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Het essenhakhoutbedrijf en het 
‘houten’ door tuinders

Hein Krantz

De vele bonenrassen die in het verleden in Roelofarendsveen werden geteeld en die nu in de historische tuin De 
Veense Akker een opleving beleven, zoals beschreven in de vorige Alkmadders, hadden stokken nodig op tegen op 
te groeien. De herkomst van die stokken is een verhaal apart. 

Een Veense akker met bonenstokken met halve raampjes om de teelt te vervroegen. 
Eind jaren veertig van de vorige eeuw. • VERVOLG OP PAGINA 19 •

Vanaf begin negentiende eeuw tot onge-
veer de jaren zestig van de vorige eeuw 
gebruikten de Veense tuinders veelal bo-
nenstokken van essen om daar hun bo-
nen, erwten en peulen in te laten groeien. 
Waar kwamen die bonenstokken vandaan 
en hoe maakte je die? 
De bonenstokken waar de tuinders uit 
de Veen gebruik van maakten, kwamen 
vooral uit essenhakhout dat te vinden 
was (en nog is) op de landgoederen in de 
buurt, met name op De Horsten in Voor-
schoten/Wassenaar en op de Keukenhof 
en Wassergeest in Lisse.

Naast tuinders waren er ook andere ko-
pers. Zo waren er boeren uit de omgeving 
die veel brandhout nodig hadden voorna-
melijk in de vorm van takkenbossen om 
het water te koken dat voor de kaasmake-
rij nodig was. Daarnaast waren er bakkers 
die takkenbossen gebruikten voor het 
stoken van hun ovens (al hadden ze liever 
eiken takkenbossen omdat die een hetere 
vlam geven).

Het dikkere hout werd gebruikt voor 
liggers in steigerwerken (zogenaamde 
kortelingen) en voor de paaltjes waar de 
eenruiters van de broeibakken op rustten. 
Nog dikker essenhout werd (en wordt) 
gebruikt voor gereedschapstelen, roeirie-
men, spaken van wielen, masten en derge-
lijke, omdat essenhout sterk en buigzaam 
is, althans het hout van de mannelijke 
essenbomen dat uit lange vezels bestaat. 

De vrouwelijke essen maken korte vezels 
en zijn daarom ongeschikt voor deze toe-
passingen. Dit dikkere hout zal niet uit 
het hakhout zelf gekomen zijn, dat in een 
cyclus van 8-10 jaar gehakt werd, maar 
uit de ‘overstaanders’ in het hakhout (so-
litair opgaande bomen die een aantal cy-
cli niet gehakt werden bleven ‘overstaan’). 
Dat was niet alleen vanwege de benodig-
de dikte, maar ook omdat een es pas na 
10-15 jaar gaat bloeien en je dan dus pas
kunt zien of je met een vrouwtjes-es of een 
mannetjes-es te maken hebt.

Hoe ging dat in zijn werk?
Half november van elk jaar gaf de eige-
naar van het landgoed (meestal zijn bos-
baas) door middel van bordjes aan de bo-
men aan welke percelen dat jaar konden 
worden gehakt. Er waren dan namelijk 
kijkdagen in het bos waarop potentiële 
kopers kwamen kijken of er ook hout van 
hun gading bij was en hoeveel ze daarvoor 
zouden willen betalen. Aan een goede 
rechte sliet (uitloper van het hakhout) zat 
het allemaal: de top diende voor rijshout 
om de erwten en peulen in te laten groei-
en, daaronder de bonenstok van ongeveer 
2,50 m lengte die kaal opgesnoeid moest 
worden, en het onderste dikke eind was 
geschikt voor brandhout of paaltjes. 
Eind november, begin december werd 
de veiling gehouden. Op sommige land-
goederen gebeurde dat in het bos terwijl 
men langs de te veilen percelen liep (zie 

het verhaal “’s Winters buiten” in de Ca-
mera Obscura van Hildebrand, 1839), op 
andere landgoederen zoals op De Horsten 
in een etablissement waar ook het nodige 
geschonken werd en dan in Wassenaar of 
Voorschoten, afhankelijk van in welk am-
bacht/gemeente het betreffende deel van 
De Horsten lag.

