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1 INLEIDING
1.1 Aanleiding
In de vorming en de uitvoering van het natuurbeleid in Nederland is een aantal kwetsbare
vanzelfsprekendheden geslopen. Deze leiden tot een vermindering van het draagvlak voor
natuur. Dat is jammer, want natuur vormt de basis voor een grote biodiversiteit, een gezonde
leefomgeving, een fijne plek om te wonen en te werken, een productie-eenheid voor
duurzame grondstoffen en een plaats om te spelen, te leren, te bewegen en tot rust te komen.
InnovatieNetwerk werkt aan omslagen in denken en handelen op het gebied van natuur en
natuurbeleid. Dat doet InnovatieNetwerk via een aantal sporen. Eén van die sporen is een
zoektocht naar nieuwe financieringsconstructies voor de realisatie en het beheer van natuur.
Een ander spoor is de zoektocht naar nieuwe eigendoms- en organisatievormen. Probos heeft
in dit kader in opdracht van InnovatieNetwerk het concept “Nieuwe malegenootschappen”
ontwikkeld en beschreven. Dit is gedaan op basis van de historische werking en organisatie
van malegenootschappen in Nederland en de huidige wensen en mogelijkheden. Hierbij zijn
allerlei bouwstenen ontwikkeld voor een modern malegenootschap. De resultaten van dit
project zijn beschreven in het rapport ‘Nieuwe Malebossen’, dat is uitgegeven door
InnovatieNetwerk. Naar aanleiding van dit rapport wil InnovatieNetwerk het concept op
enkele concrete locaties gaan uitwerken met als uiteindelijk doel het opzetten van een
malegenootschap op deze plekken. Hiertoe heeft InnovatieNetwerk opdracht gegeven aan
drie partijen, Probos, Overland en Buurtgroen, voor een zoektocht naar geschikte locaties
voor het opstarten van een dergelijke pilot. Het nu voorliggende rapport beschrijft de
resultaten de zoektocht naar een geschikte locatie voor een pilot door Probos.
1.2 Beknopte achtergrond malegenootschappen
Uiterlijk in de 13de eeuw zijn in Nederland de eerste marke- en malegenootschappen
ontstaan. Ze hebben zich waarschijnlijk ontwikkeld vanuit de al bestaande gemeenschappen
die gezamenlijk gebruik maakten van gronden en bossen die zich rondom hun dorpen
bevonden. Deze ontwikkeling werd waarschijnlijk veroorzaakt door bedreigingen van
buitenaf, maar ook door ontwikkelingen binnen de gemeenschappen zelf. De druk op de
gronden en bossen die in bezit waren bij plaatselijke gemeenschappen nam door
bevolkingstoename steeds verder toe. Dit leidde tot ontbossing, maar ook tot grote druk op
de beweiding van de woeste gronden. De plaatselijke gemeenschappen besloten zich daarom
te organiseren en zich op die manier te wapenen tegen de bedreigingen. Daarmee ontstonden
de eerste marken en malen. De termen marke en male werden voornamelijk in Utrecht en
Gelderland gebruikt. In Drenthe en Overijssel worden dezelfde organisatievormen
buurtschappen en de geërfden buren genoemd. Ten zuiden van de grote rivieren werd het
begrip ‘gemeynten’ gebruikt als omschrijving voor het zich aaneensluiten van verschillende
nederzettingen. De term male werd gebruikt voor een marke die voornamelijk uit bos
bestond.
De marke- en malegenootschappen hebben vele eeuwen gefunctioneerd. Afhankelijk van de
standvastigheid van de geërfden met betrekking tot roofbouw, werden de bossen op een
redelijk duurzame manier beheerd. De oudste bosgronden die we nu nog hebben in
Nederland zijn vrijwel zonder uitzondering malebossen geweest.
Het tij keerde zich aan het einde van de 19e eeuw echter tegen de genootschappen. Hun enige
doel was om het gebruik van de woeste gronden door de geërfden te regelen. Door het
gemeenschappelijke karakter van de genootschappen was het grondgebruik nogal
conservatief van aard, terwijl er in die periode juist behoefte was aan de ontwikkeling van
deze gronden. De gronden moesten worden ontgonnen voor de landbouw en als dat niet lukte
voor hoogproductieve bosbouw. De genootschappen werden onder druk gezet om de

gronden te verdelen of te verkopen en ze vervolgens te ontwikkelen. Toen dat niet op basis
van vrijwilligheid lukte, dwong de regering dat in 1886 af met de zogenaamde Markewet.
Door deze wet werden de bestaande marke- en malegenootschappen verplicht om hun
gronden te verdelen of te verkopen. Veel van deze gronden zijn verkocht aan rijke
particulieren die er landgoederen op hebben gesticht en aan gemeenten die voor de aankoop
en de ontginning of bebossing ‘renteloos geld’ konden lenen bij de rijksoverheid. Veel
heideterreinen en stuifzandgebieden die voorheen in bezit waren van markegenootschappen
zijn toen bebost. De zogenaamde renteloos-voorschot-bossen zijn vooral tijdens de crisis van
de jaren ‘20 en ‘30 met bos beplant door de inzet van werklozen. Hiermee kwam een einde
aan eeuwen van gemeenschappelijk grondbezit van de marke- en malegenootschappen.

