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Voorwoord
 
In deze NatuurNabij twee uitgebreide artikelen: over De Stompert
en over de Hoge Vuursche, met dank aan Dick Nagelhout en Piet
van Dijk. Dit najaar is een paddenstoelengroep ontstaan,  infor
matie hierover op pagina 10. Verder oa een zwarte ooievaar en
een mooie rups van het vlasbekuiltje, niet alledaagse verschijnin
gen. En heel belangrijk: een oproep van de Scholenwerkgroep die
op zoek is naar meer vrijwilligers voor de sloot- en herfstlessen
in juni en oktober. Maar enkele uurtjes per jaar en lekker buiten
in het bos of aan de sloot!
 
Bettie Walland

 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst
Zaterdagmiddag 19 januari 2019
Nadere informatie volgt via de nieuwsbrief en de website

Algemene Ledenvergadering
Woensdag 20 maart 2019 om 20.00 uur
Locatie: clubhuis Vogelzang, Molenstraat, Soest
 

Wandelingen
Zondag 13 januari 2019 - Bomen in de winter
Zondag 10 februari 2019 - Wandeling bij Landgoed De Vijverhof,
Tzt meer informatie op de website en Facebook
 

Vogeltelling bij de Westdijk in Bunschoten
Elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 10.00 uur.
Meer informatie en telresultaten op de website

Witgatje - foto: Wim Smeets
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Zwarte ooievaar in Bunschoten
tekst en foto: Wim Smeets
 
Op zaterdag 21 juli 2018 verscheen ten noorden van de Frans
Jacobsweg in Eemdijk een jonge zwarte ooievaar. Blijkbaar
van zijn groep afgedwaald en zoekend naar gelijk gestemd
gezelschap.
Het komt maar zelden voor dat jonge zwarte ooievaars
solitair opduiken in de omgeving van Bunschoten. Deze
soort broedt voornamelijk in Midden- en Oost-Europa in
bomen en ooibossen en in Midden Spanje op bomen en
rotsen. In West-Europa is dit een weinig geziene gast.
Voor mij was dit de derde keer dat ik deze soort in Bun
schoten aantrof, in de 44 jaar dat ik daar woon.
De jonge zwarte ooievaar bij de Frans Jacobsweg vloog
voortdurend mee met twee witte ooievaars en verdween
tegen de avond in het westen richting Eem en zelfs daar
voorbij.
 
De eerste keer dat ik in Bunschoten een zwarte ooievaar
zag, was op 18 september 2007. Het betrof ook een juvenie
le, solitaire vogel die toen langs de Westdijk foerageerde.
Twee dagen later was deze jonge vogel dood. Ik heb de vogel
mee naar huis genomen en bij buren in de vriezer gelegd,
mijn vriesvermogen was niet groot genoeg.
De vogel was in Praag geringd en ik heb de gegevens later
opgestuurd naar het Vogeltrekstation in Heteren. Daarna
heb ik de vogel naar het natuurdiorama in Nunspeet ge
bracht waar hij is geprepareerd en tentoongesteld werd. De
ingewanden zijn, op aanvraag van Ruud Vlek van het
Zoölogisch Laboratorium van de VU in Amsterdam, naar
dit laboratorium van professor dr. K.H. Voous gestuurd.
Daar bleek dat de vogel de hongerdood was gestorven.
 
Toen de vogel geprepareerd in het natuurdiorama werd
opgesteld bleek dat Gelderland TV belangstelling had voor

deze noviteit. Deze regionale zender vertoonde er later
beelden van, bij toeval op het moment dat studenten van
de Universiteit van Praag bij Burgers Zoo in Arnhem waren.
Zij namen via via contact met mij op en hebben de restan
ten van de ingewanden meegekregen voor onderzoek in
Praag.

Blauwe Reiger vangt Hermelijn.
 
Bij de maandelijkse vogeltelling aan de plasjes van Vitens
bij de Westdijk in Bunschoten deed zich deze zomer een
merkwaardig voorval voor. Het werd waargenomen door
een twaalftal vogelaars, velen van hen uitgerust met een
telescoop.
 
Een juveniele blauwe reiger ving, honderd meters van de
tellers vandaan, een langs hem heen lopende hermelijn en
beet hem in de nek. Met heftig schudden probeerde de
blauwe reiger de hermelijn dood te krijgen, wat niet lukte.
Minutenlang stond de blauwe reiger de hermelijn heen en
weer te slingeren. Ten einde raad liet hij de hermelijn op
de grond vallen om hem op een andere manier of plek aan
te pakken of te spiesen. Daarvoor was de hermelijn te snel.
Hij draaide zich om en sprong de blauwe reiger naar de keel,
wat mislukte. Na twee mislukte sprongen draaide de her
melijn zich om en vluchtte weg in het hoge gras.
Dit alles onder luide kreten van verbazing van de tellers op
de Westdijk die dit prachtig hadden kunnen bekijken in
hun telescoop of verrekijker.
 
