters en verbod
op het rooien van stoven).

• Verbod op teveel plaggen en strooiselwinning.

• Inspecties van de holtrichters.

• Beperking van de houtoogst.

• Na 1700: zaaien van eikels en beukennootjes.

• Bescherming jonge geplante loten.

• Verbod bijenkorven in de winter.

• Kinderen en bejaarden mogen niet met de bijl hakken.

Zorg voor het bos



Beheer van het groene 

erfgoed







Gravensteen Gent



Gravensteen Gent





Linde van Overpelt (ca. 1600)



zwijnen



eiken en douglas



Beheer van het groene erfgoed

Elspeterbos 1820 en 2019







Einde





middenbos: 
hoge bomen en hakhout



Opgaande bomen en 
eikenspaartelgenbos


