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LANDSCHAPPENWANDELING WARNSBORN
Lengte en duur
De wandeling is ongeveer 6,5 km en duurt gemiddeld 2 uur.
Start
Bij parkeerplaats t.o. Camping Warnsborn, Bakenbergseweg 257, 6816 PB te Arnhem.
(GPS: N52 00.453 E5 52.306)
Deelname
De wandeling is niet geschikt voor kinderwagens en vanwege het heuvelachtige terrein
ook niet voor mensen die slecht ter been zijn. Deelname is op eigen risico. Het IVN is niet
aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze brochure.
Gebruikte afkortingen en nummers
RA = rechtsaf, LA = linksaf, RD = rechtdoor, LAH = links aanhouden, RAH = rechts
aanhouden. De routetekst is cursief weergegeven.
De nummers in de beschrijving corresponderen met de nummers op de routekaart achter
in het boekje. Teven zijn in de tekst GPS coördinaten opgenomen.
Bij de parkeerplaats staat een plattegrond van het landgoed Warnsborn. Als u deze
vergelijkt met de routekaart achterop deze brochure krijgt u een beeld van het deel van
Warnsborn waar u doorheen loopt.
Landschap als biotoop
In deze wandeling maakt u met een aantal biotopen nader kennis.
Een biotoop is een gebied dat wordt gekenmerkt door een natuurlijk evenwicht tussen
planten, dieren en ook mensen. Binnen een biotoop kunnen habitats worden
onderscheiden. Een habitat is de specifieke plaats binnen een biotoop waar een
organisme zich ophoudt. Bijvoorbeeld in het biotoop bos is de bodem de habitat van een
regenworm.
De levensvoorwaarden worden bepaald door twee factoren: de dode (abiotische) natuur
en de levende (biotische) natuur. Tot de abiotische natuur behoren: klimaat, licht,
temperatuur, water, lucht en bodem. Tot de biotische natuur behoren alle mensen, dieren
en planten. In elke biotoop geldt de ijzeren wet van eten en gegeten worden. Dit gebeurt
volgens een bepaalde rangorde, met een roofdier bovenaan, die we voedselketen
noemen. Bijvoorbeeld graan => muis => buizerd.
Seizoenen
In de tweede bijlage achter in het boekje vindt u specifieke informatie over de seizoenen.
Wat zou u in de diverse landschappen in de verschillende seizoenen kunnen
tegenkomen?
Geschiedenis
In de eerste bijlage vindt u enige informatie over de geschiedenis van Warnsborn.
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BESCHRIJVING VAN DE WANDELING
Richting de ingang van de Camping, en LA op wandelpad, langs de asfaltweg.
2e pad RA bij bordje welkom op Hoog Erf, Gelders Landschap & Kastelen.
Op T-splitsing LA, richting boerderij.
Stopt u even 50 m voorbij de boerderij om onderstaande tekst te lezen. (GPS: N52 00.291
E5 52.204)
(1) AGRARISCH CULTUURLANDSCHAP
Het begin van de wandeling gaat door het landbouwgebied van de boerderij Hoog Erf.
Links ligt de Schelmseweg, die Oosterbeek en Velp via de rand van Arnhem-Noord met
elkaar verbindt en over de hoogste delen van de Zuid-Veluwse stuwwal loopt. De
Schelmseweg is een waterscheiding. De beken die ten zuiden ervan ontspringen, stromen
naar het zuiden (direct naar de Rijn). De beken die ten noorden ervan ontspringen
stromen naar het noorden en gaan uiteindelijk met een grote boog ook naar de Rijn.
In het landbouwgebied links van de weg ziet u een
ondiepe vallei met soms een drassige plek. Dit is het
ondergrondse begin van de Warnsbornbeek. Schuin
achter de boerderij, bij de beukenbomen en de
blokhut, komt de beek bij een sprengkop aan de
oppervlakte en stroomt langs hotel Groot Warnsborn
en via een aantal vijvers noordwaarts. Daarna
verdwijnt de beek weer ondergronds om, via goed
doorlaatbare grond, uiteindelijk via de Heelsumse
beek bij Renkum in de Rijn uit te monden.
Bosmuis, zie seizoensbijlage
Dit half open parklandschap met agrarische functie is ideaal voor de buizerd. De buizerd
gebruikt bomen ter beschutting en om in te broeden, de akkers om op muizen te jagen.