Wim Smeets
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                                                                                                                                                                                                      foto: Rosalie Kummel
                                                                                                                      

Natuur en landschap op De Stompert 
door Dick Nagelhout
 
In het winternummer van de NatuurNabij van vorig jaar is
een artikel gewijd aan de natuur op de Vliegbasis Soester
berg. De vliegbasis ligt aan de westkant van de N413. Aan
de oostkant vinden we de Vlasakkers en wat noordelijker
De Stompert. Het laatste terrein gaan we wat verder ver
kennen.
 
De oorsprong van de naam is onbekend. Als oud-fietser
dacht ik eerst dat het was afgeleid van stoempen, op de
pedalen staan om een helling te beklimmen. Maar in 1544
waren er nog geen fietsen en werd al wel De Stomperd
genoemd. Daar lag een ‘grootten keeselsteen’. Deze zwerf
steen werd in 1661 door 400 burgers naar Amersfoort ver
sleept en werd later een icoon voor deze stad. Amersfoor
ters worden sinds die tijd keientrekkers genoemd. Hier ligt
ook de ruim 50 meter hoge Stompert, vroeger Soesterberg
en Waelbergh geheten. Een nog hoger punt ligt trouwens
op de Vlasakkers. Het gebied heeft vanouds dezelfde
functies gehad als de heiden en bossen in de omgeving, zie
hiervoor het artikel over de Vliegbasis.
 
Defensie heeft het terrein in 1949 in gebruik genomen als
militair oefenterrein. Sinds 1992 is het opengesteld voor het
publiek maar af en toe wordt er ook nog geoefend. In het
gebied loopt een witte-paaltjesroute die we in grote lijnen
volgen. De start ligt aan de noordkant van het recreatieter
rein De Bergjes. Vroeger heette dit gebied ‘De 24 bergjes’.
Die naam is waarschijnlijk ontleend aan de vele grafheu
vels in het gebied. Er staat een informatiebord dat uitleg

geeft over het terrein. Spring niet gelijk over het walletje
want daarachter liggen rollen prikkeldraad om mountain
bikers en motorcrossers te ontmoedigen.
 
Na het toegangssluisje gaan we rechtdoor. Langs grove den,
eik en bosbesveldjes bereiken we na ruim honderd meter
het eerste plukje heide. Op het pad kunnen we bosmestke
vers en wellicht de wat minder algemene driehoornmest
kevers tegenkomen. Hier liggen acht grafheuvels uit de
Bronstijd. In de loop der tijd zijn ze door onze voorouders
al leeggehaald. In 2013 zijn ze in opdracht van de gemeen
te Soest gerestaureerd; bomen zijn gekapt en gaten (waar
onder een schuttersputje!) zijn gedicht.
 
We komen vervolgens bij een verhard weggetje. Dit is
historische grond. De weg liep van Amersfoort naar Utrecht
en werd al in 1377 in de annalen vermeld. Het plaveisel
bestaat uit kinderkopjes. Deze zijn in 1963 aangebracht en
hadden als functie om de rupsbanden van militaire voer
tuigen van modder te ontdoen voordat deze de Van Weer
den Poelmanweg konden besmeuren.
 
Even later komen we in een meer open gebied. Vooraan
zien we een min of meer open schraalgraslandje. Er wordt
regelmatig een bivak gehouden waardoor de grond redelijk
open blijft. Net als op andere plekken op De Stompert groeit
hier een zeldzame plant, de grondster. Op een gebied van
0,1 ha werden in 2012 bijna 10.000 zandbijwaaiertjes gezien,
insecten die parasiteerden op grijze zandbijen (zie pag. 9).
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Achter de hekken ligt De Vlasakkers. Dit militaire terrein is
een tijdje in het weekend opengesteld, maar de vondst van
niet-ontplofte munitie heeft Defensie doen besluiten de
hekken weer dicht te doen. De gelukkigen die er geweest
zijn kunnen beamen dat ook dit een prachtig gebied is.
Soms wordt een marathon georganiseerd waarvan het
parcours het gebied doorkruist, dus als je het gebied per se
wilt bezoeken….
 
De zeldzame kommavlinder komt vooral voor op de vlieg
basis, maar deze wordt hier op De Stompert ook al enkele
jaren in kleine aantallen gezien. Hetzelfde geldt voor de
schaarser wordende heivlinder die nu zo’n dramatisch jaar
achter de rug heeft. Op onze tochten zien we de zeldzame
boslathyrus, wat slangenkruid, rood guichelheil, hondsvi
ooltje en ook de zeldzame echte guldenroede.
 
We gaan naar rechts, het asfaltweggetje op. Hier groeit o.
a. helmkruid, de waardplant van de zeldzame helmkruid
vlinder. Verder o.a. hengel, een plant die gedeeltelijk water
en voedingsstoffen onttrekt aan grassen. Na zonsonder
gang kun je hier ’s zomers de nachtzwaluw horen snorren,
een mysterieus, lang aangehouden, trillend geluid. Zien zul
je hem waarschijnlijk niet want hij heeft mooie schutkleu
ren.
 
