Bij de grens tussen Gooi en Sticht
aanvullende informatie over het landgoed Einde Gooi

Multicache: Bij de grens tussen Gooi en Sticht GC7Z3FK

Locatie: Einde Gooi ligt ten zuiden van Hilversum. Tussen de Utrechtseweg in het oosten, de Graaf
Floris V weg in het zuiden, de Huydecopersweg in het westen en de Noodweg in het noorden.

Grootte: Het landgoed Einde Gooi is 150 ha groot.
Beheerder: Natuurmonumenten
Duur van de wandeling: ca. 1 1/2 uur
Parkeren: Bij voorkeur station Hollandsche Rading P&R. Indien daar niet mogelijk, dan bij de kruising
Graaf Floris V weg en Schaapsdrift.

Startpunt: Bij het toegangshek Einde Gooi bij Graaf Floris V weg.

Geschiedenis
In het jaar 960 sticht Graaf Wichman II voor zijn dochter een klooster in Elten dat net over de grens in
Duitsland ligt. Om het bestaan van dit klooster te waarborgen schenkt hij haar
zijn bezittingen in het Gooi. Het Gooi kwam hiermee onder het gezag van de
abdij van Elten. De Gooiers moesten voor het gebruik van de grond belasting in
natura betalen, de zogenaamde koptienden. Regeren op afstand was risicovol
omdat er van veel kanten interesse in de woeste grond van de Gooiers was. De
bisschop van Utrecht toonde belangstelling evenals de Heeren van Amstel en de
graven van Holland. De Abdis van Elten besloot vanwege die dreigingen de
gronden in het Gooi en het bestuur over te dragen aan de graaf van Holland,
Floris V. Dit gebeurde op 6 mei 1280. Na de moord op graaf Floris in 1296 blijft
Abdis
het gebied nog in handen van de graven van Holland.

Gooijer bosch
In een oorkonde uit 1085 is er een vermelding van
het Gooijer bosch dat tussen Hilversum, de
Vuursche en Maartensdijk ligt. De precieze ligging
en grootte van dit bos en heidegebied is ten tijde
van de vroege Middeleeuwen nooit exact
opgetekend. Waarschijnlijk is het een heel open
eiken/berkenbos geweest dat begraasd werd door
schapen en ander kleinvee. Er was in die tijd al
sprake van permanente bewoning van de kleine
nederzettingen die op de hoger gelegen delen van
de stuwwal waren ontstaan. Wanneer de bewoners
turf nodig hadden, haalden ze dat beperkt uit het
venige gebied dat ten Zuiden van het Gooijer bosch
lag. De beperking had voornamelijk te maken met
de afstand tot de veengebieden.
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't Gooi anno 1526 met het Gooijer bosch in het midden

Daarentegen haalden zij uit het Gooijer bosch in ruime mate hun hakhout, brandhout en soms wat
zwaarder constructiehout. Vooral omdat het een open bos was kon daar gemakkelijk en grootschalig
geplagd worden. Het plaggen leverde veel bosstrooisel op dat gebruikt werd om de schrale
zandgronden waarop de akkertjes lagen enigszins te verrijken.

Potstal
Omstreeks 1200 werd in het Gooi het zogenaamde potstal-systeem ingevoerd. In een potstal ligt de
vloer verzonken als een pot/put in de stal. Op
de bodem ligt een eerste laag met
heideplaggen en bosstrooisel. De schapen
laten hierop hun mest vallen. Na korte tijd
komt hierop een tweede laag plaggen en
strooisel. Het stapelen van mest en plaggen
gaat net zo lang door totdat de schapen bijna
niet meer in de stal passen. Met dit vruchtbare
mengsel worden de akkers
bemest. Door de invoering van deze manier
van bemesten konden de akkers worden
vergroot en daarmee de voedselopbrengst.
Vanaf dat moment konden de Gooise dorpen
Potstal
steeds groter worden.

