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Soesterberg    Buitenplaats De Oude Tempel

“ Te gast in het bos, bouwen op Buitenplaats de Oude Tempel, Soesterberg”
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Dit rapport komt tot stand in een roerige tijd. Op de achtergrond is er het nationale en mondiale debat over verlies van bio-
diversiteit en klimaatverandereing die zijn weerslag heeft op het denken over bos, natuur en ook bouwen. De actualitet van een 
monidiaal virus brengt dit debat, en de stellingname daarin, meer op voorgrond.  Anders gezegd: de biodiveristeitscrisis, de 
klimaatcrisis en lokale sociale crisis of scepsis rond de kap van het bos van De Oude Tempel kunnen niet los van elkaar gezien 
worden.
Wij zijn wij van mening dat eerst alle mogelijkheden van het herontwikkelen van bestaande bouw elders in de gemeente benut 
moeten worden. Want: 

• We zijn nu massaal aan het thuiswerken, de meeste kantoorpanden staan al vanaf maart leeg. Het is belangrijk om te   
onderzoeken of deze trend doorzet. Gaan we na Corona weer 5 dagen op kantoor werken of kunnen we een deel van de  
kantoorpanden ombouwen tot woningen?

• Het is dit jaar nog nooit zo druk geweest in de natuur, mensen hebben het broodnodig om er even uit te gaan en bij te  
tanken in de bossen, op de heide of aan het strand.

• We hebben in Nederland in November 2020 een bossenstrategie aangenomen met een ambitie om 37.000 hectare   
bos bij te planten. Voor Provincie Utrecht wordt de bossenstrategie momenteel ontwikkeld. Naast nieuwe diverse aan 
plant is behoud van bestaande bossen van belang en het zorgzaam omgaan met oude bosgroeiplaatsen en kernen.   
Voor De Oude Tempel is de volgende afweging van belang: Hoe verhoudt kappen in een 100-jaar oud bos zich met de  
doelstellingen van de bossenstrategie? Het bos dat in Nederland geplant gaat worden heeft vele jaren (50-100 jaar)   
nodig om de waarde te bereiken die het bos bij De Oude Tempel nu al heeft.

  Woord vooraf

Jørn Copijn | Copijn Bruine Beuk
 
Jorn Copijn is de nestor van de boomverzorging in Ne-
derland en heeft meer dan 50 jaar ervaring in dit vak.  
Hij is ook Tuin- en Landschapsarchitect BNT en heeft 
veel praktijkervaring met ontwerp en aanleg van par-
ken en buitenplaatsen. www.jorncopijnbruinebeuk.nl 

Sonne Copijn | Bijen & Bedrijf 

Ir. Sonne Copijn biedt met Bijen en Bedrijf educatie 
over ecosystemen met de focus op insecten en in-
heemse beplantingen. Middels trainingen en theater 
en zorgt zij voor educatie en maakt dit concreet in 
ontwerp en aanleg van bijentuinen en bijenoases. 

Daniël Martina | Schippers Architecten BNA 

Ir. Daniël Martina ontwerpt en begeleidt de totstand-
koming van grootschalige uitbreidingen tot zorgvul-
dig ingepaste inbreidingen op kleinere schaal. Stee-
vast met de waarden van de locatie als vertrekpunt en 
de gebruiker centraal gesteld. Bouwen met bomen is 
een van zijn specialiteiten. 

Team Copijn

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2366749-grote-werkgevers-gaan-na-corona-kantoorruimte-schrappen.html
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  Introductie

In dit rapport beschrijven we het bos van de buitenplaats De Oude Tempel in Soesterberg. Dit bos is potentieel een plek waar ge-
bouwd kan worden. Uitgangspunt hierbij is dat het bos niet gekapt wordt of in structuur verandert maar dat het bos over 100 jaar 
nog vitaal is en herkenbaar in haar opzet. 
In fase 1 van deze opdracht, zoekt Team Copijn naar de mogelijkheden die verweving van de functies ‘bos en wonen’ oplevert als 
blauwdruk op voor huidige en  toekomstige opgaven. De centrale vraag is: hoe kunnen we op De Oude Tempel te gast in het bos 
bouwen en wonen? Oude Tempel biedt een unieke kans om hierin koploper te zijn. 
Het is, zoals Floris Alkemade, rijksbouwmeester, in De Toekomst van Nederland stelt: “Nu we tegen de grenzen aan lopen, is de 
kunst van richting te veranderen essentieel. Afscheid nemen van ingesleten patronen en gewoontes raakt aan de bestaanszeker-
heid, (..) maar hoe beter je kijkt en hoe meer verbeeldingskracht je inzet, hoe duidelijker het wordt dat de noodzakelijke verande-
ringen alles in zich dragen om op veel terreinen een betere kwaliteit van leven te realiseren. In onze omgang met wat kwetsbaar 
en waardevol is, hebben we daarbij een feilloze spiegel die toont of we onze werkelijke waarden en belangen op orde hebben.” 
Wij zijn we uitgegaan van de mogelijkheden die het bos op De Oude Tempel biedt, bestemmingsplan nog samenwerkings- 
overeenkomst Hart van de Heuvelrug zijn ons ter beschikking gesteld.

• We beschrijven de waarden van het bos vanuit het perspectief van de historie, het ecologisch systeem en het bos zelf met 
haar waardevolle bomen en lanen. 

• We geven advies over een toekomstbestendig beheer en het versterken van de ecologische waarde. 
• Verder komen we tot een aantal randvoorwaarden voor mogelijke bouw en bewoning in een bestaand bos. Hierbij staat voor-

op dat het bosbeeld behouden blijft en dat we in het bos keuzes maken waar het mogelijk is om te bouwen. Dit is een totaal 
andere benadering dan het bos kappen en rijtjes woningen bouwen.

Door zorgvuldig bosbeheer zal het bos van De 
Oude Tempel de tand des tijds doorstaan en 
de waarde van de ruimtelijke structuur en bo-
men zichtbaar blijven. De beuk is daarbij zowel 
beeldbepalend als een voorbeeld van boom die 
aandacht vraagt bij het onderhoud en gebruik 
van het bos: De oppervlakkige beworteling van 
de beukenlanen maakt deze kwetsbaar voor ge-
bruik en windworp.

1 Woord vooraf 

2 Introductie

3-5 Hoofdstuk 1: Korte historische beschrijving   
 van De Oude Tempel te Soesterberg

6-8 Hoofdstuk 2: De waarde van het ecologisch 
 systeem

9-11 Hoofdstuk 3: De waarde van het bos

12-18 Hoofdstuk 4: Naar een toekomstgerichte 
 bosontwikkeling

19-21 Hoofdstuk 5: Aanbevelingen bosbeheer & 
 instandhouding

22-24 Hoofdstuk 6: Vlekkenplan
 

Inhoud
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  Hoofdstuk 1 Korte historische beschrijving van De Oude Tempel te Soesterberg