Rechts komen we bij brede zandwegen voorzien van gele
of blauwe paaltjes. Ze zijn speciaal aangelegd als oefenter
rein voor de rupsvoertuigen en drietonners van Defensie.
Zelfs is er een haarspeldbocht aangelegd zodat onze mili
tairen in den vreemde niet voor verrassingen komen te
staan. Als we zo’n weggetje inslaan zien we hier en daar
grote kuilen. Sommige dateren nog uit de nadagen van de
IJstijd op plekken waar het smeltwater niet goed kon af
vloeien. Andere zijn veel later ontstaan toen mensen be
hoefte kregen aan grind. Ook zijn er kuilen bij die gegraven
zijn als (al of niet gecamoufleerde) opstelplaatsen voor
militaire voertuigen.
 
En wat komen we hier, naast honden, aan zoogdieren te
gen? Geen wolven, de laatste is op De Stompert in 1601 door
‘weerbare mannen’ uit Soest en omgeving gedood. Maar
wie weet hoe kort het nog duurt voor ze weer aanwezig zijn.
Reeën kun je er regelmatig tegen komen. Konijnen zitten
er volop. De das komt hier ook, ze hebben een plek in de
afrastering gevonden waar ze er onderdoor kunnen. Een
enkele keer wordt een schuwe vos gezien.
 
Op de wegen zie je vrij veel stenen liggen. Na een natte dag
komen mensen wel eens bijzondere stenen zoeken. Langs
de randen van de wegen kun je op een aantal plekken de
mooi gekleurde laagjes van de podzolbodem* zien. Het is
ook een ideale plek voor de larven van de mierenleeuw die
in het lossere zand zijn valkuilen maakt om nietsvermoe
dende mieren te kunnen verorberen..
 
*Podzolbodem
Aan het eind van de ijstijd bestond ons land grotendeels uit zand;
geel gekleurd vanwege de ijzerdeeltjes. Geleidelijk ontstond er een
begroeiing. Op de hogere gronden zorgden afbraakprocessen voor
een humuslaag. Regenwater sijpelde door het zand en humuszu
ren losten de ijzerdeeltjes rond de zandkorrels op. Het zand werd
asgrijs. Daaronder vormde zich een donkerbruine tot zwarte laag
waarin de opgeloste mineralen (met name ijzer) en organische
stoffen neersloegen. Er ontstond een harde oerbank waaruit
vroeger wel ijzer werd gewonnen. Daaronder ligt het gele zand.

Groene zandloopkever - Dick Nagelhout

Bastaardzandloopkevers - BW

Heivlinder - Dick Nagelhout

Rups van helmkruidvlinder - Dick Nagelhout

6



NatuurNabij

Het bos ziet er bijzonder uit. Veel eikenbomen met vreemd
kronkelende stammetjes. Het zijn de restanten van de
vroegere strubbenbossen. Eens in de 10 à 15 jaar kapte men
hout voor brandstof, gereedschap of eek (grondstof voor
leerlooierijen). De boom ging dan niet dood maar liep op
nieuw uit. Zo ontstonden op den duur meters brede stoven
of strubben. Helaas is aan dit systeem een einde gekomen
zodat op den duur gewoon bos zal resteren.
De takken van de bomen zijn vrijwel geheel voorzien van
mossen en korstmossen. Door de hoge uitstoot van stik
stofoxiden zijn veel soorten korstmossen zeldzaam gewor
den en stikstof minnende soorten steeds algemener. Hier
komt het zeldzame groot boerenkoolmos nog voor dat
vroeger algemeen was.
 
De Stompert staat bekend om het grote aantal levermossen,
in 1994 werden 11 soorten geteld. Prachtige trilzwammen
maken het beeld af.
 
We keren weer terug naar het asfaltweggetje. Het wordt
wat steiler. We komen langs plekken waar in juli de zeld
zame geelsprietdikkopjes voorkomen. De witte paaltjes
route gaat naar rechts, maar wij lopen nog even door.
Lichtjes hijgend bereiken we bijna het hoogste punt. Het
hek vormt een mooie plek om nog eens naar beneden te
kijken. In de verte zien we een paar flats in Soest.
Na het sluisje komen we bij de (afgesloten) waterkelder.
 
Eind 19e eeuw werd in Soestduinen een pompstation voor
drinkwater ingericht. Het water werd naar een waterkelder
bovenop de Stompert vervoerd, waarna het onder natuur
lijk verval via een lange leiding naar de stad Utrecht
stroomde.
Geleidelijk raakte het water verontreinigd en werd het
bovenste laagje afgevoerd; de afvoer is nog zichtbaar. De
waterkelder is jaren geleden al uit gebruik genomen, en is
nu een prachtige winterverblijfplaats voor water-, baard-
en grootoorvleermuizen.
 
We gaan nu westwaarts. We zien vooral struikheide, maar
daar waar het water niet zo snel weg kan zakken komt ook
dopheide voor. Het zijn dankbare nectarbronnen voor al
lerlei insecten. Hier kun je al vroeg in het jaar rupsen van
de nachtpauwoog aantreffen. Als imago leven ze slechts
enkele dagen, ze hebben zelfs geen mond om te eten. Het
vrouwtje paart één keer, daarna legt ze eitjes en gaat ze
dood.
Rond de solitaire bomen komen nogal wat meikevers voor.
Langs het pad horen we het geritsel van hagedissen. Zand-
en levendbarende hagedis en hazelworm komen hier voor.
Helaas horen we ook de piepende remmen van mountain
bikers. De boete/pakkans is blijkbaar niet hoog genoeg.
Op de grassen hebben we moederkoren gezien (zie pag. 8).
 
