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Het Zalkerbos: 

niet uitgeroeid maar uitgebreid!

door Toos Lodder

Het Zalkerbos is een bijzonder natuurgebied in de gemeente Kampen met 
een boeiende geschiedenis en veelbelovende toekomst. De plantenwerk-
groep van de Natuurvereniging IJsseldelta organiseert regelmatig een excur-
sie naar het gebied, vanwege de bijzondere plantengroei in deze  omgeving. 
Door de recente uitbreiding van het natuurgebied als compen satie voor 
maatregelen in de IJssel wordt de potentie van dit gebied enorm vergroot.
In dit artikel iets over de historie, de aanwezige vegetatie zoals we die de 
afgelopen jaren tegenkwamen en de toekomstige ontwikkelingen.

‘[…]Dat gemelde Salcker bosch (…) sonder uijtstel wordt geremoveert, 
en geheel uijtgeroejt[…]’
Als je in het gebied van het Zalkerbos loopt, kun je een schip het ene mo-
ment links van je zien, en een tijdje later rechts! Je gevoel voor oriëntatie 
laat je even in de steek. Dat komt doordat het ligt ingeklemd in een flinke 
bocht van de IJssel. 
De Zalkerwaard, waar het bos in ligt, is grotendeels voor circa 1650 gevormd. 
De kromming van de IJssel is ontstaan in een periode waarin de rivier meer 
vrij spel had. De buitenbocht sleet uit vanwege erosie door de kracht van het 
stromende water. Zo verplaatste de bedding zich schoksgewijs naar buiten 
toe. Het nog steeds aanwezige en waarneembare reliëf van de Zalkerwaard 
en de kromming van de bocht is ontstaan door de vorming van sikkelvor-
mige zand- en grindbanken in de binnenbocht van de meanderende rivier. 
De geschiedenis van het dorp Zalk, voor het eerst genoemd in 1213, en het 
bos is nauw verweven met de heren van Buckhorst. De familie Buckhorst 
bezat eeuwenlang een kasteel, een havezate, ongeveer 1,5 kilometer ten 
zuidoosten van het dorp Zalk. Delen van de slotgracht en een waterput zijn 
nog zichtbaar. Het huis zelf is in 1841 gesloopt. Bij dit kasteel hoorden uit-
gestrekte landerijen in Zalk, het aan de overkant van de IJssel gelegen Vee-
caten en ook de Zalkerwaard, met daarin het Zalkerbos. 
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De Zalkerwaard was in de 17de en begin 18de eeuw voor het grootste gedeel-
te bedekt met bos. Volgens kaarten uit 1664 en 1754 reikte het bos tot aan 
de oevers van de IJssel. In de meeste uiterwaarden werden bossen in de loop 
der tijd steeds meer omgezet in weiland. Het feit dat het Zalkerbos wel bleef 
bestaan, is te danken aan het feit dat de heren van Buckhorst van het Zalker-
bos een buiten maakten waar zij vanaf hun kasteel naartoe reden om zich 
te verpozen. In de 18de eeuw ontstond een stelsel van rechte lanen met hoge 
bomen, waarschijnlijk beuken. Eén van de paden doorsneed het Zalkerbos 
van oost naar west en kwam uit bij het Bergje, een rustplaats tijdens uitstap-
jes naar het bos. Op het bergje heeft een tijd een theehuisje gestaan, de Koe-
pel. De heuvel is nog steeds in het landschap terug te vinden, hoewel niet 
toegankelijk, en is waarschijnlijk door opstuwing in de 13de eeuw ontstaan.
Het aanwezige bos heeft de kronkelwaardvorming versterkt. Het reliëf van 
deze kronkelwaard is nu nog steeds heel mooi te zien, waarbij het huidige 

Overzichtskaart Zalkerbos. 
Kaart gedownload van 
www.opentopo.nl en 
bewerkt door R. Steller.
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bos op de hogere delen ligt. De omvang van het bos stond wel onder druk. 
De dijkdoorbraken van 1753 hebben er wellicht aan bijgedragen dat delen 
van het bos in de loop van de decennia daarna werden gerooid. Het renvooi 
van de kaart van Leenen (1754) vermeldt: ‘[…]dat gemelde Salcker bosch seer 
tot nadeel der dijken, (…) de dijken in groot gevaar bracht, (…) om welker ree-
denen het obsolut noodzakkelijk is dat gemelde bosch sonder uijtstel wordt 
geremoveert, en geheel uijtgeroejt[…]’.
Van uitroeien is het in 1754 gelukkig niet gekomen. Weliswaar is het opper-
vlak bos flink gekrompen, maar een gedeelte van het bos heeft de tand des 
tijds altijd doorstaan.
Het Zalkerbos is een hakhoutbos: alle verschillende soorten bomen werden 
en worden regelmatig (meestal eens per twaalf jaar) gekapt. Gedeeltelijk 
gaat het dus om eeuwenoude bomen met een lange geschiedenis als hak-
hout waardoor grote, indrukwekkende hakhoutstoven zijn ontstaan.
De belangrijkste historische functie van het essenhakhout was de houtpro-
ductie. De toepassingen en kwaliteit van het hout waren in veel opzichten 
vergelijkbaar met die van het hout uit eikenhakhoutbossen, maar essenhak-
hout had een veel grotere opbrengst. 