2 CONCEPT NIEUWE MALEGENOOTSCHAPPEN

2.1 Uitgangspunten
De kracht van het eerder ontwikkelde concept voor malegenootschappen zit in de combinatie
van het gevoel van eigendom of daadwerkelijk eigendom en medezeggenschap dat wordt
verkregen door geërfde te worden en het creëren van een koppeling tussen persoonlijk
belang of vruchtgebruik en het gemeenschappelijke belang (instandhouding gebied). Naast
een financiële bijdrage zullen de geërfden waarschijnlijk ook een fysieke bijdrage aan het
bos willen leveren. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen of als ambassadeur van “hun
eigen bezit” op te treden. Er wordt dus naast geld ook menskracht gegenereerd.
Het belangrijkste doel van een malegenootschap is wat Probos betreft het bieden van een
alternatieve inkomstenbron voor het bosbeheer in Nederland. In dat opzicht verschilt een
malegenootschap van reeds bestaande participatiegroepen. Van de geerfden wordt een
financiële bijdrage gevraagd, die tot stand komt door de uitgifte van waardelen (zie Kader 1).
Naast het eenmalige bedrag dat bij uitgifte van de waardelen wordt betaald (inschrijfgeld),
zou gedacht kunnen worden aan een jaarlijkse bijdrage. Met behulp van de jaarlijkse
bijdrage worden de organisatiekosten van een malegenootschap gefinancierd. Daarnaast
dient voldoende geld over te blijven om daadwerkelijk een extra financiële bijdrage aan het
bosbeheer te leveren. De organisatorische kosten dienen dus te worden beperkt.
2.2 Zoekcriteria
Voor het identificeren van een geschikte locatie voor een pilot zijn criteria opgesteld om er
voor te zorgen dat deze keuze zo objectief mogelijk zou gebeuren.
Zoekcriteria:
1. De eigenaar/beheerder moet ervan overtuigd zijn dat het concept Nieuw
Malegenootschap in zijn/haar bos kan gaan werken en moet volledig achter het
ontwikkelen van het concept staan. Vooral in de opstartfase zal er veel input vanuit de
eigenaar/beheerder worden gevraagd. Zonder inzet en enthousiasme voor het concept zal
dat een probleem op kunnen leveren;
2. De eigenaar/beheerder moet bereid zijn om de geërfden specifieke rechten te geven,
bijvoorbeeld ten aanzien van vruchtgebruik of medezeggenschap.
3. Er moeten voldoende potentiële ‘geërfden’ in de directe omgeving van het bosgebied
aanwezig zijn. Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn. In het geval van
particulieren moeten deze bij voorkeur gebruik (kunnen) maken van het betreffende
bosgebied, zodat er een belang is en ze zich er betrokken bij voelen. Een woonwijk of
zeer betrokken gemeenschap in de nabijheid van het bos is een vereiste. Daarnaast
moeten deze potentiële geërfden voldoende (financiële) capaciteiten hebben om een
geldelijke of een bijdrage in natura (vrijwilligerswerk) te kunnen leveren.
4. Het bos moet aantrekkelijk genoeg zijn en voldoende ‘producten en diensten’ bieden die
eventueel ‘verkoopbaar’ zijn aan geërfden. Een zeer jong bos (<10 jaar) zal bijvoorbeeld
op het gebied van bosproducten nog niet zo veel opleveren en een minder aantrekkelijk
bosbeeld geven en is daardoor waarschijnlijk minder interessant dan een ouder bos.
Bossen voor het concept Nieuwe Malegenootschappen voldoen bij voorkeur aan de
volgende randvoorwaarden:
 Het bos moet een minimale oppervlakte van 50 hectare hebben, zodat meerdere
functies en verschillende activiteiten binnen het bos gerealiseerd kunnen worden voor
een grote groep geërfden.

 Bij voorkeur is er diversiteit in leeftijd en boomsoorten (aantrekkelijk bosbeeld), zodat
het goed ‘verkoopbaar’ is aan geërfden. Een combinatie van bestaand bos en een (nog
aan te leggen) jong bos behoort ook tot de mogelijkheden.
 Het bos is opengesteld of openstelling voor de deelnemers van het malegenootschap
moet tot de mogelijkheden behoren.
 Mogelijkheden tot het leveren van tegenprestaties zijn een pre. Dit kan in de vorm van
bijvoorbeeld:
o het organiseren van evenementen en bijeenkomsten voor en door geërfden
(vergaderingen, barbecues, speurtochten, etc.), bijvoorbeeld op open terreinen of in
gebouwen;
o de beschikbaarheid van brandhout;
o het geven van inspraak in bepaalde onderdelen van het beheer;
o het geven van begeleide excursies met deskundige gidsen;
o het onder begeleiding (i.v.m. vermijden pluk van zeldzame of giftige paddestoelen)
plukken van paddestoelen.
5. Het Malegenootschap mag geen inperking van de huidige rechten van omwonenden tot
gevolg hebben. De tegenprestatie aan geërfden moeten dus aanvullend zijn aan de huidige
(openstellings)rechten.