In de lente hoor je hier de boomleeuwerik zingen met zijn
(volgens de Vogelbescherming): ‘prachtige, melancholieke
zang, met vele lange reeksen van dalende, warme klanken’.
We zagen er ’s zomers ook wespendieven in functie.
 
Opvallend zijn enkele bomen die aan de onderkant geringd
zijn. Het lijkt op vandalisme maar het is een manier om
sneller staand dood hout te krijgen waar bijvoorbeeld
spechten in kunnen broeden.
 
Aan het eind van de wandeling lopen we weer tegen een
aantal prachtige eiken aan. Op de stammen kun je rond de

Grondster - Peter van der Wijst

Rood guichelheil - Peter van der Wijst

Hazelworm - Peter van der Wijst

Eikenpage - Dick Nagelhout
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jaarwisseling wintervlinders aantreffen. De vrouwtjes
hebben geen vleugels en blijven op de boom zitten, de
mannetjes komen toch wel.
Hier groeit ook dalkruid, een liefhebber van onberoerde
bodems in oude bossen.
Prachtige paddenstoelen, zoals de vermiljoenhoutzwam op
dode berkenstammen, maken het plaatje compleet.
 
Met dank aan leden van de foto-, planten- en vroegere vlinder
werkgroep.

 
Praktische informatie

Het gebied is toegankelijk voor wandelaars. Met een wan
delwagen lopen is een uitdaging.
Honden moeten aan de lijn. En let op teken!
Op basis van het verslag van Arnold Nagel is een route
uitgezet voor de smartphone (app Alltrails; niet gratis).
 
Bronnen
 
1. Jan Smit, John Smit, Violet Middelman & Remco Vos,
    Struikelen over Stylops op De Stompert (Strepsiptera:
    stylopidae).
    Nederlandse Faunistische Mededelingen 38-2012.
2. Arnold Nagel, Natuurpad de Stompert.
    Eindverslag Arnold Nagel in kader van Natuurgidsen-
    opleiding IVN Eemland 2012-2013, oktober 2013.
3. A.C. Bouman & B.F. van Tooren, Het voorjaarsweekend
    naar Soest. Bryologische en Lichenologische Werkgroep
    van de KNNV, in: Buxbaumiella 37 (1995).
4. Website: www.geologievannederland.nl
5. Waarneming.nl

Moederkoren
Moederkoren of moederkoorn is een schimmel die in aller
lei granen en grassen voor komt. De schimmel produceert
o.a. ergotamine dat bij hoge doses kan leiden tot darm
krampen en doorbloedingsproblemen en zelfs het afster
ven van lichaamsdelen. Het moederkoren werd vroeger
gebruikt om de weeën op te wekken en ook wel om bloe
dingen na de baring te verhelpen, vandaar de naam. Dat
ging niet altijd goed.
Vroeger leidde moederkoren in met name rogge tot dode
lijke ziekten omdat de schimmel soms in het brood terecht
kwam. Hele dorpen werden getroffen. Tegenwoordig
worden graanzaden ontsmet en is de controle beter.
Bovenin de aar van bijvoorbeeld pijpenstrootje kun je soms
het donkere moederkoren zien. Het valt aan het eind van
het groeiseizoen op de grond. In het voorjaar vormen zich
op het moederkoren kleine paddenstoelen. De wind en
insecten zorgen voor verspreiding van de sporen van deze
paddenstoelen waarna de cyclus weer begint. 
Vooral bij regenachtig weer in de bloeiperiode kunnen
problemen ontstaan omdat de bloeiwijzen van de plant dan
lang openblijven.
 

Vermiljoenhoutzwam - foto: Dick Nagelhout

foto: Dick Nagelhout
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Zandbijwaaiertjes (vrouwtjes, oranje) in zandbij - foto: Remco Vos Zandbij met zandbijwaaiertje (man) - foto: Violet Middelman

Zandbijwaaiertjes
 
door Dick Nagelhout
bijlage bij Natuur en Landschap op De Stompert, zie pagina 5
 
Grijze zandbijen zijn vrij algemene, solitaire bijen die ook
in kolonies kunnen leven. Dat laatste zou blijken.
Op 13 februari 2011 ontdekten Violet Middelman en Remco
Vos een grote populatie grijze zandbijen (Andrena vaga) op
de Stompert. Dat was wel heel vroeg in het jaar. Ze waren
erg sloom, niet zozeer door de kou als wel doordat ze ge
parasiteerd waren door zandbijwaaiertjes (Stylops melit
tae).
Deze waaiertjes zijn vrij algemeen maar worden niet veel
gezien. Het grootste deel van het vrouwtje bevindt zich in
de zandbij. Alleen het kopborststuk steekt uit. Het manne
tje heeft twee waaiervormige achtervleugels, vandaar de
naam.
Het vrouwtje van het waaiertje scheidt stoffen uit die ervoor
zorgen dat de bij veel vroeger dan anders het nest verlaat.
Zij zorgt ervoor dat de bij min of meer wordt lamgelegd.
Het mannetje leeft maar enkele uren, is een beetje onbe
holpen vlieger en een slome bij maakt de paring van de
waaiertjes gemakkelijker.
Het viel Violet en Remco op dat de bijen na de paring van
de waaiertjes weer heel snel actief werden. De paring ge
beurt zo vroeg in het jaar omdat de larven dan uit kunnen
komen wanneer de bijenpopulatie op haar hoogtepunt is.
Dit maakt het simpeler een gastheer (m/v) te vinden.
 