Van gebruik tot misbruik
De Gooise bossen en heidevelden werden nu op zo'n grote schaal gebruikt en misbruikt om
geriefhout, brandhout en plaggen (bosstrooisel) te oogsten, dat in 1354 een eerste bosbrief werd
opgesteld waarin het gebruik van het bos aan regels werd gebonden. Na veel tussentijdse bosbrieven
werd in 1514 besloten om hoge geldstraffen te geven bij overtredingen. In een proces-verbaal uit 1552
is echter te lezen dat het Gooijer bosch zich in een deplorabele toestand bevond. Er was weinig meer
over dan hakhout en kreupelhout. Het terrein was op veel plaatsen zwaar afgeplagd en er werden
geen opgaande bomen van enige omvang aangetroffen. Dat er nog steeds iets van bos na al die jaren
was heeft waarschijnlijk te maken met feit dat het net iets te ver van het brinkdorp Hilversum aflag.
Ondanks dat in de bosbrieven zware sancties werden afgekondigd bleek het Gooijer bosch omstreeks
1600 definitief verdwenen was. Er was een groot onontgonnen stuifzand en heidegebied ontstaan met
hier en daar natte laagtes en waarschijnlijk ook enkele kleine (geriefhout)bosjes. Dit heidegebied was
in gemeenschappelijk bezit van de Erfgooiers, die de “woeste” gronden gebruikten om er schapen op
te laten grazen en om er turf, heideplaggen en zand weg te halen. Op de schrale akkertjes werd
voornamelijk rogge en boekweit verbouwd.

Erfgooiers
Onderhand hadden de Gooiers zich in een Marke georganiseerd. Vanaf 1404 tot 1741 verschijnen in
totaal vijf schaarbrieven waarin het gemeenschappelijk gebruik van de heide-,
weidegronden en venen werd geregeld. Brieven waarin o.a. omschreven stond
hoeveel runderbeesten, paarden, schaapen en verkens een gerechtigde mocht
scharen. Omdat er steeds meer “vreemd” volk naar de Gooise woeste gronden
trok, accepteren de Gooiers niet langer dat er mogelijk vreemden gebruik
zouden gaan maken van hun grond en verenigden zij zich in een Marke. De
markegenoten noemden hun organisatie vanaf circa 1650 de “Vergadering Stad en Lande van
Gooiland”. Het ging om Gooise boeren en hun voorouders die al eeuwenlang de bouw-landen in het
Gooi bewerkten en collectief gebruiksrechten hadden op de omringende gemene en woeste gronden.
N.B. De vereniging van Erfgooiers werd pas in 1972 opgeheven. De bezittingen werden verkocht en de
opbrengst werd verdeeld onder de Scharenden en niet-Scharenden leden.
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De Blokken
Nadat een aantal Amsterdamse patriciërs en de baljuw van Gooiland P.C.Hooft uit Muiden bij de
Staten een aanvraag ter ontginning indienden, werd dit verzoek op 17 maart 1625 ingewilligd. De
gebieden in Gooiland die ontgonnen mochten worden werden omschreven als Eerste en Tweede Blok.
In het Eerste Blok liggen nu de 's Gravelandse buitenplaatsen en in het Tweede Blok liggen nu het
landgoed Einde Gooi, het Loosdrechtse Bos en het landgoed Zonnestraal.

Het eerste Blok ( crème) en het tweede Blok ( roze)