Wegh der Weeghen

 12: Oude Tempel
 17: Beukbergen
 19: Zandbergen

posities indicatief

Wegh der Weeghen vermeld in de Bosatlas 
Cultureel Erfgoed

Wegh der Weeghen ter hoogt van Soesterberg - 
Oude Tempel

Wegh der Weegen ter hoogte van Zandbergen

illustratie Wegh der Weegen
bron: www.weghderweegen.nl 

Voor een beschrijving van De Oude Tempel moeten we eerst naar de aanleg van de Wegh der Weegen. Dit is een uniek historisch 
ontwerp uit de 17e eeuw. Een infrastructureel project van buitengewone omvang en ambitie. Niemand minder dan Jacob van 
Campen, de Amersfoortse architect van het Paleis op de Dam en bijvoorbeeld het Mauritshuis, tekende in 1647 voor het ontwerp. 
De weg was zestig meter breed, dat was voor die tijd ongekend. Deze weg werd een voorbeeld voor de Scheveningseweg in Den 
Haag en zelfs voor de weg Unter den Linden in Berlijn. 
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Deze Wegh der Weegen was een verbinding tussen de steden Utrecht en Amersfoort was eerst een zandweg en later pas in 1808 
werd deze bestraat en liep dwars door een woest zanderig een onherbergzaam gebied en later over heidevelden. De Wegh werd 
begeleid met 3 rijen eikenbomen aan beide kanten geplant. Aan beide zijden van de weg werden destijds kaarsrechte kavels 
verstrekt, afgescheiden door sorties, waarop iemand een buitenplaats kon bouwen, mits hij zijn deel van de weg aanlegde en 
onderhield. Een eerste vorm van publiek-private samenwerking. Maar dit was een heikel punt waardoor de ontwikkeling mislukte. 
De weg was voor de ontwikkeling van buitenplaatsen verdeeld in 17 vakken per zijde, van elk honderd roeden (376 meter) breed 
en 188 meter of soms het dubbele diep aangelegd van elkaar gescheiden door dwarspaden van 11 meter breed, de zogenaamde 
sorties. Aan het einde van de 17e eeuw zijn op de kaart slechts 7 gerealiseerde buitenplaatsen terug te vinden, waarvan Zandber-
gen en Beukbergen de bekendste zijn. Heden ten dage loopt de weg door meerdere gemeenten, te weten De Bilt, Zeist, Soest en 
Amersfoort

De enige buitenplaats die uitgebreid is beschreven is Zandbergen. Zandbergen is gebouwd in 1654 in Hollands classicistische 
stijl, architect waarschijnlijk Jacob van Campen in opdracht van Laurens Nepveu. Deze verkocht de buitenplaats en overpark aan 
Willem Ebeling, hij op zijn beurt aan Pieter de la Court. Deze laatste liet Jan Copijn (1812-1885) in 1860 een landschappelijk park 
ontwerpen rondom het huis en ook voor het overpark aan de andere zijde van de Wegh der Weegen tegenover huis Zandbergen. 
Daarna kwam eigenaar Johannes Blooker, cacaofabrikant. Hij liet door Hendrik Copijn (1842-1923) in 1896 het Blookerpark aan-
leggen. Dit park heeft een grote vijver van beton, geheel nieuw in zijn soort, op het water doorlatende zand. Blooker was ook een 
ontwikkelaar. Hij liet het villapark Overplaats Zandbergen te Soesterberg aanleggen en het stationnetje bouwen. Het villapark is 
een eerste inbreiding van woningen op een buitenplaats met in het midden een lange as van Douglas- sparren, later vervangen 
door linden. Aan het einde hiervan ligt de buitenplaats Rodichem, gebouwd in 1912 door architect F.A. Bodde. Dit is een gemeen-
telijk monument met een park van H. Copijn & zoon. Momenteel is het huis en het park Zandbergen een rijksmonument. De thee-
koepel is veranderd in het keienhuisje; een folly (niet functioneel grappig bouwsel) van rond 1860 met een klok met het jaartal 
1700. In de loop van de ontwikkeling hebben drie generaties Copijn gewerkt aan het vormgeven van de parken op de buitenplaats 
Zandbergen.

voorbeeld van een ‘sortie’ aan de Straatweg 
Utrecht-Amersfoort Wegh der Weegen

Station Huis ter Heide

Keienhuisje

Zandbergen, ontwerp Jan Copijn

as naar huis Rodichem

In 1902 werd een groot deel van Overplaats 
Zandbergen verkaveld en ingericht als villapark.

Zichtas

Hoofdhuis buitenplaats Zandbergeneerste grootschalige betonvijver in Nederland
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Het huidige De Oude Tempel is gebouwd tussen twee sorties, maar pas veel later, in 1919, na de 1e wereld oorlog, voor de Utrecht-
se jonkheer R.A. van Holthe tot Echter. Daarvoor lag hier een boerderij annex bierhuis dat in 1867 is afgebrand. In WO II is het huis 
voor een groot deel vernield. In 1946 liet de Nederlandse Hervormde stichting voor Zenuw- en Geesteszieken de schade herstel-
len. Het pand is momenteel eigendom van De Open Ankh. Het gebouw is een gemeentelijk monument, gebouwd in neobarokke 
bouwstijl door de architect M.J. Klijnstra in 1919. Er zijn zeer veel verbouwingen geweest te weten in 1946,1950, 1963, 1971, 
2003. Daarbij is het oorspronkelijke hoofdvolume aan weerszijden voorzien van grootschalige vleugels en aanbouwen. 

Het bos van De Oude Tempel is in de jaren tachtig van de negentiende eeuw ingeplant. Volgens een kaart uit 1885 was de grond 
ten noorden van de Amersfoortseweg gedeeltelijk akker- en weidegrond, maar het grootste deel bestond echter uit heidegron-
den. Ook lag hier sinds 1815 het militaire Kamp Zeist. Ten zuiden van de weg had de buitenplaats een heel ander karakter, hier 
was voor het grootste deel bos aangeplant. Het bos werd doorsneden door lanen waardoor het een vakkenstructuur kreeg. Deze 
structuur is nog altijd te herkennen. Langs de lanen staan beuken, daartussen staat kreupelhout (eikenhakhout) en een deel 
naaldhout. Het terrein van De Oude Tempel maakt tegenwoordig onderdeel uit van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Bronnen:

• Ideeën prijsvraag Wegh der Weegen, 100 jaar  Bond Heem-
schut,  Provinciale commissie Utrecht ca. 2011

• Tijdschrift Blauwe Kamer, februari 2012
• Monumentennummer 511551 Zandbergen, Amersfoortse-

weg 18, 3712 BC Huis ter Heide, gemeente Zeist
• www.zandbergen.nl
• www.rodichem.nl
• www.oude tempel.nl
• Zeister historisch genootschap
• Speciale Collectie Bibliotheek Wageningen
• Stichting Wegh der Weegen   www.weghderweegen.nl
• De geschiedenis van het landgoed De Oude Tempel, Joost 

van der Spek, 2007
Entree hoofdhuis buitenplaats De Oude Tempel

De Oude Tempel directeurswoning

De Oude Tempel jachtopzienerswoning

Hoofdhuis gezien vanaf de zichtas in het bos
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  Hoofdstuk 2

Achter de buitenplaats De Oude Tempel ligt het bos met beukenlanen die verschillende bospercelen doorkruisen. De beuken-
lanen zijn deels circa 100 jaar oud. De bomen op de tussenliggende percelen werden voor houtproductie aangeplant voor de 
mijnbouwindustrie. De bomen die daarop staan variëren in leeftijd van jonge zaailingen tot oude reuzen. De bosopslag is nooit of 
weinig gedund. De kwaliteit, leeftijd en plek van een boom in het bos, bepaalt de rol van de boom in het grotere geheel.
Het ecologisch systeem wordt bepaald door de bodem, de humus, het grondwater en de begroeiing op een specifieke locatie.

 Waarde van het ecologische systeem

Een beuk heeft een ondiepe beworteling 
en is daardoor heel kwetsbaar.

Onder de kroonprojectie van de beuken groeit 
niets en daarom bevindt zich daar nergens 

verjonging.

Een 20 jaar geleden verjongde brede laan.

Een 20 jaar geleden verjongde smalle laan.

Nog aanwezige stronken oude lanen.