Een jaar later, op 25 februari 2012, vonden Violet en Remco
29 zandbijen, alle gestylopiseerd. Dat vonden ze zo interes
sant dat de vlinder- en de fotowerkgroep van IVN Eemland
werden uitgenodigd om eens te komen kijken. Ook John
Smit, een entomoloog van Naturalis, was aanwezig.
Op 3 maart 2012 werden zeker 500 zandbijen geteld, ook
weer alle geparasiteerd. We zagen mannetjes waaiertjes
die zenuwachtig over de grond liepen en over de grassten
gels klommen op zoek naar een vrouwtje. Er werden twee
tot drievoudige paringen gevonden op één enkele bij!

Terwijl het gezelschap aan het zoeken was werd de groep
doorkruist door hardlopers die meededen aan een mara
thon. Het werd een bijna-botsing tussen twee groepen
hobbyisten, een bijzondere ervaring.
De volgende dag werd duidelijk dat op een oppervlak van
een kleine 1000 m2 bijna 10.000 zandbijwaaiertjes aanwezig
moesten zijn.
 
De afgelopen jaren werden af en toe nog grijze zandbijen
gevonden. De verwachting is dat een van de komende jaren
de populatie weer veel groter zal worden.
 
Bronnen: zie pagina 8
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Paddenstoelengroep bij IVN Eemland?

Veel IVN leden hebben interesse in planten, vlinders, libellen en andere insecten. Maar oktober is het toch meestal einde
seizoen. Paddenstoelen zijn er eigenlijk het hele jaar door, met een piek in de herfst. Maar zelfs ’s winters valt er nog
wel wat te zien. Geen wonder dat velen van ons zich de laatste maanden van het jaar figuurlijk op de paddenstoelen
storten. Ondergetekenden zijn al enkele jaren actief op dit terrein. We hebben een aantal mensen benaderd waarvan
we het vermoeden hadden dat ze geïnteresseerd zijn. Daar gaan we de laatste weken mee op pad.
 
Er zijn op dit moment zo’n 5300 soorten bekend in ons land. Ze hebben vaak prachtige namen als muizenstaartzwam,
oorlepelzwam en doolhofzwam. De Veldgidsen Paddenstoelen deel I en II beslaan 750 bladzijden met 500 soorten. Die
500 soorten betreffen 95% van de waarnemingen op Waarneming.nl. Veel soorten zijn òf heel zeldzaam òf heel algemeen,
maar niet zonder een microscoop op naam te brengen.
 
Voor het herkennen van paddenstoelen moet je niet alleen kijken naar de hoed, maar ook naar bijvoorbeeld de lamellen
of buisjes aan de onderkant, de kleur van het vruchtvlees en de steel. Soms zegt de geur iets, of de smaak (wel uitspugen
natuurlijk!). Soms is een loep nuttig. Jonge exemplaren verschillen aanzienlijk van oudere. Ben je er uit, dan kun je ze
invoeren op Waarneming. Meestal krijg je wel een oordeel.
 
Als je verder wilt gaan heb je een microscoop nodig. Maar dan? Wie gaat de opname beoordelen? Daar zijn ook weer
boeken en websites voor, maar voor de meeste mensen gaat dit waarschijnlijk te ver. Voor IVN is het ook niet nodig er
zo diep in te duiken. Bij een gegidste wandeling of bij een les op school is enige basiskennis voldoende. Als je een lezing
wilt houden is wat meer kennis vereist.
 
Is het een idee om bij IVN Eemland een paddenstoelengroep op te richten? Die zou kunnen zorgen voor het onderhouden
van de basiskennis, af en toe een lezing of cursus kunnen verzorgen, een vraagbaak kunnen zijn voor leden en donateurs
en kunnen zorgen voor een stukje in de krant of anderszins. En iedere paddenstoel op waarneming.nl levert natuurlijk
een bijdrage aan de wetenschap!
 
Ons groepje bestaat nu uit 13 mensen. Er zijn contacten met IVN De Bilt.
Wie doet mee?
 
Miranda Engelshoven, Jaap van de Berg en Dick Nagelhout
Contact: fotografie@ivn-eemland.nl

wit oorzwammetje - foto: Dick Nagelhout
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De Hoge Vuursche 
van prehistorie tot neobarok
 
 
door Piet van Dijk

Middelste bonte specht - foto: WimSmeets

Iedereen kent Lage Vuursche, maar als je als natuurgids
vertelt dat er ook een Hoge Vuursche bestaat, kijken ze je
verrast aan. Tenminste, mensen die niet uit de buurt
komen. Anderen weten wel dat Hoge Vuursche geen dorp
is, maar een bosgebied met een kasteel. Nou ja, kasteel, het
is eigenlijk een neobarok paleisachtig landhuis met een
geometrische tuin, in 1907 gebouwd door een eigenaar voor
zijn tweede, 30 jaar jongere vrouw.  Het gebouw verving
twee eerdere landhuizen.
De rest van het landgoed is van Staatsbosbeheer en maakt
onderdeel uit van Boswachterij De Vuursche, die ongeveer
1200 hectare groot is.
 