Zowel Amsterdam als het Gooi hadden door de bevolkingsgroei behoefte aan meer landbouwgrond
om voedsel te produceren. Bovendien had Amsterdam zand nodig om de stad uit te breiden. De
Erfgooiers hadden er veel moeite mee dat zij de woeste grond op beide Blokken niet meer mochten
gebruiken. Uit onvrede hierover hebben ze de ontginning van het Eerste Blok ('s Gravenland) tot 1634
weten tegen te houden. In dat jaar werd dan toch maar besloten dat het Tweede Blok niet zou worden
ontgonnen. Het zou braak blijven liggen en beschikbaar blijven voor de Erfgooiers.
Zo'n 30 jaar later bleek echter dat er binnen de Vergadering van Stad en Lande steeds meer voorstanders kwamen om het Tweede Blok te ontginnen. Een groot deel van de opbrengst zou dan voor de
kerken in het Gooi zijn. De Gooise dorpen en de stad Naarden maakten afspraken hoe het Tweede
Blok verdeeld zou worden. Er werd een grenswal om het gebied gelegd en de Gooiers begonnen met
verkavelen. Waarschijnlijk door de hoge kosten besloot de vergadering van Stad en Lande na twee
jaar al te stoppen met het maken van scheidsloten en kavelingen. De meest noordelijke kavels van het
Tweede Blok werden wel verkocht. Hier wordt een productiebos met grove dennen aangeplant om
stuifzand vast te leggen en rendement te maken Dit bos kennen we nu als het Loosdrechtse bos.
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Het Tweede Blok vanaf 1836
In 1836 verkrijgt Domeinen het gehele tweede
blok. Ze hebben Stad en Lande, de
vertegenwoordigers van de belangen van de
Erfgooiers, gecompenseerd met andere
gebieden in het Gooi, zodat het tweede blok nu
onbelast was met Gooise gebruiksrechten.
In 1837 wordt het tweede blok opgedeeld in 32
kavels en op 10 november worden deze kavels
ter veiling aangeboden.
De kavels 49 tot en met 61 zouden het latere
landgoed Einde Gooi gaan vormen.

De kopers van deze kavels waren de heren
J.Corver Hooft, J.van der Linden en J.van
Andel. Zij zouden de gronden definitief gaan
ontginnen, want er was behoefte aan
landbouwgrond.
Maar voor landbouwgrond was mest nodig en
dat was schaars. Het potstallandbouwsysteem
was niet meer toereikend. Er moest mest van
buiten worden aangevoerd en daarvoor moest
het gebied ontsloten worden. Het
Tienhovenskanaal leek daar geschikt voor en
in
1838 werd begonnen met het verlengen van
het kanaal tot de zuidwestelijke punt van het
grondgebied van Jan van Andel. Er waren zelfs
plannen om het kanaal door te trekken naar
Huizen aan de Zuiderzee. Als dat zou lukken dan was het vervoer van en naar dit gebied geregeld.
Denk aan de afvoer van ontginningsmateriaal, zand en uiteindelijk landbouwproducten. En de aanvoer
van mest die bestond uit afval en beer uit de beerput.
J.Corver Hooft bouwde boerderij Blokhoven langs de weg van Hilversum naar Utrecht. Aan de
achterzijde van de boerderij legde hij de Hoofdlaan aan die naar de Slingerlaan liep. Dit alles bestaat
tegenwoordig nog steeds. Boerderij Blokhoven wordt momenteel (2018) gerenoveerd. Langs de
Slingerlaan staan nog steeds dezelfde beuken die waarschijnlijk van voor 1860 dateren. Ze zijn
prachtig getekend door de tijd en sommige zijn wonderlijk uitgegroeid. Ook de Lange Wijck uit 1837
ligt er nog deels. Dit was een grensgrondwal tussen de kavels van Corver Hooft en die van van der
Linden. De laatste bouwde een kleine boerderij langs de Noodweg. De heren waren kapitaalkrachtig
genoeg, maar het hele ontginningsproces verloopt toch uiterst moeizaam. Van der Linden liet zijn
perceel al snel met grove dennen beplanten om nog enig rendement te maken. De beste resultaten
werden weliswaar door van Andel en Corver Hooft geboekt, maar het bleef ploeteren. In 1852
verkopen de drie heren hun grond aan mr. H.A. Insinger. Zijn plan was om er een landgoed van te
maken, zoals in 's Graveland. Met een mooi herenhuis inclusief boerderij. Het landgoed “Einde Gooi”
zoals hij het noemde, zou lanen, een sterrenbos, een rondeel, akkers en weilanden hebben. In 1859
koopt Insinger het landgoed Pijnenburg bij Baarn en wanneer hij in 1860 het herenhuis op Einde Gooi
laat bouwen worden dezelfde kleuren gebruikt als op Pijnenburg. Rood, groen en wit. Een generatie
later verkoopt Anne Insinger het landgoed Einde Gooi in 1976 aan Natuurmonumenten.
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De weilanden van Einde Gooi. De Floris V weg. En de overgang naar het veenweidegebied Noorderpark