Luchtfoto Google waarop de lanenstructuur van De Oude Tempel duidelijk zichtbaar is.
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Bodem en humuslaag

Soesterberg ligt op de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug, deze bestaat uit humusarme en kalkarme zandgrond, het grondwater 
ligt ca. 20 meter diep. De humuslaag is slechts 30-50 cm dik en de bomen zijn tot 40 m hoog. De diepte en het oppervlak van de 
beworteling zorgt dat bomen blijven staan. De meeste bomen wortelen hierdoor ondiep. Een intacte humuslaas is essentieel. De 
humus wordt opgebouwd uit het afgevallen blad van de loofbomen en de vertering door bodemorganismen. Het dode blad in het 
bos is dus essentieel voor haar vitaliteit. De humuslaag houdt het vocht vast en zorgt dat dit beschikbaar is voor de bomen. De 
bomen verdampen het vocht. Hierdoor is het koel in het bos. In contrast met de hitte-eilanden in de steden, kan een bos 
‘s zomers 10-20 graden koeler zijn. Het grondwater zit diep. Afhankelijk van de ondergrondse bodemopbouw is het hangwater 
(regenwater dat in humuslaag - de bovenste laag - wordt vastgehouden) wel of niet beschikbaar voor de bomen.

Het bossysteem

Het ecologisch systeem wordt bepaald door de diversiteit aan soorten en de leeftijdsopbouw van het bos. Het bos op De Oude 
Tempel bestaat uit bomen die horen bij de zandgronden. Het is een bostype dat omschreven wordt als droog bos met productie 
N16.03 (www.natuurkennis.nl). De basissoorten zijn de berken, esdoorns, dennen, sparren, beuken en eiken. En ook de exoten 
zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers die een eeuw geleden uit Amerika werden ingevoerd. Het ecologisch systeem 
van De Oude Tempel is op dit moment kwetsbaar.

Ten eerste is het ecologisch systeem kwetsbaar door de leeftijdsopbouw. Er staan duizenden zaailingen in het bos die op dit 
moment niet groot kunnen worden. Jonge bomen en struiken zijn zeer belangrijk voor een toekomstbestendig bos. Dunningen 
maken het mogelijk dat de volgende bosgeneratie groot wordt. In een bos dat voor een groot deel uit zaailingen bestaat, worden 
er immers slechts ca. 25 bomen/hectare groot van de 1000.

Ten tweede is het bos onvoldoende divers qua soorten bomen, heesters en onder-begroeiing. Door de dichtheid van het bos en 
door de kalkarme zandgrond is het aantal soorten beperkt. Met selectieve dunning komt er meer licht in het bos. Dit geeft ruimte 
voor een grotere diversiteit aan planten waaronder nectar-, stuifmeel- en besdragende soorten. Dit zijn onder andere diverse 
boskruiden zoals: bosbes, vossenbes, vingerhoedskruid. Daarnaast komt er ruimte voor bomen en struiken zoals lijsterbes, hulst, 
vuilboom, krent en taxus. Deze bovengrondse diversiteit versterkt ook de diversiteit van de humus en het bodemleven weer. De 
bodem wordt hiermee beter tegen uitdrogen beschermd. 

Zangvogels zijn nu nagenoeg afwezig door het gebrek aan broedgelegenheid en voedselarmoede. Zowel voor holenbroeders als 
struikbroeders is er weinig broedgelegenheid. Door een grotere plantendiversiteit ontstaat er meer schuil- en broedgelegenheid 
en is er meer voedsel in het bos. Dit trekt vogels aan zoals: koolmees, pimpelmees, zwarte mees, kuifmees, merel, lijster, 
heggenmus, winterkoning, tuinfluiter, roodborst en de bonte specht, houtduif en bosuil. 

Oude bomen met holtes zijn waardevol voor vleermuizen en holenbroeders. Een specht maakt een hol voor een jaar - hij is de 
projectontwikkelaar. Daarna is dat hol beschikbaar voor insecten die in het hout leven zoals en voor verschillende soorten 
mezen, holenduiven, spreeuwen, uilen en kauwtjes. Als die holen gebruikt zijn komen er later vleermuizen in slapen, werpen er 
hun jongen en houden er winterslaap. In een gezond bos horen holle en dode bomen, zowel staand als liggend dood hout. 
De huidige droger wordende zomers maken het systeem nog kwetsbaarder. Beuken zijn zeer droogtegevoelig, daarom moet de 
humuslaag in tact blijven en niet naar elders in de gemeente afgevoerd of in de herfst weg geharkt.

Ten derde: het ecologisch systeem is kwetsbaar door de vele honden en katten die er lopen. Kleine marterachtigen, muizen, eek-
hoorns, vogels en dassen kunnen zich niet handhaven als gevolg van  onrust door honden en katten.

Douglas- sparren: weinig humus-
opbouw, zwakke beworteling en in 

algemene zin ziektegevoelig.

Begin van bosverjonging.

Oude grove dennen.

Te dichte groei waarin t.b.v, het bos 
gedund moet worden.

De enige Amerikaanse eiken laan op OT.

Spechtenflat voor holenbroeders
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  Hoofdstuk 3

Een bos bestaat – om vitaal en toekomstbestendig te zijn - uit verschillende leeftijden: 5 % oude bomen van 100-400 jaar oud, 
20 %  bomen van 20-70 oud en 75% jongere bomen en zaailingen. De oude bomen hebben een bladoppervlak van ca. 1000 jon-
ge bomen van ongeveer 10 jaar. Mede hierdoor zijn oude bomen van zeer grote waarde. De groep 20-ers blijft op een gegeven 
moment stil staan in hun ontwikkeling, ze zijn breed vertakt en proberen altijd weer het licht op te zoeken. Daaronder en in de 
randen bestaat het bos uit zaailingen van maximaal 4 jaar oud. Zaailingen staan in een verende bladerlaag en houden deze op 
zijn plek. Zaailingen maken het humusproces mogelijk doordat zij door assimilatie veel zuurstof in de grond brengen en voedsel 
vasthouden voor kleine blad-etende insecten zoals pissebedden en duizendpoten etc. De regenwormen komen hier naar boven 
en trekken de bladeren naar beneden. Als de wormen de bladeren verteerd hebben ontstaat er humus. Deze bladerlaag is een 
voorraadschuur met lekkernijen voor onder meer zangvogels. Daarom zie je merels constant in de bladeren pikken. Ook de regen 
wordt vastgehouden in deze humuslaag en vormt het zogenaamde hangwater. De humuslaag is het goud van de aarde.

 De waarde van het Bos

Brede laan: idealiter is de onderlinge boomafstand groter; 
hier kan om en om gedund worden waardoor een mooi 

kroonbeeld ontstaat.

Een van de lanen werd gekapt; de jonge aanplant wordt in zijn groei niet begeleid en 
wordt daardoor overgroeid door Amerikaanse eiken.



Datum  |  01-02-2021Team | Copijn 10 Soesterberg          Buitenplaats De Oude Tempel Blad:

Berken (Betula pendula)
De stabiliteit van het bos wordt onder andere bepaald door de berk, omdat die diep wortelt. Het is een pionier soort in de overgang 
van heide naar bos. Berken kunnen in onze bossen zeker 100 jaar oud worden en blijven essentieel in een gemengd bos. Ecologi-
sche is de berk onder andere belangrijk voor zaad-etende vogels zoals het sijsje en nachtvlinders zoals de wapendrager. De berk 
wortelt snel en diep, andere bomen maken daarna gebruik van oude afgestorven berkenwortels om dieper te kunnen wortelen. 
Het blad van de berk verrot makkelijk en zorgt voor goede humus.

Esdoorn (Acer pseudoplatanus)
De esdoorn kom je tegen in de randen van het bos. Het is een makkelijk kiemende soort die snel uitzaait. Voor insecten is de es-
doorn van groot belang door de rijke bloei. In de herfst kleuren de bladeren geel en oranje en geven een betoverend schouwspel. 

Dennen (Pinus sylvestris)
In sommige vakken staan nog oude dennen van circa 100 jaar. Dennen wortelen oppervlakkig en hebben een licht schaduwdak. 
Ze zijn groenblijvend in de winter. De harsgeur kan zeer prettig zijn. Dennen trekken verschillende vogels aan waaronder boom-
klever, boomkruiper, goudhaantje, zwarte mees en kuifmees.