Tijdens wandelingen vertellen we als IVN-natuurgidsen
meestal dat De Vuursche teruggaat op het oude middel
eeuwse woord voor bos, furs. Er is echter ook een andere
theorie, die teruggaat op vuursche als een term voor gas
peldoorn.
 
Prehistorie
Kenmerkend voor de Hoge Vuursche is de aanwezigheid
van een enkele kilometers lang en tot maximaal 20,6 meter
hoge zandrug. Die is voornamelijk met bos en heide  be
groeid. De ondergrond bestaat uit arme, zandige windaf
zettingen. Het door de wind naar het gebied gebrachte zand
werd hoofdzakelijk in droge fasen van de laatste ijstijd (het
Weichselien, zo’n 20.000-10.000 jaar geleden) afgezet.
Ongetwijfeld hebben ook hier in de prehistorie mensen
rondgezworven. De grafheuvels in De Vuursche komen uit
de nieuwe steentijd (vanaf 2000 v. Chr.) en de bronstijd
2000-80 v. Chr.). Overigens zijn er in de Hoge Vuursche geen
grafheuvels bekend, wel twee in het naastgelegen Rooster
bos en natuurlijk in de Lage Vuursche.
 
Middeleeuwen
Tijdens de Middeleeuwen was het gebied onderhevig aan
verstuivingen. Mogelijk ontstonden toen pas de door wal
letjes geflankeerde ravijnachtige troggen, die in sommige
delen van het gebied zijn te vinden. Ooit stond er een galg,
toen er in Baarn een rechtbank kwam, in de buurtschap.
De plek ervan is onbekend, waarschijnlijk langs een weg
waar veel volk kwam.
 
Eeuwenlang zijn grootgrondbezitters de hoofdrol gaan
spelen bij de ontwikkelingen in het gebied van De Vuursche
en omgeving. In 953 schonk Koning Otto van het toenma
lige Oost-Frankische Rijk een aantal landerijen in het gebied
van De Vuursche aan de bisschop van Utrecht. Een groot
deel ervan werd in 1085 en 1239 als leen uitgegeven aan het
Kapittel van Sint Jan te Utrecht. Een ander deel kwam onder
het Vrouwenklooster van Oostveen (= De Bilt). Verder bezat
ene Frederik van Drakenburg tussen Baarn en de grens met
het Gooi een leen van de bisschop. Hij bouwde er het in de
19de eeuw gesloopte slot Drakenburg, dat tussen Baarn en
Eemnes lag.
 
De Vuursche en omgeving waren lang twistappel tussen de
Graaf van Holland en Bisschop van Utrecht. In 1348 vond
bij de plek waar nu restaurant Vuur (voorheen herberg De

Roskam) staat een veldslag plaats om het bezit van Eemnes
en omstreken. Doordat de Stichtenaren (’t Sticht is de oude
naam van de provincie Utrecht) wonnen zou dat gebied
Utrechts worden.
 
Nieuwe Tijd
Na de Middeleeuwen werden een groot deel van het gebied
en een aantal aangrenzende terreinen het domein van een
afzonderlijk landgoed, dat het karakter kreeg van een
buitenplaats. Over de geschiedenis van dit buiten is niet zo
veel bekend. Wel weten wij dat Jeronimus Deutz het in 1661
van zijn broer erfde en twintig jaar later aan enkele neven
en nichten naliet.
 
Op enkele aquarellen die J. van der Wall in 1787 maakte is
te zien, dat er een breed rechthoekig huis stond. Het huis
lag op een terrein dat later grotendeels zou worden voorzien
van een rechthoekig lanenstelsel. Bij het huis werd een
strook symmetrisch volgens geometrische principes inge
deeld. Hoofdas van deze strook is een verlaagde zone met
een rechte gracht, omgeven door een wandelpad. De gracht
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fungeert als blikgeleider van een zichtas. Zo’n gracht wordt
in de tuinarchitectuur een canal grande genoemd. In het
verlengde van het canal grande werd aan de kant van de
Hilversumsestraatweg een rond vijvertje gegraven, dat de
kern werd van een omrasterde openluchtvolière. Een
tempelachtig tuinpaviljoen markeerde de rechte gracht aan
de andere zijde. In de buurt ervan werd een klein perceel
voorzien van een serpentinevijver. De contouren van de
waterpartij doen denken aan het cijfer negen. Dit betekent
dat de vijver een rond eilandje omsluit. Het eilandje lijkt
enigszins op een omgracht burchtterrein. Op het eilandje
groeien vrij laag gebleven beuken.
 
Circa 1795 kwam De Hooge Vuursche in handen van een
zekere Pieter van der Vliet. Na de Franse Tijd, van 1816 tot
1857, was ‘De Hooge Vuursche’ een buurtschap dat bij de
gemeente De Vuursche hoorde. Daarna vielen Hoge en Lage
Vuursche onder de gemeente Baarn, tot op de dag van
vandaag.
 