Geologie
Einde Gooi bevindt zich op de overgang van de stuwwal van Hilversum naar het Vechtplassengebied.
Het noordoostelijke deel van het landgoed, dat op de westflank van de stuwwal ligt, is heuvelachtig en
heeft een hoogte van 5m+ NAP. De ondergrond bestaat uit grofzandig materiaal en grind. De stuwwal
van Hilversum is een onderdeel van de Gooise Heuvelrug. Deze stuwwal is gevormd tijdens het
voorlaatste glaciaal (ijstijd), het Saalien, ongeveer 160.000 jaar geleden. Scandinavisch landijs bedekte
ons land gedeeltelijk en gletsjertongen drukten door hun gewicht materiaal naar voren en opzij en
vormden zo langgerekte heuvels. Op de plaats waar een gletsjertong de grond had weggedrukt bleven
laagten in het landschap achter, die glaciale bekkens worden genoemd.
In het laatste glaciaal, het Weichselien, ongeveer 20.000 jaar geleden hebben de toen heersende
poolwinden uit het noordwesten in het koude en droge toendraklimaat dekzanden afgezet tegen de
voet van de stuwwal. In het grootste deel van Einde Gooi zijn deze reliëfrijke dekzanden in de
ondergrond te vinden. In het zuidoostelijke deel is de dekzandrug grotendeels afgegraven voor de
zandwinning. In het lage zuidwestelijke deel 0,2m+ NAP van
het landgoed, bevinden zich
verspoelde dekzanden, dit zijn
dekzanden, die vanuit de
hogere delen door water naar
de lagere delen zijn verplaatst.
Het niet afgegraven zwak
lemige dekzandrestant in het
zuidelijke deel van Einde Gooi
is aardkundig waardevol. Het
heeft nog het oorspronkelijke
reliëf van na de laatste ijstijd
en is goed zichtbaar vanaf de
Graaf Floris V weg.
Zicht op het dekzandreliëf vanaf de Slingerlaan
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Grenspalen, greppels en wallen
Grenzen tussen Gooi en Utrecht zijn altijd een bron van strijd geweest. Al voor de Middeleeuwen was
er strijd over de aangrenzende veengebieden in Utrecht en de bos- en heidegebieden op de hoger
gelegen woeste gronden in Holland. Na een ernstig grensconflict tussen de Eemnessers en de Gooiers
werd in 1356 door het bisdom van Utrecht en het graafschap van Holland een grens bepaald. De grens
zou gemarkeerd worden door grenspalen. De eerste grenspaal was van hout en werd geslagen aan de
rand van de Zuiderzee. Deze paal werd de Leeuwenpaal, of
Leopaal genoemd. De naam Leopaal is mogelijk afgeleid van Leo
Volcardi, de toenmalige burgemeester van Eemnes. Vanaf die
paal zou de grens gericht op de Domtoren in Utrecht moeten
lopen. Wat overigens niet overal het geval was. Er volgden door
de tijd heen nog 22 hardstenen palen langs de oostgrens. De
eerste 15 grenspalen waren min of meer gericht op de Domtoren
in Utrecht. De laatste 7 palen liepen vanaf de Vuursche Dreef
langs de zuidgrens over de Graaf Floris V weg. Op oude
landkaarten uit de 13de eeuw wordt de Graaf Floris V weg vaak
aangeduid als de limiet van Goyland of de Hollandsche Rading.
Deze op het landgoed Einde Gooi liggende grenswal langs de weg
dateert uit de late Middeleeuwen. Alle grenspalen hebben aan
Utrechtse zijde het wapen van de provincie Utrecht en aan Noord
Hollandse zijde het wapen van het graafschap Holland.
Op het landgoed Einde Gooi zijn nog contouren van greppels
zichtbaar. Mogelijk zijn dat restanten van de eerste
ontginningspoging omstreeks begin 17de eeuw. Duidelijk
herkenbaar loopt door het landgoed de Lange Wijck. Ooit de grenswal tussen de percelen van Corver
Hooft en van der Linden van iets na 1837. Langs de oost- en westgrens van Einde Gooi liggen nog
greppels en oude wallen met eikenhakhout of geriefhoutbosjes. De functie van het geriefhout was om
de boer te voorzien van hout. De stammen werden geoogst en gebruikt voor afrasteringen, voor
stelen van gereedschap en brandhout. Eikenhakhout was waardevol omdat de gedroogde bast of eek
van de eikenboom looizuur bevat. Hiermee worden dierenhuiden tot leer gelooid.