Fijnsparren (Picea abies)
Fijnsparren wortelen oppervlakkig en hebben een zeer diepe schaduw. Ze zijn groenblijvend in de winter. In Nederland is het een 
exoot die voor de bosbouw is aangeplant. Bij de fijnsparren horen zaad-etende vogels als kruisbek, goudhaantje, zwarte mees 
en uil. Ze worden bewoond door lachniden (boomluizen) die honingdauw geven en belangrijk zijn voor insecten. Door de droge 
zomers is de fijnspar kwetsbaar voor de letterzetter. 

Douglas spar
De douglasspar (Pseudotsuga taxifolia) is een boom uit de dennenfamilie (Pinaceae). De boom komt van nature voor in het westen 
van Noord-Amerika. In Europa wordt de soort veel aangeplant vanwege het hout. in Europa wordt hij meer dan 50 m. Ondanks de 
naam ‘spar’ is er weinig verwantschap met de echte sparren (Picea). De douglasspar is vooral aan de kegels te onderscheiden. In 
het laatste kwart van de 20e eeuw is de soort ingeburgerd in Nederland. Op de Oude Tempel is de Douglas spar in monocultuur 
aangeplant in vak 7 en vak 17. Hij is gevoelig voor ziektes waaronder de letterzetter, net als de lariks en fijnspar. Door klimaatver-
andering en droogte zorgt de letterzetter voor veel sterfte de afgelopen jaren.

Het bos bij Oude Tempel bestaat uit de volgende soorten:

Berk  (Betula pendula)

Berk  (Betula pendula)

Esdoorn (Acer pseudoplatanus)

Esdoorn (Acer pseudoplatanus)

Den (Pinu sylvestris)

Den (Pinu sylvestris) Douglasspar (Pseudotsuga taxifolia) Spar (Picea abies)
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Beuken (Fagus sylvatica)
Beuken staan in de lanen en in de vakken. Het zijn oppervlakkige wortelaars en daardoor zeer kwetsbaar voor gebrek aan vocht. 
Ook is de oppervlakkige beworteling kwetsbaar voor beschadiging.

Eiken (Quercus robur en Quercus borealis) 
In het bos achter De Oude Tempel staan Amerikaanse eiken en zomereiken. Eiken wortelen diep. Heel veel insecten en vogels 
zijn verbonden met de zomereiken. Hiermee is het een waardevolle boom. Eiken kunnen honderden jaren oud worden. Ook als ze 
dood zijn is het hout een belangrijke broedplek voor insecten. Amerikaanse eiken zijn eind 1800 geïntroduceerd in Nederland en 
zijn voor hun mooie blad en voor de eikels in de parken en bossen aangeplant. Wilde zwijnen en varkens eten deze eikels graag.

Japanse Lariks (Larix leptolepis)
Op enkele percelen staan oude lariks bomen die aangeplant zijn als productiehout. Het is een echte bergboom. De lariks valt op, 
omdat in de herfst de naalden mooi oranje-geel verkleuren en afvallen. Gedurende de winter is de boom kaal. In het voorjaar ver-
schijnen frisgroene nieuwe naalden, die jong fluweelzacht zijn. Met het hartvormige wortelsysteem bezit de Japanse lork net als 
alle andere lariksen het voordeel tegenover sparren en dennen het voordeel de beide wortelvormen (vlak- en diepwortelsysteem) 
met elkaar te verbinden. Het sterk uitdijende wortelsysteem zorgt ervoor dat de soort veel bodemnutriënten kan opnemen, ter-
wijl de diep reikende centrale wortel het grondwater bereiken kan en tevens een grotere weerstand kan bieden tegen omvallen 
door de wind.
De lariks is kwetsbaar voor de letterzetter. De bomen in het bos van De Oude Tempel zijn op dit moment vitaal. Lariks kan nieuwe 
takken maken vanuit de stam. De lariks kan zo uitgroeien van een productieboom tot solitaire boom met laaghangende takken.

Rhododendrons (Rhododendron)
Op sommige percelen staan nog enkele groepen rhododendrons. Zij hebben een historische waarde in de landschapsarchitec-
tuur en werden als bloeiende clusters aangeplant. Daarnaast hebben zij ecologische waarde voor insecten, met name voor hom-
mels. In de winter zijn ze groen en een schuilplek voor vogels en kleine zoogdieren. In een parkomgeving is ze goed te gebruiken.

Amerikaanse eik
  (Quercus borealis)

Amerikaanse eik (Quercus borealis)

ondergroei, bosbes en braam

ondergroei, Amerikaanse eik, 
vogelkers, lijsterbes

Beuk (Fagus sylvatica)

Beuk (Fagus sylvatica)

Rhododendron (Rhododendron)oude beukenlaanlaan met Amerikaanse eikenRhododendron (Rhododendron)

Zomereik (Quercus robur)

Japanse Lariks 
Larix leptolepis)
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  Hoofdstuk 4

De structuur van de buitenplaats bestaat uit sorties aan beide zijden (oost en west) en meerdere lanen die de verschillende 
bospercelen doorkruisen. 
Hieronder beschrijven we de essentiële kenmerken van de sorties, de lanen en van de percelen voor een toekomstbestendig, 
vitaal bos.

 Naar een toekomstgerichte bosontwikkeling

Ruimtelijke structuur van de buitenplaats

bron kaart: www.pdok.nl

O
ude Tem

pellaan

Korndorfferlaan
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De Sorties

De buitenplaats ligt tussen twee sorties.
De oostelijke sortie is uniek omdat deze nog in tact is sinds de aanleg van de buitenplaats. De sortie bestaat uit een onverharde 
weg met aan weerskanten wallen met eikenhakhout. 
De westelijke sortie is inmiddels verhard en heet de Oude Tempellaan.

De lanen

De vakken zijn indertijd aangeplant binnen een bijzonder kruisvormig lanenpatroon van beuken. De meeste lanen bestaan uit ca. 
100 jaar oude beuken. Enkele lanen zijn ca. 20 en 40 jaar geleden opnieuw aangeplant. De bomen zijn oud maar vitaal. De beuken-
lanen zijn zo dicht geplant en zo weinig gesnoeid dat de bomen met elkaar een onlosmakelijke eenheid vormen. De laaghangen-
de takken zorgen voor schaduw op de stammen. Hiermee beschermen de bomen zichzelf tegen te veel zonlicht, dat zonnebrand 
en sterfte veroorzaakt. Een laan is één gesloten geheel met één wortelpakket. Als een boom wegvalt zijn de andere bomen in 
gevaar: zonnebrand, uitdroging en takbreuk zijn de meest voorkomende risico’s. Doordat de oude lanen weinig of niet gesnoeid 
zijn, zijn er geen of weinig snoeiwonden die voor holtes in de hoofdstammen zorgen. Een gezond kronendak beperkt verdroging 
en windworp (Als je een boom uit de laan weg haalt en de bomen hebben een beperkt wortelstelsel dan zijn ze vatbaar voor de 
wind). De kroonprojectie geeft de natuurlijke ruimte van de bomen in de lanen aan. Zolang je de kroonprojectie respecteert, de 
humuslaag niet verstoort en de wortels niet beschadigt, kan de laan zich in principe vitaal blijven ontwikkelen. Door uitspoeling 
door regen liggen de wortels van de bomen echter zo oppervlakkig dat de lanen op dit moment zelfs niet toegankelijk zouden 
moeten zijn als wandelpaden. De bosbodem in de lanen zou zeer zorgvuldig ingericht kunnen worden zodat de bodem niet ver-
dicht en om oppervlakkige wortels te beschermen tegen schade.

De jonge(re) beukenlanen zouden gedund kunnen worden om te zorgen dat de andere bomen (in die lanen) uit kunnen groeien. 
Deze beuken kunnen verplant worden en een nieuwe plek krijgen.

Naast de beukenlanen zijn er een paar lanen met Amerikaanse eiken. Als basisstructuur in het bos zijn ze kwetsbaar omdat ze snel 
hol worden. De ecologische waarde echter, is dat ze daardoor ruimte bieden aan holenbroeders. 