Doorlopen tot einde pad.
Einde pad RA; na 100 m RA (tegenover een pad wat van links komt) en richting beek.
(2) BEEKDAL WARNSBORNBEEK (GPS: N52 00.404 E5 52.042)
U loopt eerst door een stukje ruig bos met diverse loofbomen.
Voordat u de beek nadert ziet u links tussen de braamstruiken,
diverse konijnenholen. Goed beschut en toch dicht bij de
voedselrijke akkers. Aangekomen in het beekdal ziet u vooral
beuken met weinig onderbegroeiing. De beukenkronen laten
namelijk weinig licht door. Langs de beek groeien verschillende
varens en mossen. Het water van de beek is aan de oppervlakte
gekomen grondwater. Dit heeft na een jarenlang verblijf onder de
grond een constante temperatuur van 8 à 10 0C. De bron bevriest
dus niet in de winter en dat is belangrijk voor de ijsvogel. Het
begin van de beek, een uitgegraven sprengkop, ligt 50 m naar
rechts van het eerste bruggetje. Een sprengkop is de plek waar de
beek ontstaat, waar gegraven is naar een natuurlijke waterbron.

IJsvogel
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Over het bruggetje LA. En pad naar boven vervolgen. Op kruising LA. Pad links
aanhouden over bruggetje.
Schuin rechts omhoog, breed grindpad oversteken. Op T-splitsing LA en volgende Tsplitsing LA.
1e pad RA (na 50 m) langs veld, bij Y-splitsing LAH, pad over de wal volgen.
(3) WILDWAL / LOOFBOS (GPS: N52 00.400 E5 51.941)
De wal langs het open veld is in het verleden opgeworpen als landschappelijk element.
Het diende echter ook als barrière voor het vele grofwild (herten, reeën en wilde zwijnen),
dat het landbouwgebied bedreigde. De onderlinge afstand tussen de eiken op de wal (en
bij bomen in de diverse lanen) is een Rijnlandse roede (378 cm). Dit was de lokale
standaardmaat vóór de invoering van het metrieke stelsel. Tussen deze bomen die zo’n
150 jaar oud zijn, hebben waarschijnlijk wildwerende struiken en heggen gestaan. Vanaf
de wildwal ziet u tussen de akkers een wildsingel, die dienst doet als schuil- en
oversteekplaats voor klein wild, zoals konijnen.
Bij het vervolgen van de route ziet u links naaldbomen en rechts loofbomen. Een
combinatie die karakteristiek is voor de zandgronden van Warnsborn.
Pad en verharde weg oversteken en RD pad volgen, dit draait naar rechts, zijpaadjes
negeren. Beneden RD bij huis “Rust en Vreugde” grindpad oversteken.
1e pad RA langs weiland.
1e pad LA.
Op kruising schuin links en RD naaldbos in.
(4) NAALDBOS: SPARREN (GPS: N52 00.660 E5 51.667)
We komen nu door een aantal soorten van naaldbos. In naaldbossen treft u diverse
mezen, de grote bonte specht en het goudhaantje.
Wist u dat je de verschillende naaldbomen goed uit elkaar kunt houden met een
ezelsbruggetje?
• Een spar heeft 1 naald op het takje staan (1 = solo = spar).
• Een (grove) den heeft 2 naalden die samengroeien (2 = duo = den).
• Een lariks heeft bundeltjes naalden (veel = legio = lariks).
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Op het eerste bosperceel staan veel Douglassparren. Wrijf eens een paar naalden fijn.
Herkent u de citrusgeur?
In naaldbossen is het vaak donker, want de bomen zijn
vanwege de houtproductie dicht op elkaar geplant. Omdat
naaldbomen hun naalden niet verliezen ontstaat er weinig
humus en door de zure naalden is de grond relatief zuur. Dit
alles maakt dat er weinig andere planten en bomen kunnen
groeien.
Om andere soorten een kans te geven zou er een open plek
met een doorsnede van 1.5 keer de hoogte van de bomen
moeten zijn. Kijkt u eens hoe groot die plek hier zou moeten
zijn.
Kuifmees,
Zie seizoensbijlage

In het bosje rechts van het pad staan een paar naaldbomen,
waarvan de naalden wel afvallen. Dit is de Lariks. De Lariks
heeft ovale kegels van zo’n 3 cm. De Japanse Lariks heeft
kegels met omgekrulde schubben. Ziet u de Japanse Lariks
staan?