Zanderijen en het Tienhovenskanaal
Vanaf het begin van de 17de eeuw vond zandwinning in het Gooi op grote schaal plaats. Zand was
onder meer nodig als ophoogzand in Amsterdam, aanleg van wegen en dijklichamen. Om het zand
naar Amsterdam te vervoeren werden al vanaf 1638 diverse vaarten aangelegd. Bij Einde Gooi werd
het Tienhovenskanaal verbreed en bevaarbaar gemaakt. Het plan was om het Tienhovenskanaal door
te trekken tot bij Huizen aan de Zuiderzee. Dat zou een grote bijdrage leveren aan de infrastructuur
van dit deel van het Gooi en daarmee aan de ontsluiting van dit gebied. Maar bij de Zwarte Berg
strandde het project omdat de stuwwal hier veel te hoog
werd.
Op Einde Gooi werd een zanderijsloot, de Welsloot, naar het
Tienhovenskanaal gegraven. Het afgegraven zand dat
afkomstig was uit het zuidwestelijk deel van Einde Gooi kon
nu over het water naar Amsterdam worden gebracht. De
verschillende zanderijen zijn nog goed herkenbaar aan de
steile overgang tussen het bos en de afgezande gebieden die
nu als weiland in gebruik zijn. Ook de Welsloot bestaat nog
steeds en is zichtbaar vanaf de Laan van Einde Gooi.
Stijlwal langs vroegere zanderij
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Kwel In het Tienhovenskanaal
In het Tienhovenskanaal is op een aantal
plaatsen kwel aanwezig. In delen van het
Tienhovenskanaal langs de Graaf Floris V
weg lijkt het water soms ernstig vervuild.
Het water en de bodem laten dan een roestbruine verkleuring zien. En er lijkt een
olieachtig laagje op het water te drijven. Dit
zelfde verschijnsel is ook te zien in delen van
het Tienhovenskanaal langs de
Huydecopersweg. Kwel ontstaat door een
ondergrondse waterstroom die vanaf de
Roestbruine verkleuring en iriserend laagje
hoger gelegen stuwwal naar de lager
gelegen veenweidegebieden loopt. Die waterstroom kan in contact komen met bodemlagen die
mineralen bevatten zoals ijzer of kalk. Deze stoffen worden dan opgelost en meegevoerd in het
kwelwater. Wanneer het kwelwater in het Tienhovenskanaal stroomt benutten ijzer oxiderende
bacteriën de energie die vrijkomt wanneer zij ijzer in ijzeroxide (roest) omzetten. Dat verklaart de
roestbruine neerslag waarmee alles overdekt is. Deze neerslag is een dunne laag (biofilm) waarin de
bacteriekolonies zitten. Vaak ontstaan er ook andere onoplosbare ijzerverbindingen. Bijvoorbeeld met
fosfaat in het water. Deze onoplosbare verbindingen vormen een heel dun laagje op het water. Bij de
juiste lichtinval zie je hierin de kleuren van de regenboog, waardoor het op een olieachtig laagje lijkt.
Dit laagje dat door kwel is ontstaan breekt bij verstoring uiteen in scherp gerande schilfertjes. Aardolie
daarentegen, zal na verstoring weer snel samen vloeien tot een aaneengesloten laag.