Alle lanen zijn van grote historische en ecologische waarde, zij zijn de ruggengraad van dit bos. De beschrijving van de afzonderlij-
ke lanen en laanbomen van Copijn Boomspecialisten BV uit 2011 is nog steeds adequaat en als leidraad voor beheer te gebruiken.

Berk- & eikenbos buiten de kroonprojectie van 
de beukenlaan.

Sortie Korndorfferlaan, loopt over de hele lengte van de Oude Tempel.

De jonge aanplant moet wel de ruimte krijgen

de oostelijke sortie: een van de laatste deels aanwezige 
nog gave sorties met greppels en wallen



Datum  |  01-02-2021Team | Copijn 14 Soesterberg          Buitenplaats De Oude Tempel Blad:

De Bosvakken

De aanwezige bosvakken zijn in de loop van de tijd aangeplant tussen de lanen met beuken en Amerikaanse eiken, t.b.v. hout voor 
de mijnbouw in begin van de 20ste eeuw. Voor de beschrijving van de percelen hebben we per vak gekeken hoe het is opgebouwd 
en wat er nodig is aan beheer om de vitaliteit van het bos te versterken. In de beschrijving van de percelen volgen we de numme-
ring en bouwen we voort op het rapport van Copijn Boomspecialisten BV uit Utrecht.
https://oudetempel.nl/wp-content/uploads/2020/05/1.a-Bijlage-Bomen-effectanalyse-Oude-Tempel.pdf
Enkele pagina’s uit dit rapport zijn als bijlage toegevoegd aan dit document.

Algemeen: Het bos is aangelegd als productiebos en inmiddels niet meer zo in gebruik. Het is een lange tijd niet gedund. Door 
de bosaanplant verschillen de percelen sterk van elkaar in leeftijd en ontwikkeling. Om het bos zich vitaal te laten ontwikkelen is 
het nodig dat er weer licht op de bodem komt zodat er nieuwe onderbegroeiing (van ondermeer bosbes en varens) en struiken 
kunnen ontkiemen en zich kunnen ontwikkelen. 
De percelen zijn globaal in kaart gebracht. Specifieke selectie voor te dunnen exemplaren moet in een volgende fase plaats vin-
den. Selectiecriteria zijn: vitaliteit, scheeftstand, takbreuk, beworteling, toekomstperspectief en karakter als ‘solitair’ of cluster in 
het bos. 
Om de humuslaag in tact te laten kan gedund worden met paarden of vanuit de lanen met hoogwerkers op rijplaten. Zware machi-
nes rijden de bodem en de bovengronds liggende boomwortels in de lanen aan kapot. Ook in de toekomst zal er beheerd moeten 
worden om tot een evenwichtig gemengd bos te komen met natuurlijke verjonging.
Dood hout en hout dat niet gebruikt wordt is ecologische van grote waarde. Waar mogelijk kan het opgestapelde takkenhout in 
rillen aan de randen van het terrein. Hier is het schuilplaats en broedplaats voor verschillende dieren en kan het langzaam afbre-
ken en voedingsstoffen vrij geven aan de bodem. Deels kan dunningshout versnipperd worden. Dit kan op bijvoorbeeld de paden 
gebruikt worden. Het hoeft niet afgevoerd te worden.

indeling bosvakken ( grote kaart zie pagina 15)

https://oudetempel.nl/wp-content/uploads/2020/05/1.a-Bijlage-Bomen-effectanalyse-Oude-Tempel.pdf
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Het bestaande bos en haar waarden

De lanen en paden en de bosvakken

Legenda
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In vak 1 bestaat voor de eerste 20 meter uit zomereik met een ondergroei van esdoorn. Aansluitend bestaat het bos uit lariks 
bomen en gaat over in vak 3. Er is wat ondergroei van taxus en hulst. Het bos heeft een licht schaduwbeeld. De conditie van de 
eiken is redelijk. Een deel kan gedund worden t.b.v. de groei van de esdoorns. Het beeld van dit vak wordt gedomineerd door lariks.

Vak 2 is een zeer waardevol vak grenzend aan de historische sortie. Het vak is divers met veel bomen van circa 100 jaar oud. Dit 
vak vormt de scheiding en buffer naar de aangrenzende woonwijk en sauna. Met een dunning moet je hier voorzichtig omgaan 
en zorgen dat het bos voldoende dicht blijft en daarmee de natuurbuffer in stand blijft. De sortie heeft een beschermde status als 
gemeentelijk monument. 

Er staat een aantal clusters dennen die doorgesnoeid moeten worden op de plekken waar de kroon te breed is of de takken te 
zwaar worden. Meerdere oude grove dennen in de randzone hebben takbreuk in de kroon. De exemplaren die vitaal zijn kunnen 
terug gesnoeid worden. Dennen met kromme stammen of scheve kronen kunnen gedund worden. 

De berken en dennenclusters zijn karaktervol en toekomstbestendig. De douglas spar staat erg dicht op elkaar. Hier kan een aan-
zienlijk percentage gedund worden. Wel is er rekening te houden met het bosbeeld dat dunning geeft vanuit de laan. Als je te veel 
dunt kijk je vanuit de laan zo de woonwijk binnen.

Jonge beuken en berken blijven staan, Er staan mooie hulsten, die blijven staan, evenals de jonge Amerikaanse eiken. 

Er staan meerdere clusters terug gezet Amerikaans eikenhakhout. Dit zijn geen waardevolle clusters.

Achter in vak 2 is relatief veel jong dood hout en omgewaaide dennen. Waarschijnlijk is de oorzaak de ondiepe oerlaag, waardoor 
de wortels niet door het fijne ijzerhoudende zand heen kunnen. Het dode hout kan verwijderd worden en opgestapeld in een 
houtwal. Op de omgevallen wortelstronken van de dennen zitten dikke plakkaten mossen. Deze wortelstronken kunnen blijven 
liggen of herplaatst worden op markante plekken in het bos. 

In de randzone onder de jonge beukenlaan staat bosbes, varen en braam en jonge exemplaren van berk, den, vogelkers en lijster-
bes. Hier zie je dat licht op de bosgrond, zorgt voor kieming van ondergroei, struiken en jonge bomen.

Vak 3 is het grootste vak van het bos met japanse lariks, een beetje douglas en wat ruwe berk. Lariks geeft een licht schaduwbeeld. 
De bomen zijn hoog en goed bruikbaar als bouwhout. Er kan op verschillende plekken een deel gedund worden. De jonge douglas 
sparren zijn breed uitgegroeid onder en geven body en massa aan het bos. De menging met berk is mooi.

De vakken 4, 5, 9, 10, 23 hebben op de hoeken mooie dennenclusters met binnenin zomereik. De dennen die te scheef staan of 
takbreuk vertonen kunnen gedund worden. De ondergroei bestaat uit beuk en lijsterbes en in vak 5 Amerikaanse vogelkers, doug-
las en hakhout met Amerikaase eik. Daar waar de eiken te slecht zijn, kunnen die gedund worden ten behoeve van de grove den. 
Als de bosvakken te dicht zijn opgegroeid, kan in het algemeen de eik – als lichthoutsoort – het niet bolwerken en trekt zich terug.

De vakken 6, 8, 14, 15,16,18a, 18b:  Dit zijn percelen met in de basis grove den. Verder komt er eik, berk, beuk, douglas en Ameri-
kaanse eik voor. De ondergroei bestaat uit hulst, berk, beuk, lijsterbes en wat Douglas. 

schema bestaande bosstructuur, 
v.v. genummerde bosvakken 

 ( grote kaart zie pagina 17)
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De lanen en bosvakken

Legenda

Vak 2:

Elk bosperceel heeft zijn eigen opbouw voor wat be-
treft type, leeftijd, dichtheid van de bomen en andere 
begroeiing.  Vak 2 heeft als enige nooit directe dun-
ning meegemaakt. Dat maakt dit bosvak bij uitstek om 
de bomen, de bodem en reliëf, aan de hand van een 
inmeting, zorgvuldig in kaart te brengen. Het geeft 
inzicht in de wijze waarop toekomstgerichte keuzes 
gemaakt kunnen worden ten behoeve van het bosbe-
heer en ook met het oog op bebouwing.
Team Copijn stelt zich op het standpunt dat bosvak 
twee, door haar dichtheid en opbouw en door haar 
functie als ruimtelijk element naast en tezamen met 
de waardevolle, historische sortie, geen ruimte biedt 
voor bebouwing en een rustpunt blijft. 