3 ZOEKTOCHT NAAR EEN PILOT-LOCATIE

3.1 Verkenning
Als start van de zoektocht is een oproep geschreven om terreinbeheerders en -eigenaren te
interesseren voor het concept. Deze oproep is breed verspreid binnen het netwerk van
bosbeheerders en -eigenaren van Stichting Probos en InnovatieNetwerk. De oproep is
opgenomen als bijlage 1. Daarnaast is de oproep tot een artikel herschreven voor het
vaktijdschrift ‘De Landeigenaar’ van april 2012 (bijlage 2). Ook is een beperkt aantal
beheerders persoonlijk benaderd om hun interesse te peilen. Naar aanleiding van de oproep
en het artikel hebben de volgende organisaties enthousiast gereageerd:
 Staatsbosbeheer, regio oost
 Natuurmonumenten, Regio Noord-Holland & Utrecht
 Landschap Noord-Holland
 Van Drie bosbeheer
 Bosgroep Midden-Nederland
Met deze organisaties zijn gesprekken gevoerd, waarin is verkend of hun ideeën aansloten op
het concept van nieuwe malegenootschappen. Op basis van de gevoerde gesprekken is
gebleken dat de ideeën van Staatsbosbeheer het meest aansloten op de uitgangspunten van
het concept. Bovendien was Staatsbosbeheer het meest concreet in hun interesse. Daarom is
op basis van deze gesprekken besloten om het verdere traject in te gaan met Staatsbosbeheer.
Uit een vervolggesprek met enkele beheerders en stafmedewerkers is vervolgens gebleken
dat er breed draagvlak is voor het concept binnen de organisatie. Ook zijn er in dit gesprek
vijf gebieden voorgeselecteerd die in aanmerking zouden kunnen komen voor de pilot. Dit
betreft de volgende vijf gebieden:
 Boswachterij Oostereng;
 Het Rozendaalse bos;
 Landgoed de Slangenburg; en
 Het Speulder- en Sprielderbos
 Hoog Buurlo
Op 28 augustus 2012 is een bijeenkomst georganiseerd met beheerders en boswachters van
deze vier gebieden, het districtshoofd Veluwe – Achterhoek en een stafmedewerker van de
afdeling strategie & beleid, met als doel te komen tot de keuze voor één locatie. De
documenten van deze bijeenkomst zijn opgenomen als bijlage 4.
3.2 Gebiedskeuze
Uit de gesprekken met Staatsbosbeheer is duidelijk naar voren gekomen dat men deze
nieuwe financieringsvorm zeer interessant vindt en graag aan de slag wil met een pilot op
een concrete locatie. Hiervoor bestaat breed draagvlak binnen de diverse lagen van de
organisatie. Wat een belangrijk punt is, is dat men het concept van nieuwe
malegenootschappen ook daadwerkelijk als een nieuwe vorm van financiering voor het
bosbeheer ziet. Men is zich bewust dat het grote invloed kan hebben op de wijze waarop
gebieden nu worden beheerd en de manier waarop anderen daar invloed op hebben.
Staatsbosbeheer ziet het project uitdrukkelijk als een pilot. Bij succes zal het project worden
opgeschaald binnen Staatsbosbeheer.
Tijdens de workshop is eerst getracht enig zicht te krijgen op de inrichting van het
toekomstige malegenootschap. Hierbij was al relatief snel consensus over het feit dat
geërfden binnen bepaalde randvoorwaarden invloed moeten krijgen op het beheer. Wel werd
duidelijk dat er randvoorwaarden aanwezig moeten zijn om bijvoorbeeld de deskundigheid

van het beheer te garanderen. Ook werd duidelijk dat geërfden een rol zouden kunnen spelen
bij de houtoogst en de houtverkoop en in staat gesteld zouden moeten worden om brandhout
te verkrijgen uit het bos.
Uiteindelijk zijn tijdens de workshop de landgoederen Groot en Klein Spriel bij Putten
gezamenlijk geselecteerd als meest geschikte locatie voor de pilot. Enkele sterke punten van
deze landgoederen zijn bijvoorbeeld de grootte van het gebied (behapbaar, maar groot
genoeg), de sterke eigen identiteit, de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking, het
afwisselende karakter en het enthousiasme van de boswachter. Voor dit gebied zou het
concept verder worden uitgewerkt. In het volgende hoofdstuk wordt het gebied beschreven
en een overzicht gegeven van de bevindingen op dit moment.
Na het opstellen van deze rapportage is echter door Staatsbosbeheer besloten niet door te
gaan met het opstarten van de pilot vanwege een gebrek aan capaciteit binnen de organisatie
en de herijking van de doelstellingen door de nieuwe directeur, waarbinnen projecten als een
malegenootschap niet langer tot de prioriteiten behoort.

4 CASE: GROOT EN KLEIN SPRIEL

4.1 Situering
De landgoederen Groot en Klein Spriel (hierna Spriel) zijn gelegen op de Veluwe, tussen
Garderen en Putten (zie kaart) in de Speulder- en Sprielderbossen. Het gebied ligt in de
gemeente Putten. De omgeving wordt gekenmerkt door veel bos waarin wild (edelhert,
wildzwijn, ree) alom aanwezig is. Spriel biedt door haar kleinschalige aanleg temidden van
deze grootschalige natuur plotseling een afwijkend beeld. Door de ligging op het
Veluwemassief, op een hoogte tussen 25 en 30 meter boven NAP, is in het terrein geen open
water aan te treffen. De bodem bestaat uit grofzandige podzolgronden.

Figuur 1. Topografische kaart met situering gebied.

4.2 Historie
De naam Spriel komt voor in de vroegste lijst van bezittingen van de abdij van Werden.
Deze abdij, gesticht eind 8e eeuw, had vrij veel bezit in het noorden en oosten van
Nederland. Spriel omvatte in de Middeleeuwen een aantal boerderijen, waaronder
Crachtighuizen, Middelwijk (of Peppelboomen), de Pol (of Ter Poele), Ridderspol, de
Kuiten (of Coyt) en Deurnekiek (of Klein Spriel). Het bij de nederzetting behorende
bosgebied was het Spreilderbos. Groot Spriel, ook wel Veltwijck genoemd, wordt in de 14e
eeuw vermeld als hertogelijk bezit (hertogdom Gelre).
Vanaf begin 13e eeuw ontstonden in de Nederlandse zandgebieden markegenootschappen,
ook wel maalschappen genoemd. Het Sprielderbos was zo’n maalschap, evenals het
Putterbos. Wegens het gemeenschappelijk belang vormden beide bossen in 1597, met een
totale omvang van circa 900 hectare, een gezamenlijk beheer. Het bos bestond grotendeels
uit eikenhakhout (akkermaalshout) en delen opgaand eiken- en beukenbos (boombos). Het
gezamenlijke beheer werd tot 1884 in stand gehouden. Daarna vond omzetting plaats in een
Naamloze Vennootschap. Toen de aandeelhouders niet langer in het bos geinteresseerd