Dood hout onmisbaar in een levend bos
Een dode boom is een essentieel onderdeel in
het bosecosysteem. Voor bijvoorbeeld
zwammen, mossen en korstmossen is dood
hout een levensvoorwaarde. Dood hout speelt
een belangrijke rol in de voedselkringloop; door
afbraak van het hout worden voedingstoffen
terug gegeven aan de bodem. Liggend of
staand dood hout vergroot het aantal micromilieus in het bos. Oude dikke stammen van
zomereik, beuk en zoete kers blijven jarenlang
beschikbaar en bieden aan veel langlevende
insectenlarven voedsel en onderdak. Maar ook
zachte soorten als de berk hebben hun waarde.
Sinds het landgoed Einde Gooi in handen is van
Natuur Monumenten is het bosbeheer veel
natuurlijker geworden. Nu tref je door heel Einde Gooi veel dood hout aan. Sommige bomen worden
bewust een handje geholpen om langzaam dood te gaan, dat gebeurt door de stam te ringen.
 Enkelvoudig ringen: alleen de bast weghalen waardoor de boom nog wel met de energie in de
wortel kan uitlopen in het voorjaar. Echter de voedingsstoffen, aangemaakt in de bladeren
kunnen niet meer naar de wortels worden getransporteerd. Een zo geringde boom gaat
geleidelijk dood.
 Meervoudig/diep ringen: Door tot meerdere centimeters diep te zagen zetten we direct alle
transport stop en sterft de boom boven de snede af. Wel is er het risico op fors uitlopen bij
sommige soorten
Dood hout begint meestal rechtopstaand als een boom een natuurlijke dood is gestorven. Holtes in
staand dood hout zorgen voor onderkomens voor vleermuizen en kleine zoogdieren als de
boommarter.
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Holenbroeders zoals de verschillende spechten, houtduif, boomklever, boomkruiper, torenvalk en
uilen maken ook graag gebruik van holtes in dood hout.

Flora en fauna
Einde Gooi ligt op de overgang van de hoge zandgronden van de Gooise stuwwal naar het laagveen
van het Vechtplassengebied. En is een smalle schakel in de Ecologische Hoofdstructuur tussen de
Heuvelrug en de Vechtstreek. Deze natuurlijke, geleidelijke overgang van de droge zandgrond naar de
natte, moerasachtige veengrond is bij Einde Gooi nog vrijwel volledig intact. Het vertegenwoordigt
een bijzondere natuurwaarde, aangezien zulke graduele overgangen vestigingsmogelijkheden bieden
aan tal van plant- en diersoorten. Belangrijke soorten die op Einde Gooi voorkomen zijn de das, de
ringslang, de hazelworm, reeën en de boommarter. In de meer
vochtige delen van Einde Gooi zijn diverse broeihopen voor de
ringslang gemaakt. Ze leggen hun eieren in zo'n broeihoop. Bij een
constante temperatuur van 25 graden kunnen de eieren uitkomen. De
eitjes van een ringslang zijn ongeveer zo groot als die van een merel.
De ringslang dankt zijn naam aan de gele of oranjekleurige ring achter
zijn kop. De ringslang is niet giftig en kan uitstekend zwemmen. Zijn
Hazelworm
voedsel bestaat uit kikkers, padden salamanders en muizen. Er zijn
langs de zonnige hellingen van de voormalige zanderijen
schuilplaatsen gemaakt voor de hazelworm. De hazelworm lijkt op een
slang, maar is een hagedis zonder poten en met gladde schubben. Het
is een vrij traag dier. Hij is vooral 's morgens en 's avonds actief, de rest
van de dag houdt hij zich verborgen.
In een natuurbos bestaat 30 tot 40 procent van de biomassa uit dood
organisch materiaal. Om die reden zijn mossen rijk vertegenwoordigd
op Einde Gooi. Opvallend veel kussentjes mos, meestal onder beuken.
Ringslang
Gewoon haarmos, in de volksmond vaak sterretjesmos genoemd.
Haarmos is trouwens vernoemd naar zijn harige sporenkapsel
dat prachtig goudgeel tot rood kan verkleuren. Op Einde
Gooi komt veel adelaarsvaren voor. Mogelijk een overblijfsel
uit het Gooijer Bosch. Op de oude houtwallen groeit de
eikvaren. Op de wat vochtigere delen het dubbelloof, ook een
varensoort. Ook de wilde kamperfoelie is er te vinden.
Stinzenplanten zijn er nauwelijks op Einde Gooi. Een paar
plekken met lelietjes van dalen, wilde hyacint en een enkele
salomonszegel. De rankende helmbloem, een eenjarige,
komt steeds meer voor, waarschijnlijk is dit een gevolg van
verzuring. In het noordoostelijke deel is een restantvegetatie
Adelaarsvaren
te vinden met struikheide en dopheide.
Vogels die op het landgoed worden aangetroffen zijn onder
andere buizerd, havik, sperwer, appelvink en groene specht, zwarte specht en de raaf. Van de laatste
twee soorten is bekend dat ze ook broeden op het landgoed.