Vak 19 & 24:

Het bosvak-duo 19 24 kenmerkt zich door haar be-
perkte diepte. Om die reden blijven ze het domein van 
de bomen. Hier worden bomen gehandhaafd (de ber-
ken) als onderdeel van een bosbeheerplan voor deze 
twee vakken. Mogelijk is er daarnaast plaats voor klein-
schalige ‘openbare ruimte’, een bijzondere plek onder 
de bomen, met een eigen karakter of type verblijf. 
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Op vak 6 staat in de rand van de oostelijke sortie een cluster dennen met daarnaast dode eiken. De eiken die dood of slecht kun-
nen gekapt, de berken moeten behouden blijven.

De grove dennen in vak 8 zijn niet zo oud en staan deels dicht op elkaar. Het deel met grove den kan voor 50 % gedund worden. 
Ondergroei, beuk, eik, hulst en taxus kan blijven staan of eventueel deels voor herplant gebruikt worden elders op het terrein. 

In vak 15 staat een oude vitale Rhododendroncluster. In vak 15 staan de oude grove dennen dicht op elkaar met een ondergroei 
van varens.

Vak 7 is de rand van het bos en de afscheiding naar de achterliggende woonwijk. Dit vak bestaat uit productiehout van douglas 
spar. Deze douglas monocultuur geeft een beeld van het historisch gebruik van de percelen. De douglas sparren aan de rand heb-
ben een zwak wortelstelsel. Deze bomen zijn over circa 20 jaar kaprijp. Bij 50 % dunning, krijgt de douglas ruimte om verder uit 
te groeien en krijgt de opslag van taxus en hulst kans om uit te groeien. Hierdoor ontstaat een dichte rand. Eventueel kunnen de 
randen extra ingeplant worden met struiken.

Vak 17 staat vol met dicht op elkaar staande douglas sparren en beuken. De fijnsparren kunnen voor ca 90 % geoogst worden om 
beuken, berken, dennen etc. kan te geven om hier te kiemen en voor bosverjonging te zorgen in een gemengd bos. 

De vakken 19,20 en 24 bestaat uit Amerikaanse eik, zomereik, Douglas en een beetje berk. Hier staat veel ondergroei met grote 
jonge beuken, lijsterbes en mooie opslag van hulst. Er staan weinig bomen in deze vakken en de bomen die er staan zijn niet erg 
mooi. De berken kunnen behouden blijven.

Vak 26 (vak 25 ligt buiten het gebied) bestaat uit Dourglas, lariks en reuzenzilverspar. Er staat hier redelijk wat verjonging tussen 
de bomen omdat deze niet zo dicht op elkaar staan. Slechte exemplaren kunnen gedund.

schema bestaande bosstructuur, 
v.v. genummerde bosvakken 

 ( grote kaart zie pagina 17)
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Aanbevelingen bosbeheer & instandhoudingAanbevelingen bosbeheer:

Uitgangspunt voor de aanbevelingen is dat de humuslaag zo min mogelijk beschadigd wordt. Het is bijzonder hoe vitaal het bos 
en haar bomen zijn.  Humuslaag en bosvitaliteit vormen samen een onlosmakelijke eenheid. De humuslaag zorgt dat het bos op 
De Oude Tempel gezond is en dat de bomen voldoende water krijgen.

1. De oostelijke sortie zou onverhard behouden moeten blijven als scheiding met tussen De Oude Tempel en de nieuwe  
 woonwijk en als monumentale herinnering aan de oorspronkelijke aanleg van de Wegh der Weege. Deze is alleen ge- 
 schikt als wandelweg.

2. Voor de continuïteit van het bos, is het van belang dat er bomen zijn van verschillende leeftijden. Dunningen zijn nood- 
 zakelijk om een goed bosbestand op te bouwen. Hierdoor ontstaat een stabiel bos dat toekomstbestendig is.

3. Selectieve dunningen kunnen ook de vitaliteit van het bos versterken doordat het ruimte creëert voor andere boom- 
 soorten. Door selectieve dunning komt er:
 a. meer licht op de bodem. Hier ontstaat ruimte voor onderbegroeiing zoals bosbes, vossenbes, vingerhoedskruid,  
  varens en diverse mossoorten. Onderbegroeiing zorgt dat het vocht beter vastgehouden wordt in de bodem en  
  beschikbaar blijft voor de bomen. Ook is er minder ruimte voor boomzaailingen en is het bos beter te beheren 
 b. Meer ruimte voor bomen en struiken zoals: hulst, taxus, krent, Europese vogelkers en vuilboom.

4. Dunningen kunnen bij voorkeur uitgevoerd worden met paarden, een lier of licht materieel, zodat de bodem niet ver- 
 dicht en de humuslaas kapot gereden wordt.

5. De bomen kunnen op locatie gezaagd worden en in 1-1,5 jaar in de open lucht onder een afdak gedroogd worden. Een  
 andere optie is om ze fabrieksmatig te drogen.

6. Je kunt het best verschillende fases onderscheiden:
 a. Dunning  t.b.v. het versterken van het ecosysteem van het bos
 b. Kap t.b.v. de vrije standplaats van de toekomstbomen
 c. Dunning tussen de bomen van 10-70 jaar. Voor de houtproductie zijn de bomen dicht op elkaar geplant waar 
  door ze nu lang en slungelig zijn. Voor een gezonde standplaats van een toekomstboom moet je wellicht op  
  sommige plekken 10 bomen kappen, zodat hij een voldoende grote kroon kan ontwikkelen
 d. Ook dode bomen en bomen met takbreuk in de kronen worden gedund, tenzij deze voor het ecosysteem van  
  belang zijn

7. Pas op voor bramen, ze zijn waardevol maar ook een uiting van hoge stikstofdepositie. Ze moeten de eerste periode na  
 dunning goed beheerd worden. Als de kruidlaag zich gevestigd heeft is er minder kans op woekerende bramen.

8. Het is van belang om de holle levende bomen te blijven monitoren op stabiliteit en vitaliteit.

9. Dode bomen horen in een bossysteem. In principe kan het blijven staan of liggen. Het is belangrijk om staand dood hout  
 te monitoren op stabiliteit en veiligheid.

10. Mogelijk kunnen de gedunde beuken uit de lanen van ca. 20 tot 40 jaar oude bomen verplant worden naar lanen elders  
 op of buiten de buitenplaats. 

11. De Amerikaanse eiken zijn deels oud en hol. Afhankelijk van hun kwaliteit zijn deze bomen deels te behouden. 

12. De lariksen kunnen in clusters gedund worden, waardoor er open plekken in het bos ontstaan voor verjonging. Het  
 brengt het risico mee dat de letterzetter toeslaat en dat het totale percelen 1 en 3 binnen een half jaar afsterven.

13. Bij eventuele aanplant is het belangrijk om inheemse insectenplanten, struiken en bomen te kiezen. Gezien de klimaat 
 verandering en droogtestress is het belangrijk om juist op deze plek te kiezen voor droogteresistente soorten, zoals  
 berk, den, hulst en krent.

14. Verdere versterking van broedplekken kan door het ophangen van vleermuiskasten en nestkasten. 

15. Ondergrond van de lanen kan in overleg en zeer voorzichtig – maar niet verhard - worden zodat er geen wortelschade  
 ontstaat door het belopen. Het is belangrijk om te voorkomen dat er door gefietst wordt.