waren, werd het verkocht aan de Staat der Nederlanden. Sinds 1919 is het beheer in handen
van Staatsbosbeheer. Vanaf eind negentiende eeuw zijn grote delen van het bos omgevormd
naar grove den en in de twintigste eeuw zijn veel exoten aangeplant, zoals douglas, fijnspar
en lariks. Van de historie van Klein Spriel is weinig bekend, maar Groot Spriel is reeds
uitgebreid beschreven in de ‘cultuurhistorische beschrijving, beheervisie en
maatregelenplan’ die in 2009 in opdracht van Staatsbosbeheer is opgesteld.
Uit de periode voor de negentiende eeuw is geen andere informatie beschikbaar aangaande
het eigendom en gebruik van de toenmalige boerderij Groot Spriel. Omstreeks 1830, bij de
aanvang van de kadastrale registratie, blijkt de boerderij onderdeel te zijn van het bezit van
Heribert van Westerveld. Van Westerveld was een in Nijkerk wonende grootgrondbezitter en
voormalig burgemeester van Harderwijk. Op de eerste kadastrale kaart staat de boerderij
aangegeven als Groot Spriel en omvat op dat moment een hoofdhuis, twee schuren,
schaapskooien, hooibergen, een moestuin, bouwland, heide en bospercelen. De totale
oppervlakte van het geheel was 82 hectare, waarvan 24 hectare bouwland. Na het overlijden
van Van Westerveld kwam het bezit in handen van zijn schoonzoon Paul Engelbert baron
d’Hangest d’Yvoy en na diens dood in het bezit van één van zijn dochters. In 1848 werd
Groot Spriel verkocht aan de Amsterdamse koopman Jeremia Bossevain.
Onder het beheer van Bossevain werd een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van
de situatie in 1830. Zo investeerde hij enigszins in heideontginning en kocht en verkocht hij
enkele percelen dennenbos en kleine percelen heide en hakhout. Het goed is op dat moment
87 hectare groot.

Figuur 2. Topografische Militaire Kaart 1830-1850 (bron: www.watwaswaar.nl).

Na Bossevain’s overlijden werd Groot Spriel in 1876 gekocht door Wouterus Blokhuis
Isaaczn, een uit Indië teruggekeerde plantageadministrateur. Bij de verkoop luidt de
omschrijving: ‘het boerenerf Groot Sprielt, onder Putten bij den grindweg naar Garderen
gelegen, bestaande in boerenwoning en verder getimmer met tuin, bouwland, dennebosschen
en andere houtgronden en heideveld, groot 87 bunder, 9 roe, 61 el’. In de periode Blokhuis
veranderde de indeling van het grondbezit ingrijpend. Blokhuis liet rond 1881 de boerderij
afbreken en hier een landhuis bouwen. Het voor die tijd moderne huis werd vanaf 1882
bewoond door het echtpaar Blokhuis-Sas en omvatte tien kamers. Rondom het huis werd een
park aangelegd, waarin koepels, bloemen, sierplanten, een moestuin met warme en koude
kassen, lanen en boomgaarden een plaats kregen. Met de bouw van het huis, in samenhang
met de omringende terreinaanleg, kreeg Groot Spriel het karakter van een landgoed. Uit een

vergelijking van de kadastrale kaarten van 1832 en 1882 blijkt dat bij de transformatie
meerdere oude kavelgrenzen en bospercelen werden gerespecteerd. In de periode van de
parkaanleg en daarna werden het koetshuis, een koetsierswoning, een kleine paardenstal en
een tuinmanswoning gebouwd. In 1893 omvatte Groot Spriel, na diverse aankopen, circa 141
hectare. Na het overlijden van Blokhuis twee jaar later, liet zijn weduwe het landgoed
openbaar verkopen. Het grootste deel (125 hectare) werd verkocht aan jonkheer Georg
Ludwich Carl Heinrich Baud. Deze was tot 1900 eigenaar en liet het landgoed nagenoeg
ongewijzigd.
In 1900 werd Groot Spriel aangekocht door Catherina Christina van Loghem. Haar
echtgenoot jonkheer Jan Emilius Meijer kocht in 1903 enkele percelen hakhout, dennen en
opgaande loofbomen, waaronder 1 hectare van boerderij Klein Spriel. Meijer besloot de
lokale architect L.A. van Essen in de arm te nemen voor de realisatie van een ruim 16 meter
hoge woontoren. Deze toren staat bekend als de Meijerstoren. In 1911 bedroeg de totale
omvang van het landgoed 130 hectare.
Na het overlijden van Catharina van Loghem in 1929, werd haar neef Johan Willem van
Doorninck in 1933 eigenaar van Groot Spriel. Hij voegde zijn in de omgeving verworven
bezittingen, waaronder Klein Spriel, toe aan Groot Spriel. Hierdoor was in aan het begin van
de Tweede Wereldoorlog eigenaar van ongeveer 360 hectare land. Hij voegde nog enkele
verfraaiende elementen aan het landgoed toe, waaronder een theekoepel. Na de Tweede
Wereldoorlog stelde Van Doorninck de bossen open voor publiek, met uitzondering van het
park rondom het landhuis. Er vonden nog enige wijzigingen plaats in de directe omgeving
van het huis voordat het landgoed uiteindelijk in 1969 werd aangekocht door de staat na het
overlijden van Van Doorninck in 1968. Het gebied werd overgedragen aan Staatsbosbeheer.
4.3 Huidige situatie
Het totale gebied is ongeveer 125 hectare groot en bestaat uit naald- en loofbossen, waarvan
een deel eikenbossen, enkele akkers en een aantal gebouwen. In figuur 3 is te zien welke
beheertypen er in het gebied voorkomen. De blauwe vlakken betreffen dennen-eikenbeukenbos, de bruine vlakken droog bos met productiefunctie, de felgroene vlakken
gebieden in erfpacht, de lichtgroene vlakken kruiden- faunarijke akkers en de roze lijnen zijn
lanen.