Essen stobben in Zalkerbos. Foto Toos Lodder.

42CE38_F60_deel01_KA2018.indd   63 19-06-18   11:29



64

In de lager gelegen geulen had het hakhoutbeheer een korte omlooptijd. Dit 
leverde ‘kleinhout’ of ‘beentjeshout’ op, dat onder andere werd gebruikt als 
aanmaakhout, roerstokken, bonenstaken, palen voor perceelscheidingen en 
jukken om takken van fruitbomen te ondersteunen. Het zwaardere hout, dat 
in langere kapcycli op de meanderruggen werd gewonnen, werd gebruikt 
als brandhout maar ook wel als timmerhout voor meubelmakers. Specifieke 
toepassingen van het fijndradige, maar zeer taaie essenhout waren gereed-
schapsstelen en timmerhout voor rijtuigbouwers. Het hout van de, ook nu 
nog in het essenhakhout voorkomende sleedoorn, werd gebruikt voor het 
vervaardigen van wandelstokken en stokken voor zwepen.

Bijzondere onderbegroeiing
Het Zalkerbos is een hardhoutooibos. Dit is een zeldzaam geworden bostype 
in uiterwaarden. De voorkomende soorten hardhout zijn: iep, es, gewone es-
doorn en zomereik (zachthout soorten zijn diverse soorten wilgen en popu-
lieren ). De term ooibos verwijst naar bos dat op natuurlijke wijze is ontstaan 
langs rivieren. ‘Ooi’ is een oud woord voor een nat terrein nabij een rivier.

Gevlekte dovenetel (Lamium maculatum). Foto G. Sleurink.
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In Nederland komt hardhoutooibos alleen nog op een aantal plekken langs 
de IJssel en langs de Waal voor. Een citaat uit het aanwijzingsbesluit van Na-
tura 2000-gebied Rijntakken: ‘Voor het ontwikkelen en instandhouden van 
hardhoutooibos is geen of zeer weinig beheer noodzakelijk. In Nederland 
is botanisch en vegetatiekundig bezien het Zalkerbos het best ontwikkelde 
hardhoutooibos. Dit wordt nog deels als hakhout beheerd. Op landschaps-
schaal zijn de hardhoutooibossen zoals in de Duursche waarden (Fortmond) 
en de Millingerwaard (Kolenbranderbos) net zo interessant, maar nog klei-
ner en vegetatiekundig minder goed ontwikkeld.’ 
Het Zalkerbos is dus vooral bekend door zijn bijzondere vegetatie in ver-
schillende jaargetijden. In het vroege voorjaar, als er nog veel licht op de 
bodem valt, bloeien er bolgewassen, zoals Blauw druifje, Holwortel en Voor-
jaarshelmbloem, Bosanemoon (een groeiende populatie) en Gewone vogel-
melk. De Blauwe druifjes zijn een iets andere soort dan die in de tuin. Toch 
is het niet zeker of deze Blauwe druifjes met de heren van Buckhorst als 
stinzenplanten mee zijn gekomen, of van oorsprong in dit gebied thuis ho-
ren. Hetzelfde geldt voor de veel op elkaar lijkende Holwortel en Voorjaar-

Schaafstro (Equisetum hyemale). Foto G. Sleurink.
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helmbloem die elk aan een eigen zijde van een van de bospaden te vinden 
zijn. Iets later in het voorjaar bloeien Maarts viooltje, Gevlekte dovenetel , 
Grote muur en Gulden boterbloem. 
Richting de zomer komen de verschillende loken in bloei waar het bos 
 beroemd om is: Slangenlook met brede bladeren (doen in de verte wel den-
ken aan de bladeren van het veel voorkomende gras Kropaar), het zeldzame 
Moeslook (wat smaller en met een bijna afgerond driehoekig blad) en het veel 
meer voorkomende Kraailook dat vaak op wat meer open plekken voorkomt. 
Op twee plekken komen hele grote klonen voor van Schaafstro. De populatie 
in het bos is genetisch gelijk omdat deze uit één wortelstelsel is gegroeid. 
Die genetische eenvormigheid maakt planten kwetsbaar voor ziektes. Als er 
één gaat, gaan ze allemaal. Net als varens en andere paardenstaarten (zoals 
Heermoes) plant Schaafstro zich ongeslachtelijk voort via wortelstokken, zo-
als in het Zalkerbos, of geslachtelijk via sporen. Schaafstro is nog steeds in 
gebruik als een heel fijn soort ‘schuurpapier’ om het riet van een klarinet of 
hobo bij te werken.
Het Zalkerbos is bekend om zijn bijzondere vegetatie, maar ook op het ge-
bied van mossen en paddenstoelen valt er veel bijzonders te beleven. Vol-
gens J. Koopman en H. Waltje heeft het Zalkerbos een grote naam op het 
gebied van mossen. Dit komt vooral door de stamvoeten van de essen in het 
essenhakhoutbos. Op deze breed uitdijende stoven is een scala aan speci-
fieke soorten te vinden. In totaal hebben zij 32 verschillende soorten mossen 
gevonden. 
P. Bremer heeft, samen met anderen, onderzoek gedaan naar de popula-
tie paddenstoelen in het Zalkerbos. Het bos is leefgebied voor zes soorten 
aardsterren en daarmee een van de rijkste aardstergebieden van Nederland. 
Sinds 1986 zijn in het Zalkerbos 193 soorten paddenstoelen waargenomen. 
Het is weliswaar een eeuwenoud bos, maar de voor oud bos kenmerkende 
paddenstoelsoorten komen er amper voor. De paddenstoelenflora van het 
Zalkerbos heeft een samenstelling die sterk afwijkt van die van andere bos-
sen in de regio Zwolle en dit draagt in belangrijke mate bij aan de grote 
waarde van dit bos op het gebied van paddenstoelen.