Spechten

Zwarte specht

Op Einde Gooi vinden we bijna alle soorten spechten. De grote en kleine bonte
specht. En ook de groene en zwarte specht. De opening van het nest van de
verschillende spechten is verschillend. Dat van de grote en kleine bonte specht is
volmaakt rond, dat van de groene specht is enigszins liggend ovaal en dat van de
zwarte specht is staand ei-vormig.
Spechten vormen een vogelfamilie van kleine tot middelgrote, robuuste vogels
met scherpe snavels. Zij leven meestal in bomen en gebruiken hun scherpe snavel
en lange kleverige tong om daaruit insecten los te peuteren.
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Met hun snavel hakken ze ook hun nest uit. Spechten kunnen zo krachtig hakken omdat hun hersenen
in een soort schokdempers hangen.
De Zwarte Specht kan een nestholte geheel naar eigen inzicht en maat uit hakken. De meeste andere
spechtensoorten kiezen daarvoor een verzwakte stam met zachter hout. Maar de Zwarte Specht is
met zijn krachtige snavel in staat om zelfs in gezond, hard beukenhout een holte uit te hakken. Ze
gebruiken hun staart als steun bij het klauteren langs boomstammen. Ze eten in het voorjaar en de
zomer insecten met een voorkeur voor mieren. Mierenhopen worden vaak door de zwarte specht
bezocht. In de wintermaanden dwalen ze rond op zoek naar voedsel en komen steeds vaker terecht op
voedertafels in tuinen.

Dassen op Einde Gooi
Verkeer en de bevolking zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen in
het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. Toch zag het grootste roofdier van
Nederland, de das, kans om zich er te vestigen en spectaculair toe te
nemen. Het aantal burchten ging in het Gooi in 30 jaar tijd van 1 naar
tientallen. Op landgoed Einde Gooi is een van de meest westelijk gelegen
dassenpopulaties van Nederland te vinden. In 2003 waren op Einde Gooi
vier burchten bezet met in totaal elf volwassen en zeven jonge dassen. In
1983 was er nog maar een kleine populatie dassen op landgoed Einde Gooi.
Terugkijkend bleken deze dassen de bronpopulatie te zijn van de lokale
dassen. Vanuit dit gebied gingen dassen aan de wandel en werd uiteindelijk de hele regio van de
Utrechtse Heuvelrug en 't Gooi bevolkt. De totale dassenpopulatie van het Gooi en het noordelijk deel
van de Utrechtse Heuvelrug breidt zich nog steeds uit.
Dassen leven in een vast territorium dat beschermd wordt tegen
indringers. De grenzen worden gemarkeerd met ondiepe en
onbedekte putten waarin zij hun uitwerpselen achtergelaten. De
zogenaamde latrines. Latrines worden veel minder aangetroffen in
de buurt van een dassenburcht. Het komt regelmatig voor dat
dassen hun burcht delen met vossen. In het territorium scharrelt de
das individueel en het liefst onder dekking van heggen, houtwallen
en bosranden zijn kostje bij elkaar. Ook komt het voor dat een das
een uitstapje, soms kilometers ver, buiten het eigen territorium
Neusputjes in weiland
maakt. Deze tochtjes hebben waarschijnlijk vooral een sociale
functie, en kunnen van belang zijn voor de uitwisseling van genen tussen
dassenfamilies. Dassen zijn echte alleseters die er 's nachts op uit trekken
om voedsel te verzamelen. Een groot deel van hun voedsel halen ze van
boerenland. Ze speuren er naar regenwormen, kevers, muizen, valfruit en
maïs. In grasland kan je vaak neusputjes vinden Onderzoek laat zien dat
dassen in de loop van het seizoen steeds andere delen van hun leefgebied
uitkammen. Wil een das succesvol zijn dan moet hij zijn leefgebied goed
kennen. Weten wanneer, waar en wat ze kunt halen om te eten. In het
voorjaar zijn er bijvoorbeeld veel regenwormen en in de winter eten de
dassen eikels. Gewoontegetrouw als ze zijn, gebruiken ze vaak dezelfde
paadjes, de zogenaamde dassenwissels. Om die
reden lopen dassen gevaar vanwege drukke
verkeerswegen die ze moeten passeren. Rond
Dassenwissel
Einde Gooi zijn door Natuurmonumenten 12
dassentunnels aangelegd. De dassenpassage onder de Graaf Floris V weg
werd gemonitord van 4 oktober tot 5 december 2012, met een camera aan
de boskant. De tunnel verbindt twee delen van het leefgebied van de dassen
op Eindegooi aan weerszijden van de Graaf Floris V weg.
Dassentunnel
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Deze tunnel moet toen haast wel de meest gebruikte dassentunnel in Nederland zijn, met maximaal
233 dassenpassages in week 41. Ruim 33 dassenpassages per nacht! Naast 1282 keren dat een das
door de tunnel liep tijdens het monitoren, gebruikte 18 keer een vos en 10 keer een kat de tunnel.