Figuur 3. Beheertypenkaart Staatsbosbeheer. De rode lijn geeft de grens van het gekozen gebied aan. (bron:
Staatsbosbeheer)

Figuur 4. Boomsoortensamenstelling (bron: Staatsbosbeheer)

Abies grandies
Amerikaanse
eik
Berk
Beuk
Douglas
Eik
Fijnspar
Grove den

0,7%
1,4%
3,6%
10,8%
19,2%
29,6%
0,5%
23,0%

Japanse lariks
Thuja

11,0%
0,3%

Tabel 1. Aandeel per boomsoort binnen Groot en Klein Spriel (bron: Staatsbosbeheer)

Op landgoed Groot Spriel zijn vier woonadressen gevestigd; het Koetshuis, de
Koetsierswoning, huis Groot Spriel en de Tuinmanswoning. Het huis Groot Spriel en het
Koetshuis zijn aangewezen als rijksmonument. Huis Groot Spriel is geen eigendom van
Staatsbosbeheer, het is in 1981 verkocht. De ondergrond en circa 2 hectare van de tuin zijn
hierbij in erfpacht uitgegeven. Er lopen twee doorgaande wandelroutes en een fietsroute door
het gebied en er is één Buitenleven-woning van Staatsbosbeheer.
In de omgeving liggen de plaatsen Garderen, Putten en de buurtschappen Krachtighuizen en
Koudhoorn. Potentiële geërfden zullen vooral in deze plaatsen gezocht moeten worden. Het
Speulder- en Sprielderbos is in trek bij recreanten, wat extra kansen kan bieden. De
verwachting is dat er onder de lokale bevolking, die in deze omgeving sterk begaan zijn met
het beheer van bos en natuur, voldoende animo zal zijn om deel te nemen aan een initiatief
als een malegenootschap.
4.4 Veldbezoek
Op 22 maart 2013 is een bezoek gebracht aan het gebied met boswachter Lennart Japser en
Vahid Dizdarevic, beiden van Staatsbosbeheer. Tijdens dit veldbezoek zijn de
mogelijkheden verkend ten aanzien van de producten en diensten die aan potentiële geërfden
zouden kunnen worden geboden. In de afgelopen jaren is er veel gedaan op Groot Spriel.
Een achterstand in de oogst is weggewerkt en de cultuurhistorie van het landgoed is beter
zichtbaar gemaakt door het herstellen van elementen op basis van de cultuurhistorische
beheervisie en maatregelenplan. Dit heeft een positieve impuls gegeven aan de
beleefbaarheid aan het gebied, maar het nadeel is dat dit de mogelijkheden voor het nieuw op
te richten malegenootschap enigszins beperkt. Zo zijn er weinig cultuurhistorische elementen
om op te knappen en herstellen. Ook is er niet veel hout aan te bieden als brandhout, doordat
sterke dunningen zijn uitgevoerd en de ondergroei op een groot deel van de oppervlakte is
verwijderd. Het landhuis en het park daar direct omheen kunnen niet worden benut omdat
deze in eigendom/erfpacht zijn bij een andere partij.
4.5 Uitgangspunten Staatsbosbeheer
Doelstellingen
 Het aanboren van een nieuwe bron van financiering voor het beheer.
 Het creëren van een grotere betrokkenheid bij het gebied Spriel onder de
(lokale)bevolking. Dit is onderdeel van het motto ‘Staatsbosbeheer van de mensen’,
waarbij de organisatie nadrukkelijk toe wil naar een breder draagvlak voor het
beheer.
Uitgangspunten
Staatbosbeheer is op zoek naar een actieve groep betrokkenen die bereid zijn om in elk geval
voor een deel een financiële bijdrage te leveren aan het beheer. Hierbij kan een combinatie
worden gezocht met mensen die bereid zijn arbeid te leveren. Staatsbosbeheer blijft eigenaar
van de grond. Staatsbosbeheer is bereid om verregaande concessies te doen waar het gaat om
het geven van inspraak in het beheer. Uitgangspunt is wel dat Staatsbosbeheer als
eindverantwoordelijke en organisatie met kennis van zaken de regie houdt over het beheer.
Het is de bedoeling een constructie te vinden waarbij de geërfden van het malegenootschap
bepaalde rechten krijgen om een groot deel van hun wensen in het gebied gerealiseerd te
krijgen, maar waarbij Staatsbosbeheer de mogelijkheid heeft om bepaalde wensen naast zich
neer te leggen. Dit laatste zal in een beperkt aantal gevallen mogelijk moeten zijn en in goed

overleg moeten plaatsvinden. Hiertoe zal in overleg, maar op basis van vakkennis en
basisuitgangswaarden van Staatsbosbeheer, een beheerplan voor het gebied moeten worden
opgesteld, zodat de beslissingen over wat wel en niet te doen hierop kunnen worden
gestoeld. Daarnaast is er de bereidheid om alle typen concrete producten die uit het bos
kunnen komen aan te bieden aan de geërfden als tegenprestatie voor hun inzet. Hieraan
worden geen beperkingen gesteld.