Alle oude beuken zijn op hun structuur te controleren, 
zie de afgebroken beuk.

nieuwe ondergroei bosbes en varen

oude parkaanleg t.p.v. de randen (o.a. 
taxus en hulst)

zaailingen Amerikaanse eik

natuurbos in wording

  Hoofdstuk 5
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Aanbevelingen voor het in stand houden van het bos bij eventuele bouw:

1. De bewoners zijn gast in het bos, zij leven met het bos en zorgen dat het zich optimaal kan blijven ontwikkelen. Als je  
 gast bent, ben je weliswaar eigenaar van je woning, maar geen eigenaar van het bos. Dit betekent dat je het bos niet  
 kunt verkavelen en verkopen. In dat geval zijn individuele eigenaren gemachtigd om naar eigen goed dunken om te  
 gaan met hun stukje bos. Dat borgt het behoud van een ongestoorde humusrijke bosbodem niet. 
 Veeleer valt te denken aan een constructie waarbij het bos van de gemeente blijft of in een aparte juridische entiteit  
 wordt onder gebracht en onder erfpacht uitgegeven wordt aan een vereniging van huiseigenaren. In Nederland zijn hier  
 meerdere voorbeelden van, bijvoorbeeld op Vlieland, waar de vakantiewoningen te gast in het duin van Staatsbosbeheer  
  staan. Staatsbosbeheer heeft een pachtovereenkomst met de vereniging van huiseigenaren en heeft strikte regel- 
 geving  rondom het gebruik van het duin. Zonder goede juridische fundering van het wonen als gast in het bos, is het  
 bos onderhevig aan de willekeur van het individu.

2. Beheer van het bos kan gedaan worden met een bewonersgroep in samenwerking met de gemeente en deskundige ad- 
 viseurs.

3. Uitgangspunt bij eventuele bouw is dat het bos een bos blijft. Dit betekent dat het kronendak gesloten blijft bij de lanen  
 en licht doorlaatbaar is rond mogelijke bebouwing. 

4. Wonen in het bos, betekent ook wonen met het bos op een kwetsbare, gezonde, levende dynamische bodem. Deze bo- 
 dem is de drager van het bos. Wordt de bodem beschadigd dan gaan de bomen dood en sterft het bos op den duur af.

5. Behoud van de humuslaag is fundamenteel. Het oude blad van het bos is tevens de nieuwe voeding voor de bomen. Het  
 is essentieel dat het aanwezig blijft op de bosbodem.

6. Buiten de kroonprojectie van de beukenlanen is er mogelijk ruimte voor infrastructuur en bebouwing, mits het bos en  
 de humuslaag in tact blijven.

7. Alleen als je de wortels afdekt – daar waar die boven de grond liggen - zonder de grond te verdichten, ontstaat er ruimte  
 om te lopen door de lanen. Door uitspoeling liggen de wortels van enkele oude lanen boven de grond. Door betreding  
 ontstaat er verdichting en wortelschade. Dit leidt tot wonden en rotting in het wortelstelsel. Rijden met auto’s en fietsen  
 door de lanen kan absoluut niet. Voor 112 kan een route gemaakt worden.

8. Parkeren van auto’s en fietsen kan aan de rand van het gebied ingericht kunnen worden, het bos zelf is uitsluitend toe 
 gankelijk voor 112 diensten. Stap je de auto uit, dan stap je de leefwereld van het bos binnen. Je vertraagt letterlijk en  
 loopt over de bosbodem naar je huis.

9. Kabels en leidingen kunnen ondergronds aangelegd worden, mits gespoten en geboord. Er kan niet gegraven worden in  
 de bodem. Dan beschadig je de humuslaag en het wortelpakket.

10. Huizen kunnen op palen gefundeerd bovengronds (boven de humuslaag) gebouwd worden, er kan geen traditionele 
 fundering gemaakt worden.

11. In het bos is het in de nacht donker, dit donker is waardevol voor vele dieren. Verlichting kan zo gemaakt worden dat het  
 aangaat op een bewegingszender, maar nooit permanent aan staan. Het is dus niet de bedoeling dat bewoners bomen  
 in de nacht uitlichten of een permanent buitenlicht aan hebben.

12. Water mag in toekomstige bebouwing nooit afgevoerd worden.

13. Beperking van het gebruik van het bos als hondenuitlaatplek moet ingesteld worden. 

14. In de toekomst kunnen geen hekken tussen tuinen geplaatst worden, wel kan er met clusters van inheemse struiken en  
 takkenrillen privacy gecreëerd worden.

15. Eventueel kan op sommige plekken een onzichtbaar nylon net geplaats worden om doorlopen te voorkomen. 

Woningontwikkeling grenzen aan sortie Korndorffer-
laan, ten oosten van De Oude Tempel  ter hoogte van de 

Schukkinglaan.

Uitgangspunt voor de aanbevelingen is dat de 
humuslaag zo min mogelijk beschadigd wordt. 
Het is bijzonder hoe vitaal het bos en haar bo-
men zijn.  Humuslaag en bosvitaliteit vormen sa-
men een onlosmakelijke eenheid. De humuslaag 
zorgt dat het bos op Oude Tempel gezond is en 
dat de bomen voldoende water krijgen.
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16. De fijnsparren zijn niet geschikt voor in het ‘woonbos’ vanwege de letterzetter die een snelle sterfte veroorzaakt. Onder  
 fijnsparren is het niet lekker wonen, als randbomen zijn ze waardevol.

17. Rond bebouwing is de berk van belang voor de grote lichtdoorlatendheid. Onder een berk is het nooit te donker, maar zij  
 geeft een prettige verkoelende schaduw. 

18. Wonen onder dennen is prettig omdat het schaduwdak niet te donker is. 

19. Dus er zal geen ruimte zijn voor een ‘gangbare’ tuin met veel zon tussen de bomen.

20. Wonen in een bos blijft donker wonen, deels kan rekening gehouden worden met de dunning om zo veel mogelijk licht  
 in de huizen te krijgen. De positionering t.o.v. het licht en veel gebruik van glas zal ook helpen om voldoende licht 
 binnen te krijgen.

21. Door het bosverband kan je het zo ontwerpen dat je de huizen niet ziet staan vanuit de lanen.

22. Vak 10 bij de omgevallen laanbeuk heeft een stemming voor sociale ontmoeting, bijvoorbeeld in de vorm van een  
 bostheater

Begeleiding bouwproces:

1. Bouwen en wonen – te gast – in het bos is nieuw. Het vergt specifieke vaardigheden van projectontwikkelaars, 
 architecten en mensen op de bouw om met alles wat je doet het bos als uitgangspunt te nemen. 

2. Daarom is trainen, instrueren en begeleiden van alle partijen gedurende het hele proces nodig.

3. Tijdens de bouw is het nodig dat er een team is dat dagelijks de bouw begeleidt. Dit kan iemand zijn die zowel praktisch  
 ondersteunend aan de bouw én met kennis van het bos de verschillende aannemers begeleidt.

4. Bouwen in het bos vergt een integraal denken en een managementproces dat hierop aansluit. De praktijk leert dat, ook  
 al staat het goed in de plannen, het respectvol omgaan met natuur tijdens de uitvoering toch vaak mis gaat. Niet  uit  
 onwil, maar uit onkunde. 