Na de veiling werd meteen met hakken 
begonnen. Dit werk werd veelal door 
aannemers gedaan die goed met de bijl 
om konden gaan. Zij hakten de slieten er 
in twee slagen van onder naar boven af, 
waarbij een gladde punt over bleef waar 
het regenwater makkelijk langs kon aflo-
pen, dit om inrotten te voorkomen. Dit 
werk moest met zorg gebeuren: de stob-
ben (boomstronken) waar de nieuwe slie-
ten weer uit moesten groeien, vormden 
immers het kapitaal van de eigenaar.
Na de hakkers kwamen de kopers die de 
gehakte slieten op de door hen gewenste 
afmetingen snoeiden met een hiep (hak-
mes). De tuinders kwamen daartoe vaak 
met boten naar het bos en bleven daar 
van maandag tot en met zaterdag om dan 
volgeladen naar huis terug te keren (dan 
waren ze wezen ‘houten’, zoals ik wel eens 
van oude tuinders heb gehoord). 

Op 1 maart moest iedereen het bos uit zijn 
en het gekochte hout hebben weggehaald, 
vanwege de rust voor het wild en omdat 
in de loop van maart de sapstroom weer 
op gang komt, waarna niet meer gehakt 
mag worden. Dan kwam de bosbaas met 
zijn mensen om eventueel niet verkoch-
te percelen te hakken, omdat anders het 
uitlopen van de omringende wel gehakte 
stukken gehinderd werd en omdat het be-
drijfstechnisch onhandig is om verspreid 
door het bos het volgend jaar nog stuk-
jes te moeten verkopen en hakken. Ook 
werd er ingeboet, dat wil zeggen dat uit-
gevallen stobben vervangen werden door 
nieuw stek, om het plantverband in stand 
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te houden. De stobben moesten namelijk 
dicht op elkaar staan om de bonenstok-
ken zo recht mogelijk te laten groeien.  
Vaak teelde het personeel van het land-
goed, of anderen uit de directe omge-
ving, de eerste twee jaar na de hak aard-
appelen of andere groenten tussen het 
hakhout: er was dan nog genoeg licht op 
de bodem en bovendien werd het hak-
hout zo vrijgehouden van braam, hop 
en andere onkruiden die de groei van 
het jonge lot konden hinderen. Vond er 
geen (groente)teelt plaats dan moest in 
juni en ook nog wel eens in augustus ge-
maaid worden om het onkruid de baas 
te blijven.

Na één jaar werden de uitgelopen elzen 
kaal gehakt om te voorkomen dat die 
door hun snellere groei, de groei van de 
essenslieten zouden belemmeren.
Na vier jaar werd gestikt om de beste 
slieten de kans te geven tot mooie rechte 
bonenstokken uit te groeien. Na acht tot 
tien jaar, afhankelijk van de groeisnel-
heid en de gewenste afmetingen van het 
product, werd het perceel dan weer ten 
verkoop aangeboden.

Einde van de (essen)
hakhoutcultuur
Duidelijk is dat het essenhakhoutbedrijf 
een behoorlijk intensieve cultuur was, 
wat voor een groot deel verklaart waar-

om dat tegenwoordig niet meer zo ge-
beurt. Behalve dat de lonen vanaf twee-
de helft jaren zestig van de vorige eeuw 
veel meer zijn gestegen dan de prijzen 
van de verschillende producten van het 
hakhout en dat er tegenwoordig andere 
(in huis) schonere brandstoffen zijn, zijn 
de tuinders op stamrassen van bonen en 
erwten overgegaan. De dragen weliswaar 
per plant minder vruchten, maar ze kun-
nen machinaal geoogst worden, hetgeen 
een aanzienlijke arbeidsbesparing ople-
vert.
In De Horsten is het hakhoutbedrijf be-
gin jaren zestig gestaakt. Ook op andere 
landgoederen blijkt - vaak al eerder - de 
hakhoutcultuur tot een eind gekomen te 
zijn, omdat er geen kopers meer waren.
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