5 REFLECTIE EN LEERPUNTEN

Er is in de zoektocht naar een geschikt gebied voor een pilot met het concept van nieuwe
malegenootschappen breed gezocht naar geïnteresseerden door oproepen te doen via diverse
kanalen en door beheerders persoonlijk te benaderen. Hierbij is gebruik gemaakt van de tekst
in bijlage 1. Hierin zijn diverse “voorwaarden” gesteld aan een potentieel geschikt gebied.
Een aantal van deze voorwaarden was zeer concreet en sommige juist wat abstracter. Dit
heeft eigenlijk niet het juiste effect gehad. Er zijn diverse positieve reacties gekomen van
beheerders van verschillende organisaties, maar in de gesprekken kwam al snel naar voren
dat men zich niet altijd goed bewust was van de consequenties die verbonden zijn aan het
oprichten van een malegenootschap. Het duidelijk overbrengen van de uitgangspunten van
het concept en het komen tot overeenstemming van hoe dit moet worden ingevuld verdient
veel aandacht.
Uit de gevoerde gesprekken is gebleken dat veel organisaties in eerste instantie het concept
omarmen met de doelstelling van een nieuwe economische drager voor het beheer. Tijdens
het bespreken van de voorwaarden en uitgangspunten vanuit de organisatie en de concrete
invulling blijkt vervolgens echter dat men vaak moeite heeft dat vast te houden en het
concept niet zodanig “verarmen” dat het terugvalt naar een vrijwilligersgroep zoals die al op
veel plekken actief zijn.
In de workshop die is gehouden met diverse personen vanuit Staatsbosbeheer is gebleken
hoe belangrijk het is om diverse lagen binnen de organisatie te betrekken bij een initiatief als
het oprichten van een nieuw malegenootschap en deze ook bij elkaar aan tafel te hebben.
Binnen Staatsbosbeheer was er voorafgaand aan de bijeenkomst brede steun voor het
concept, van districtshoofd tot boswachter. Dit leidde tot een constructieve bijeenkomst
waarin relatief snel knopen werden doorgehakt.
Ondanks de hierboven genoemde brede steun binnen diverse lagen van de organisatie
kenmerkte het vervolgtraject zich door veel gesprekken en discussie met de
verantwoordelijke beheerders over de uitgangspunten, mogelijkheden en uitwerking van het
concept. Bovendien bleek het een moeilijkheid te zijn dat het werk aan het malegenootschap
naast de reguliere werkzaamheden komt. In deze tijd waarin de druk op mensen toch al hoog
is, vormt dit een probleem. In dit geval heeft het erin geresulteerd dat het traject onnodig
veel langer heeft geduurd. Het is dan ook aan te raden hier goede afspraken over te maken.
Indien mogelijk is het sterk aan te raden de werklast te laten verdelen over meerdere
personen of hier bij één persoon tijd voor te laten vrijmaken. Het is dan ook belangrijk een
indicatie te geven van de benodigde tijdsinzet.
Na de keuze voor het gebied Groot en Klein Spriel, bleek bij een uitgebreid veldbezoek dat
het gebied toch aanzienlijk minder ‘te bieden’ had voor een potentieel malegenootschap dan
wat eerder vanuit Staatsbosbeheer was aangegeven. In de afgelopen jaren is er een nieuw
plan gemaakt voor Groot Spriel en is er veel werk verzet. Hierdoor zijn er minder concrete
producten en diensten aanwezig die aan de geërfden zouden kunnen worden geboden.
Achteraf gezien had het veldbezoek eerder moeten hebben plaatsgevonden voor de verdere
gesprekken met beheerders. Zo had veel tijd kunnen worden bespaard.
Zoals eerder al gesteld heeft Staatsbosbeheer na afloop van het opstellen van deze rapportage
besloten niet door te gaan met de pilot. Een tekort aan capaciteit binnen de beheereenheid die
het werk moet uitvoeren heeft geleid tot dit besluit. Vervolgens is ook besloten ook niet op
zoek te gaan naar een ander gebied en de pilot vanuit Staatsbosbeheer helemaal te
beëindigen. Dit besluit is genomen vanwege de gewijzigde uitgangspunten van de
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organisatie die de nieuwe directeur van Staatsbosbeheer heeft geïnitieerd. Hierna heeft zich
nog een nieuwe casus aangediend, die van het particuliere landgoed Klein Boeschoten.
Omdat het nog niet zeker is dat dit zal leiden tot een daadwerkelijke pilot is deze casus niet
verwerkt in deze rapportage.