Een paddenstoelenparadijs

Zwavelzwam

Kammetjesstekelzwam

Biefstukzwam

Oesterzwam

Door de aanwezigheid van veel dood hout is landgoed einde Gooi in het najaar een heel aantrekkelijk
gebied als het om paddenstoelen gaat. Behalve de veel voorkomende vliegenzwammen en
zwavelkoppen, zijn er ook zeldzame soorten zoals de kleverige knolamaniet, de
kammetjesstekelzwam en de pruikzwam te vinden. En paddenstoelen met culinaire namen als
biefstukzwam en de spekzwoerdzwam. De prachtige geel tot feloranje kleurige zwavelzwam en de
porseleinzwam die doorschijnend wit is. Een opvallende houtzwam is de Echte tonderzwam.

Echte tonderzwam
De tonderzwam is een heel fascinerende houtzwam. Hij komt met name voor op verzwakte of dode
beuken en berken. Tonderzwammen worden al sinds de prehistorie
gebruikt. Zo ontdekte men dat Ötzi, een 5300 jaar oude ijsmummie,
pluis van de echte tonderzwam bij zich had. Tonderzwammen
(vroeger heetten ze Tondelzwammen) danken hun naam aan hun
brandbaarheid: er werd tondel van gemaakt. De Echte tonderzwam
is meerjarig en vormt elk jaar in de herfst een nieuwe buisjeslaag
onderaan de oude hoed. Ook wanneer een stam is omgevallen blijft
hij dat doen, maar nu ontwikkelt de nieuwe buisjeslaag zich haaks
op de oude omdat de boom plat ligt. Dit
wordt geotropie genoemd: de
zwaartekracht beïnvloedt de groeirichting Geotropie bij Echte tonderzwam
van de buisjes. Op de foto is goed te zien
hoe een nieuwe groeiring zich onder de oorspronkelijke tonderzwam draait.
De dikrandtonderzwam is geen familie van de echte tonderzwam. Ze
infecteren levende loofboomsoorten waardoor deze langzaam afsterven.
De bekende paardenkastanje achter het huis van Anne Frank werd
bijvoorbeeld aangetast door de dikrandtonderzwam
Dikrandtonderzwam
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Uitdijende inscripties
Je zou van een eeuwenoude boom eigenlijk wel kunnen zeggen dat die jong is omdat een boom
zelden levende cellen heeft die ouder zijn dan tien, hooguit twintig jaar. Dit komt omdat de
levensprocessen zich alleen maar in de buitenste weefsels, de bast en het cambium, van de boom
afspelen. De rest van de boom inclusief de boomschors, is een dood, niet meer reagerend skelet waar
de levende delen op groeien. Ieder jaar komt er aan de buitenkant van de boom een levend laagje bij
en sterft er aan de binnenkant een laagje af. Die eenmaal gevormde weefsels komen niet meer van
hun plaats. Dat verklaart waarom een inscriptie van tientallen jaren oud wel uitdijt door de diktegroei
van de boom, maar op dezelfde hoogte blijft zitten. Lengtegroei vindt namelijk plaats aan het einde
van de takken en de stam.
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