“de bomen vertellen waar de woningen kunnen komen, de woningen kunnen buiten 
de kroonprojecties van de bomen en de lanen worden gebouwd”

Jørn Copijn 
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  Hoofdstuk 6Vlekkenplan

Al lopend door het bos geniet de wandelaar, passant, omwonende, natuurliefhebber – elke 
gast -  van de bomen, de geluiden van vogels, bladeren de wind, de rust. Het rechtlijnige maar 
tegelijkertijd in verschijningsvorm en opbouw van boomsoorten en -leeftijden zo afwisselen-
de stelsel van lanen en paden voert van de een naar de andere plek en verveelt maar niet. Het 
zorgt dat je kunt blijven dolen en even ontsnappen aan de waan van de dag. Er is altijd wat 
te beleven door de diversiteit aan boomdichtheid, planten, struiken, insecten. De variatie in 
lichtinval die de ene keer ruimte biedt voor beschutting en dan weer - als vanzelf - een plek 
vormt om samen te komen. De bomen vormen samen een ingetogen, dynamisch geheel, 
maar treden tegelijkertijd ook zelfstandig en trots op de voorgrond als hoofdbewoner. 
Hier komt men op adem, wordt onthaast en wordt verkoeling gezocht. Er worden mooie ge-
sprekken gevoerd die inspiratie geven. Er komen ideeën tot stand en er wordt gespeeld. Jong 
en oud, individu, familie en groep.
Te gast zijn in dit prachtige bos is als in een bron zijn die verkwikt. 
Dat is en blijft zo. Wat we hier door onze oogharen zien plaatsvinden en beschrijven is het bos 
anno nu, maar even goed over 10, 50 en 100 jaar. Boomrijk en ruimtelijk, ecologisch sterk en 
veelzijdig en niets inboetend aan belevingskwaliteit. Een bos dat vitaal is, en in staat is geble-
ken haar waarden en identiteit te behouden. Ondanks de ingrepen die medio eerste helft van 
de eenentwintigste eeuw plaatsvonden en de uitbreiding van haar functies. Met, onveran-
derd, elk bosvak met haar eigen karakter en opbouw. 

De wandelaar ziet door het bos tussen de bomen hoe de bosbewoners wonen, werken en 
spelen in het groen. Deze mensen hebben de afgelopen tijd hier hun intrek genomen en le-
ven tussen en met de bomen, planten, vogels en insecten. Geruisloos, onopvallend vonden 
hun compacte huizen een plek. Hier ontstond voor mensen een thuis. Te gast in het bos.
De ene keer zelfstandig, de andere keer als medebewoners van een huis voor meerdere huis-
houdens. Soms wat geclusterd in een grotere intensiteit, soms juist fijnmazig, kleinschalig. 
Wisselend per perceel en plek binnen het landschap van lanen en paden. 

In elk bosvak is de bebouwing zorgvuldig ingepast tussen de bomen, de wortels, de stammen 
en takken en de kronen. De boshuizen nemen hun plek bescheiden in. De paden, lanen en 
percelen zijn intact. De bodem met humuslaag en wortels ligt als een onaantastbaar tafella-
ken op de bosvloer. Solitairen die als waardevol kunnen worden aangemerkt zijn per perceel 
ingepast in het ‘boom-ontwerp’ en beheerplan. Goed uitgestippeld en uitgevoerd bosbeheer 
gaf ruimte aan oude bomen, ruimte voor verjonging en voor instandhouding en diversifiëring 
van het aanbod. Het gaf ruimte voor bijzondere plekken in het bos én voor diverse onderko-
mens van menselijke bosbewoners. In bosvak tien is een onopvallend vormgegeven open-
bare ruimte: het Bosplein. Als een openlucht-kamer, een amfitheater biedt deze lichte, koele 
plek de mogelijkheid tot samenkomen door omwonenden, scholieren, bewoners. Een ander 
voorbeeld van een gewone en daarom opvallende plek in het bos vormt het bosvak-duo 19 
24. Deze percelen zijn smal en daarom intact ze zijn en blijven het domein van de bomen. 
De zorgvuldige inpassing vertaalt zich in de zichtbaarheid van het maaiveld en het reliëf, waar 
de onderkomens haast boven lijken te zweven. De binnen- en buitenruimten van een huis 
neemt geen ruimte in van het tafellaken, maar bevindt zich er, als ware het een roerend goed 

boven. Inschikkelijk, flexibel, tijdelijk, reversibel. De volumes zijn in hun vorm, schaal en 
hoogte contextueel: ze zijn speciaal voor De Oude Tempel ontworpen. Ze voegen zich 
naar de mogelijkheden van hun specifieke plek. Een bouwvolume is vormgegeven als 
object met een krachtige uitstraling maar wordt door positionering, schaal, en materia-
lisatie opgenomen in haar context.

Thuiskomen gebeurt bij het bereiken van het bos. Dat is de dagelijkse woonomgeving 
van de bosbewoner. Vergelijkbaar met het bereiken van jouw wijk, buurt of straat, in een 
‘conventioneel woonmilieu’. Daarbinnen maak je de stap naar de schaal van het wonen 
De wandelpaden en -lanen voeren de bewoners naar hun huis. 
De voetganger vindt via een van de talloze toegangswegen zijn plek. Via de Oude Tem-
pellaan aan de westkant dicht bij de school, de tuin van de buitenplaats aan de noord-
zijde of via de oostzijde. Daar vormt de noord-zuid gerichte Korndorfferlaan samen met 
het onbebouwde bosvak twee onveranderd een krachtig element van de ruimtelijke 
structuur, maar de dwarsverbanden die hier op enkele plekken zijn opgenomen zorgen 
tegenwoordig voor verbinding en integratie. Ofwel: de laan ten westen van vak twee, het 
bosvak zelf en de historisch en ruimtelijk waardevolle sortie vormen de bosrand maar 
zijn niet langer een functionele begrenzing: ze  bieden samen ruimten om te wandelen 
en vormt een oost-west verbinding. 
De rand van het bos is ook de plek waar de gemotoriseerde bewoner of bezoeker zijn 
voortuig achter laat. Zijn elektrische auto of scooter, al dan niet in deel-gebruik of in 
collectief bezit, vindt een plek tussen de bomen in een zestal vakken (8a, 9a, 9, 13a/b, 
26, 1+3) gelegen aan west-, zuid- of noordrand van het bos. De opstelplekken zijn niet 
of half-verhard. Vanaf daar vervolgt men lopend (of waar mogelijk fietsend?) zijn weg. 
De brede laan ten westen van bosvak twee is net als elders bestemd voor langzaam 
verkeer maar is in geval van calamiteiten berijdbaar door gemotoriseerde verkeer (hulp-
diensten). 

Tot slot de overgang van het productiebos met de tuin van het hoofdhuis ten noorden 
ervan. De ruimtelijke scheiding tussen deze twee functies van de buitenplaats vormt,  
heeft een bijzondere invulling gekregen. Visueel zijn beide delen (tuin en bos) sterk ge-
koppeld, met name in de vorm van de zichtas die vanuit het hart van het huis via een 
boslaan richting de school loopt. De overgang zelf is ingevuld door een combinatie van 
verblijf en verkeer, verenigd in een strook die meervoudig gebruik mogelijk maakt. Ener-
zijds kan hier worden verbleven en gespeeld, tegelijkertijd wordt hier, zo kunnen wij ons 
voorstellen, het gebruik door een bus (elektrische) regionale busverbinding ingepast, 
waar ook bewoners en omwonenden gebruik van zullen maken.  

Het bos is ons uitgangspunt en basis voor een nieuwe manier van wonen. We wonen 
niet in plaats van het bos maar samen met het bos. Dit past bij de uitdagingen van deze 
tijd en de nationale en regionale doelstellingen op het gebied van biodiversiteit en kli-
maat. Het past bij de behoefte van velen om te ontspullen, te onthaasten en zicht inten-
ser met de processen in de natuur te verbinden.

vlekkenplan ( grote kaart zie pagina 24)



Datum  |  01-02-2021Team | Copijn 23 Soesterberg          Buitenplaats De Oude Tempel Blad:

Intensiteit mogelijke bebouwing

Legenda

nummering bosvakken 

Voorstelbaarheid bebouwing; de positionering en intensiteit schematisch weergegeven
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Vlekkenplan; behoudend bebouwen, te gast in het bos

nummering bosvakken 

Legenda



“ Te gast in het bos, bouwen op Buitenplaats de Oude Tempel, Soesterberg”
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