BIJLAGE 1 Oproep t.b.v. werving locaties nieuwe malegenootschappen

Het gemeenschappelijk belang als basis
voor betaalbaar bosbeheer
Een gezonde financieringsbasis is onontbeerlijk voor
duurzaam bosbeheer. Daarom werkt Stichting Probos al
jaren aan (innovatieve) projecten om bij te dragen aan
een gezonde financieringsbasis. De huidige tijd, waarin
bezuinigen op natuur een belangrijk onderwerp is,
illustreert het belang van deze basis nog eens extra
duidelijk. Ook InnovatieNetwerk heeft dit gesignaleerd
en werkt daarom al langere tijd aan nieuwe vormen van
eigendom en financiering van bos, natuur en landschap.
Eén van de projecten die Probos in dit kader en in
opdracht van het InnovatieNetwerk uitvoert is het
(her)introduceren van het eeuwenoude concept van
malebossen binnen het huidige bosbeheer in Nederland.
Malebossen zijn in de 13e eeuw in Nederland ontstaan als gevolg van de grote druk die er
door de sterke bevolkingsgroei op bossen werd uitgeoefend (houtkap en overbegrazing).
Door zich te verenigen in malegenootschappen hebben de lokale gemeenschappen het
gezamenlijk gebruik van het bos gereguleerd. Een malegenootschap werd geleid door een
bestuur met gedeputeerden onder leiding van één of meerdere holrichters. Alleen de leden
van het genootschap (geërfden) mochten, onder voorwaarden, gebruik maken van het bos
(vruchtgebruik) en hadden medezeggenschap over het beheer. Daartegenover stond ook een
aantal plichten zoals het leveren van een (financiële) bijdrage in het beheer en het aangeven
van overtredingen. In de loop van de 19e eeuw, met name na het van kracht worden van de
Markwet in 1886, hielden de malegenootschappen op te bestaan.
In 2011 heeft Probos bekeken óf en in welke vorm het malebossenconcept past in de huidige
maatschappij en het huidige bosbeheer. De studie liet zien dat herinvoering van
malegenootschappen in een nieuwe stijl zeer goed mogelijk is. Door introductie van het
concept wordt niet alleen een mogelijke alternatieve (aanvullende) financieringsbron voor de
aanleg en/of het beheer van nieuwe en bestaande bossen gecreëerd, maar wordt ook een
historische organisatievorm nieuw leven ingeblazen. De kracht van het concept zit in het
gevoel van (enige mate van) medezeggenschap en verantwoordelijkheid dat wordt verkregen
door geërfde te worden en in het creëren van een koppeling tussen persoonlijk belang of
vruchtgebruik en het gemeenschappelijke belang (duurzame instandhouding van het gebied).
Op deze manier worden mensen betrokken bij het beheer van het bos en kan er een sterke
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binding ontstaan. De verwachting is dat de geërfden niet alleen in financiële, maar ook in
fysieke zin een bijdrage aan het bos willen leveren, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of
door als ambassadeur op te treden. Er wordt dan naast geld dus ook menskracht gegenereerd.

Nu is het moment aangebroken het concept op een locatie in Nederland daadwerkelijk toe te
passen. Probos wil geïnteresseerde boseigenaren en bosbeheerders daarom uitnodigen zich
aan te melden om samen met Probos en InnovatieNetwerk als eerste in Nederland een nieuw
malegenootschap te beginnen. Om u alvast een idee te geven waar een potentiële locatie aan
moet voldoen, zijn hieronder enkele randvoorwaarden weergegeven:
1.

Op de eerste plaats is het belangrijk dat de eigenaar/beheerder van het bos
enthousiast is en graag wil kijken of het mogelijk is een malegenootschap voor zijn bos
te starten.
2.
De aanwezigheid van voldoende potentiële ?geërfden? in de directe omgeving van
het bosgebied is onontbeerlijk. Dit kunnen zowel bedrijven als particulieren zijn.
3.
Bereidheid bij de eigenaar/beheerder om de geërfden specifieke rechten te geven,
bijvoorbeeld ten aanzien van vruchtgebruik of medezeggenschap.
4.
Het bos kent diversiteit in leeftijd en boomsoorten (aantrekkelijk bosbeeld) en biedt
voldoende ?producten? die aan geërfden kunnen worden aangeboden in ruil voor hun

deelname in het malebos. Dit kunnen ?producten? zijn in de vorm van vruchtgebruik
(bijv. haardhout en kerstgroen) en dienstverlening (excursies, evenementen, speelbos,
medezeggenschap etc.).
5.
Het bos heeft een minimale oppervlakte van 80 hectare.
6.
Het bos is opengesteld of openstelling voor de deelnemers van het malegenootschap
moet tot de mogelijkheden behoren.
Heeft u interesse of wilt u meer weten over het malebossenconcept neemt u dan contact op
met: Casper de Groot (Tel: 0317-466558, email: casper.degroot@probos.nl of Jan
Oldenburger (Tel: 0317-466574, email: jan.oldenburger@probos.nl) van Stichting Probos.
Meer informatie kunt u ook vinden op www.probos.nl en www.innovatienetwerk.org.
Het rapport waarin het concept Nieuwe malebossen is uitgewerkt vind u hier:
http://www.probos.nl/home/pdf/Rapport_Nieuwemalebossen.pdf

BIJLAGE 2 Artikel “Gemeenschappelijk belang als basis voor betaalbaar bosbeheer”
in De Landeigenaar van april 2012 (jaargang 11, nr. 2)

BIJLAGE 3 Agenda en opzet workshop ‘Nieuwe malegenootschappen’

AGENDA
13.00 uur

Opening
Patrick Jansen, Probos
 Korte toelichting op de agenda en werkwijze tijdens deze workshop
 Voorstelrondje

13.20 uur

Introductie project ‘Nieuwe malegenootschappen’
Casper de Groot, Probos

13.30 uur

Toelichting op de reden voor Staatsbosbeheer om deel te nemen aan
deze pilot
Erik Klein Lebbink of Leen Jacobs

13.40 uur

Bespreken ideale inrichting malegenootschap voor Staatsbosbeheer
De belangrijkste vragen, die aan bod komen bij het opstarten van een
malegenootschap, worden besproken. Aan de hand hiervan kan worden
bepaald welke keuzes Staatsbosbeheer hierin wil maken.

14.45 uur

Pauze

15.00 uur

Korte introductie gebieden
Hoe ziet het gebied eruit en waarom is het geschikt als locatie voor een
nieuw malebos?

15.30 uur

Bespreken criteria per gebied
Per criterium zullen de 4 gebieden worden besproken, waarna scores
gegeven worden. Uiteindelijk leidt dit tot een selectie van de twee meest
geschikte gebieden.