Pieter van der Vliet gaf zoveel meer geld aan De Hooge
Vuursche uit dan financieel verantwoord bleek, dat hij al
na enkele jaren genoodzaakt was het landgoed weer van
de hand te doen. Eigenaar werd toen Jhr. Louis Rutgers van
Rozenburg. Die raakte omstreeks 1815 echter ook in finan
ciële problemen. Hij reageerde daarbij anders dan de vori
ge eigenaar door zijn grond te behouden, maar de bebou
wing ervan voor de sloop te verkopen en een groot deel van
de toen aanwezige houtopstanden te gelde te maken.

Volgens een kaart van 1832 was toen inderdaad vrijwel alle
bebouwing van het landgoed verdwenen. Op de plek waar
de koepel stond zou later een brandtoren worden gebouwd.
In verband hiermee werd de voormalige zichtas later
Brandtorenlaan genoemd. De brandtoren zelf is overigens
al lang weer verdwenen.
 
In 1860 verrees wat dichter bij Baarn, aan de zuidzijde van
de Hilversumsestraatweg opnieuw een groot huis op het
landgoed De Hooge Vuursche. Dit werd neergezet op een
plek waar eerder een herberg De Roskam stond. Die herberg
is toen aan de noordzijde van de straatweg herbouwd (nu
Vuur). Het nieuwe landhuis werd bewoond door jonkvrouw
Louise Charlotte Rutgers van Rozenburg en haar echtge
noot J.A.L. van den Bosch. Na het overlijden van de jonk
vrouw hertrouwde Van den Bosch met baronesse Van
Hardenbroek, met wie hij op een andere plek van het
landgoed wilde gaan wonen. In 1910 gaf hij daarom op
dracht voor de bouw van een nieuw landhuis, dat aan de
noordkant van de Hilversumsestraatweg kwam te staan.
Architect van het huis was Eduard Cuypers, die het in ne
obarokstijl ontwierp. Het nieuwe huis werd een imposant,
vrijwel geheel tweezijdig symmetrisch bouwwerk met een
lange achtervleugel, enkele erkerpartijen en een toren. En
dat staat er nu nog steeds.
 
Noordoostelijk van het grote pand werd een reeds aanwe
zige, waarschijnlijk onderin een stuifdal uitgegraven ser
pentinevijver wat verbreed. Met de grond die aldus vrij
kwam is toen de hooggelegen naaste omgeving van de
vijver opgehoogd. Bij de nieuwe villa verrezen een koets
huis en twee dienstwoningen.
 
Brand
Na een brand in 1940 wordt de ruïne in 1943 verkocht aan
Hotel Maatschappij Gooiland, het landhuis wordt in 1944
herbouwd. In 1975 wordt het kasteel overgenomen door de
Heineken, die er een conferentieoord van maakt. Vanaf
1987 verpacht Heineken het aan opeenvolgende hotelke
tens Postiljon en Accor tot het in 2007 wordt gekocht door
de Event Company en een investeerder. Het kasteel wordt
dan grondig gerenoveerd.
In het Kasteel de Hooge Vuursche zijn 19 gastenkamers en
het koetshuis heeft nu zes vergaderruimten.
 
Staatsbosbeheer was intussen eigenaar geworden van het
centrale en westelijk deel van het landgoed. Sinds 2005 zijn
het neobarokke Huis De Hooge Vuursche en de erbij gelegen
tuin rijksmonument.
 
Herbebossing
In en bij het wandelgebied begonnen de grootgrondbezit
ters al vroeg met de herbebossing van de Utrechtse Heu
velrug. Omstreeks 1850 waren benoorden de Hilversumse
straatweg dan ook al flinke aaneengesloten oppervlakten
weer bos. Het oostelijk deel van het gebied was toen echter
nog grotendeels heide. Deze was echter wel vrijwel geheel
omgeven door bos. Noordelijk van de heide lagen in dat bos
enkele enclaves cultuurland, op een daarvan stonden zes
kleine woningen.
 
Omstreeks 1900 is het wandelgebied vrijwel geheel bebost
geraakt. De bosrijke zone tussen de spoorlijn en de weg
Hilversum-Baarn is op het grondgebied van de provincie
Utrecht nu vrijwel geheel eigendom van Staatsbosbeheer.
Een uitzondering vormt de kern van het landgoed De Hooge
Vuursche en een oostelijk aangrenzend terrein waarin het

Zwarte specht - foto: Peter van der Wijst
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Bosbad De Vuursche en een tennispark zijn gelegen.
Omstreeks 2008 heeft Staatsbosbeheer verscheidene paden
in de noordwesthoek van het wandelgebied ‘gerenatureer
d’ door ze op te hogen met bosgrond.
 
Bijzonderheden in het gebied zijn onder meer de Hemlock
sparren, lange rijen Amerikaanse eiken en dubbelloof, een
zeldzame varensoort aan de randen van de waterpartijen.
En in de herfst veel aardsterren.
Er broeden in De Hoge Vuursche verschillende vogelsoorten
(in de hele Vuursche meer dan 60 soorten), met roofvogels
zoals buizerd, sperwer, havik, boomvalk, wespendief en
bosuilen, ransuilen. Ook alle vier in ons land levende
spechtensoorten zijn aanwezig.
Maar dan heb ik nog maar een heel kleine greep gedaan in
het vele wat er te genieten valt.
 