Nieuwe ontwikkelingen
Als compensatie voor de schade aan natuur die het gevolg is van de verdie-
ping van de IJssel tussen de Molenbrug en de Eilandbrug in Kampen zijn 
recent allerlei maatregelen uitgevoerd rondom het Zalkerbos. 
Het areaal bos is uitgebreid met circa 3 hectare. In negen vakken is nieuw 
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bos aangeplant; het gebied is er een klein beetje robuuster van geworden. 
Bij de uitbreiding is de structuur van het bos gehandhaafd, met percelen in 
oost-west richting die de hoogtelijnen volgen. De iets lager gelegen akker 
die tussen de bospercelen ligt, is gehandhaafd. Het nieuw aangeplante bos 
kreeg een zelfde verhouding van onder meer iepen, essen, esdoorns en ei-
ken als het bestaande hardhoutooibos. Het nieuw aangeplante bos heeft in 
eerste instantie nog een pioniersvegetatie, waarbij de ondergroei nu allerlei 
akkeronkruiden bevat. Die zullen op den duur wel weer verdwijnen. In 2016 
vonden we als mooiste daarvan: Gewone duivenkervel met teer fijn ingesne-
den blad, en roze bloemen met donker roze vleugeltjes die zich veelvuldig 
tussen de jonge aanplant slingerde. De helder gele bloemen van enkele Gele 
ganzenbloemen vielen daartussen mooi op. De bij dit toekomstige bostype 
horende Gevlekte dovenetel is ook al in de nieuwe aanplant te vinden.
Nieuw toegankelijk gemaakt via een laarzenpad is een stuk uiterwaard tus-
sen het Bergje en de Veerweg. Dit gebied is verlaagd om doorstroming van 
water bij hoge waterstanden te verbeteren. Het moet een drassig open ge-
bied worden, waar weidevogels kunnen foerageren. Nu is het nog behoor-

Nieuwe aanplant in Zalkerbos. Foto Toos Lodder.
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lijk kaal, met veel pionierssoorten. Toch zijn ook daar bijzondere soorten te 
vinden die zich hier al gevestigd hadden: Liggende ganzerik en Stijf barba-
rakruid (beide zijn rode lijstsoorten, in de categorie ‘thans niet bedreigd’). 
Ten oosten van de Veerweg wordt een flink perceel ingericht ten behoeve 
van de ontwikkeling van stroomdalgrasland. De bemeste bovenlaag is daar 
secuur geschraapt, met behoud van het oorspronkelijke reliëf: reliëfvolgend 
afgraven. Door oude afzettingen van de rivier zijn zandruggen ontstaan met 
allerlei laagtes en hoogtes. Door het afschrapen van die bovenlaag ontstaat 
een waard, die in potentie vergelijkbaar is met de Vreugderijkerwaard aan 
de andere kant van de rivier. Dit door Vereniging Natuurmonumenten be-
heerde gebied omvat één van de best ontwikkelde stroomdalgraslanden in 
Nederland. We zijn benieuwd in welke mate de bijzondere vegetatie van de 
Vreugderijkerwaard de oversteek over de IJssel gaat maken! In de zomer van 
2016 werden al Echte kruisdistel, Sikkelklaver en Kleine bevernel gevonden. 
Helaas is deze waard inmiddels niet meer vrij toegankelijk. 
Het is spannend wanneer en welke bijzondere soorten uit het Zalkerbos zich 
gaan vestigen in de nieuwe bosgedeelten en wanneer soorten uit de Vreug-
derijkerwaard zich ook gaan vestigen aan deze kant van de rivier. En toch 
ook de keerzijde: in hoeverre zal de verlaging van de rivierbedding van de 
IJssel schadelijke gevolgen hebben voor de omringende natuur door de toe-
nemende verdroging. Een gebied om in de gaten te houden en regelmatig 
te blijven bezoeken!

Met dank aan Niels Jeurink, voor zijn enthousiaste excursieleiding en zijn aanvullin-
gen en commentaar op dit artikel.
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