16.50 uur

Rondvraag en afsluiting
 Inventarisatie van vragen/opmerkingen
 Toelichting op vervolgtraject door Probos

17.00 uur

Einde

Genodigden
Leen Jacobs (Staatsbosbeheer)
Erik Klein Lebbink (Staatsbosbeheer)
Frank Klinge (Staatsbosbeheer)
Willem van Ark (Staatsbosbeheer)
Dirk Goudkuil (Staatsbosbeheer)
Lennard Jasper (Staatsbosbeheer)
Jan Bruggeman (Staatsbosbeheer) - afwezig
Sanne van Beld (Staatsbosbeheer)
Theo Heufkens (Staatsbosbeheer)
Henk Roke (Staatsbosbeheer)
Marleen van den Ham (Innovatienetwerk)
Patrick Jansen (Probos)

Casper de Groot (Probos)

OPZET WORKSHOP ‘NIEUWE MALEGENOOTSCHAPPEN’
1. Aanleiding
Probos heeft in opdracht van InnovatieNetwerk het eeuwenoude concept van marke- en
malegenootschappen voor het beheer van bossen in een nieuw jasje gestoken. Dit concept
wordt in bijlage 1 toegelicht. De volgende stap is het in de praktijk brengen van dit concept
door middel van een pilot-project voor één concrete locatie. In de zoektocht naar een
geschikte locatie voor een dergelijke pilot, is vanuit Staatsbosbeheer regio oost interesse
getoond om de mogelijkheden te verkennen. In het voorjaar van 2012 hebben hierover
enkele verkennende gesprekken plaatsgevonden met onder andere Theo Meeuwissen, Erik
Klein Lebbink en Frank Klinge. Hieruit zijn een aantal mogelijk locaties naar voren
gekomen. In willekeurige volgorde zijn dit:
 het Rozendaalse bos
 Landgoed Slangenburg
 het Speulder- en Sprielderbos
 boswachterij Oostereng
Tijdens deze workshop willen we ten eerste de ideale inrichting van een Staatsbosbeheer
malegenootschap bepalen. Daarnaast is het de bedoeling een selectie van twee locaties te
maken waarmee we verder gaan.
2. Ideale inrichting van het Staatsbosbeheer malegenootschap
Voordat twee van de vier gebieden worden geselecteerd, wordt eerst besproken wat voor
Staatsbosbeheer het ideaalbeeld van een malebos of –genootschap is. Dit ideaalbeeld wordt
vormgegeven door de onderstaande vragen door te lopen en te beantwoorden. Per vraag
worden een aantal opties gegeven.
 Wie mogen deelnemen (geërfde worden) in het malegenootschap?
o Particulieren: 1. Alleen omwonenden (wijk, stad of dorp)
2. Alleen mensen uit de gemeente
3. Alleen mensen uit de regio
4. Iedereen in Nederland of zelfs daarbuiten
o Bedrijven:
1. Gevestigd in de aangrenzende wijk
2. Gevestigd in de aangrenzende stad/het aangrenzende dorp
3. Gevestigd in de gemeente
4. Gevestigd in de regio/provincie
5. Landelijke bedrijven of zelfs internationaal
o Niet-commerciële organisaties: Idem als bedrijven
 Wat krijgen de deelnemers (geërfden) in het malegenootschap ervoor terug?
o Gebruiksrechten
 Kap- en sprokkelrecht
 Plukrecht vruchten en paddestoelen
 Recht op organisatie van bijeenkomsten en evenementen
 CO2-vastlegging
 Etc.
o (Mede)zeggenschap over het beheer
 Invloed op langetermijndoelen
 Invloed op alle individuele beheermaatregelen
 Invloed op een beperkt aantal individuele beheermaatregelen
 Nee

(Mede)zeggenschap over besteding financiële middelen uit het
malegenootschap
 Vrije keuze
 Kiezen uit opties die holtrichter voorlegt
o Stemrecht
 Kiezen holtrichters, bosschrijver, bewaarder Boschkist en overige
gedeputeerden
 Toelating geërfden
 Besteding financiële bijdrage
 (Mede)zeggenschap over beheer
Hoeveel moet het malegenootschap minimaal opbrengen? (gewenste meerwaarde
voor het beheer)
Op welke wijze dient de betaling te geschieden?
o Financiële bijdrage
 Eenmalig bedrag om ‘in te kopen’
 Bedrag per waardeel
o Vrijwilligerswerk1
 Eén of meerdere keren per jaar een keer verplicht meewerken
 Vrijwillige deelname aan activiteiten
Welke rol vervult de beheerder binnen het malegenootschap?
o Holtrichter
o Gecommitteerde
o Adviseur
o






3. Introductie bosgebieden
Per bosgebied wordt door de beheerder een korte introductie gegeven over de
gebiedskenmerken en de geschiktheid om als malebos te worden benut.
4. Criteria en verloop keuze
Vervolgens zullen tijdens de workshop de onderstaande 5 criteria worden gebruikt om twee
locaties te selecteren.







Criterium 1: Is de ‘markt’ van geërfden voldoende groot en geschikt?
Criterium 2: Heeft het beoogde malebos voldoende omvang?
Criterium 3: Zijn er voldoende concrete ‘producten’ aanwezig die aan de geërfden
kunnen worden aangeboden?
Criterium 4: Bestaan er voldoende mogelijkheden de geërfden
inspraak/medezeggenschap in het beheer te geven?
Criterium 5: Heeft het gebied voldoende uitstraling?
Criterium 6: Kan worden verwacht dat de geërfden langjarig verbonden willen
blijven aan het initiatief?

Na een toelichting op het criterium hebben de deelnemers telkens ieder drie briefjes (groen,
blauw en rood), waarmee punten worden toegekend aan een gebied. De briefjes
vertegenwoordigen ieder een waarde, te weten: GROEN = 5 punten, BLAUW = 3 punten,
ROOD = 1 punt. Daarnaast kan er een toelichting op het briefje worden geschreven. Na
afloop worden de punten per gebied opgeteld en worden de scores per gebied kort
besproken. Uiteindelijk worden twee gebieden geselecteerd. Deze gebieden worden door
Probos meegenomen in het vervolg van het project.

1

Eventueel afkoopbaar met een extra financiële bijdrage