 
Routes
Er zijn drie routes door het gebied. De Vijverwandeling
(wittepaaltjesroute van 6 km langs de Kruisvijver en de
Pannenkoekvijver), het Spechtenpad (speurtochtpad met
een boekje) en een deel van de Scootmobielroute van
Staatsbosbeheer door De Vuursche.
De wandelaars of scootmobielers kunnen genieten van de
afwisseling van dicht en donker dennenbos tot meer open
bos.
 
 
Bronnen: 
- Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Baarn 2009
- Op Geopad naar het Staatsbos de Hooge Vuursche,
   uitgave Telluris 2015
- Folders Staatsbosbeheer
- Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Baarn 2014
- Het boek Duizend Jaar Baarn,
   Historische Kring Baerne, 2014
- Website IVN Eemland
- Wikipedia
 
 

Houtproductie
In Nederland wordt 13,6 miljoen kuub hout per jaar ge
bruikt. 8,2 procent komt uit Nederlandse bossen, de rest
wordt ingevoerd. Nederland heeft 360.000 hectare bos, dat
is 10,6 procent van het totaaloppervlak van het land.
Staatsbosbeheer heeft 92.000 hectare. 55 procent van de
bijgroei wordt geoogst.
 
Vanaf 1930, de crisisjaren, zijn veel bossen voor houtpro
ductie aangelegd. Nog steeds zijn in de bossen de rechte
vakken voor houtproductie herkenbaar. Er wordt nu ge
werkt aan een meer gevarieerde samenstelling. Dat is in
het belang van de natuur en de recreatie.
 
Staatsbosbeheer streeft ernaar om het oorspronkelijke bos
terug te krijgen: dat is bijvoorbeeld op arme zandgronden
een eiken- en berkenbos, met veel kronkelige, niet zo hoge
eiken. Dode bomen blijven staan en bieden broedgelegen
heid voor vogels.
 
Piet van Dijk

Grote bonte specht - foto: Peter van der Wijst

Groene specht - foto: Ineke Bergefurt
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IVN route app
 
Sinds oktober 2018 is de IVN route app beschikbaar (apple
en android). Alle routes uit de IVN route-app zijn off line te
gebruiken nadat de route is gedownload.
Via het zoekscherm kan je een route zoeken aan de hand
van diverse criteria. Zo zijn er routes voor onder andere
kinderen en ouderen en kan er gezocht worden op verschil
lende onderwerpen zoals stadsroutes, paddenstoelen en of
strandroutes.
 
Naast de app zijn de wandelingen en fietroutes ook te
vinden op de website van IVN  (www.ivn.nl/routes/). In
november jl stonden meer dan 90 routes in heel Nederland
in de app. Het aantal routes zal de komende tijd gestaag
toenemen.
De routes zijn voor het merendeel gemaakt door vrijwilli
gers van de lokale IVN afdelingen.
IVN Eemland gaat hiermee in 2019 aan de slag.
Zie voor meer informatie: www.ivn.nl/ivnapp

Eind augustus wilde ik mijn fiets in de schuur zetten toen
mijn rechteroog viel op een rups in de struik naast de deur.
Toen ook mijn linkeroog er op viel zag ik een prachtig
rupsje. Had ik deze niet eerder gezien? Was het de rups van
het groot koolwitje?
Even in het boekje gekeken ("Die schönsten Raupen nach
Farbfotos erkannt"). Nee deze was het niet. Verder blade
rend kwam ik uit bij het zeldzame vlasbekuiltje. De
waardplant is – je raadt het al - het vlasbekje (Linaria vul
garis). Maar hij wordt ook gezien op de zeldzame wal
stroleeuwenbek (Linaria purpurea).
 
In september 2013 ging ik voor het eerst mee met een IVN-
excursie. De tocht ging naar Beetsterzwaag. Daar kocht ik
een zakje zaden van inheemse planten, bestemd voor een
braak liggend stukje naast de schuur. Deze walstroleeu
wenbek zat daar ook bij. Hij zaait zich aardig uit, dus voor
de liefhebbers heb ik nog wat plantjes over.
 
Dick Nagelhout

rups van het vlasbekuiltje - foto: Dick Nagelhout

De relatie tussen IVN en het vlasbekuiltje

Contributie of donatie?
 
 
IVN Eemland is voor haar leden jaarlijks een afdracht verschuldigid aan de landelijke vereniging  IVN, in 2019
een bedrag van € 12,50 per lid en € 2,50 per huisgenootlid. Voor donateurs is geen afdracht verschuldigd.
 
Bent u lid van IVN Eemland maar niet (langer) actief? Heeft u geen behoefte aan Mens&Natuur, het blad van
IVN landelijk? Dan is het voor u en voor ons voordeliger om donateur te worden!

Een bericht hierover graag naar onze ledenadministratie.
Email: ledenadministratie@ivn-eemland.nl
 

..........................................................................................
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