In de winter zie je pas hoeveel mos er in de bossen groeit. Hier onder de Douglassparren
groeit veel Fraai Haarmos, dit zijn de groene vlakken naast het pad. Het mos kan zo’n 15
cm hoog worden en is een soort bladmos. Elke stengel zit vol met blaadjes die een soort
sterretje vormen.
2e pad RA.
Grafheuvels
Aan uw linkerhand en dieper in het bos aan de rechterhand ziet u een grafheuvel. Een
grafheuvel is een plek waar overledenen in kisten van uitgeholde boomstammen werden
begraven en bijgezet. De uitgeholde boomstammen zijn voorlopers van de huidige
lijkkisten.
In Warnsborn liggen de waarschijnlijk oudste grafheuvels van Noord-West Europa, een
aantal dateert namelijk van vóór 2900 v.Chr. In één graf zijn, behalve een vrouwenskelet,
ook een standvoetbeker en een vuurstenen bijl gevonden. Vandaar dat dit de
Standvoetbekercultuur wordt genoemd. De grafheuvels liggen in een erosiedal van de
laatste ijstijd. In dit dal bedreven de grafheuvelbouwers landbouw en lieten ze hun vee
grazen.
1e pad LA (na grafheuvels).
Schuin rechts (=2e pad) op kruising.
Einde pad even RA en direct weer LA. U kruist hier de zogenaamde Cirkelweg (daarover
later meer).
RD door het klaphek. U bent nu op de schaapsdrift (daarover later meer).
RD het dennenbosje in.
(5) NAALDBOS: DENNEN (GPS: N52 00.687 E5 51.199)
Na de schaapsdrift komen we in een stuk dennenbos. De grove den is veelal aangeplant
op de armste gronden. Het hout werd vroeger voornamelijk gebruikt voor stutten in de
mijnbouw. Van dennen is namelijk bekend dat het hout kraakt als er beweging in komt.
Dus in de mijnen werd dit kraken gebruikt als waarschuwing voor eventueel
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instortingsgevaar. De mijn werd dan zo snel mogelijk verlaten. Onder begroeiing in
dennenbossen bestaat vaak uit bosbes, ook leven hier bosmieren.
U passeert enkele grafheuvels, hebt u ze gezien?
Naaldbomen worden veel ouder dan loofbomen. De oudste den in
Nederland was de zgn. “Duizendjarige Den” bij Wolfheze. Uit
jaarringonderzoek is echter gebleken dat hij 355 tot 405 jaar oud was. In
2006 is de boom omgevallen.
Uit het dennenbos en na een bankje komt u op een klein heideterrein, hier
gaat u RA het kleine paadje door de hei op. Vlak voor een boompje.
(6b) Stuwwal en Sandr (GPS: N52 00.687 E5 51.087)
De Zuid-Veluwse stuwwal en het daarachter liggende vlakke
afzettingsgebied van de zogenaamde puinwaaier of Sandr waar u nu op
staat, zijn ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, 100 tot 200
duizend jaar geleden. Bij Terlet ligt het hoogste punt van de Sandr.
Grote Bonte Specht
Hier stroomde het ijssmeltwater over de Oost-Veluwse stuwwal heen
Zie seizoensbijlage
en liet stenen en zand achter. Het laagste punt ligt bij Renkum, waar
nu de Rijn loopt. Het grind dat u hier ziet is dus meegevoerd met de
ijsgletsjers uit het Noorden.
Pad over de hei vervolgen, vervolgens RA langs hek.
Op schaapsdrift / heidestrook LA.
(7) Schaapsdrift (GPS: N52 00.809 E5 51.137)
De oude schaapsdrift is gelegen tussen twee wildwallen. Wildwallen
zijn een soort dijkjes van plaggen met een geul ernaast. Deze wallen
werden met stekelige, dichte struiken beplant om te voorkomen dat
de schapen erdoorheen braken en op de akkers gingen grazen. De
wallen werden ook wel met berken- of eikenhakhout beplant. Deze
eiken werden net als knotwilgen afgezaagd en liepen daarna
opnieuw uit. De houtwal diende zo niet alleen als afscheiding, maar
ook als brandhout- en eikenschorsleverancier voor de leerlooiers.
De schapen werden vroeger elke dag van de schaapskooi over de
schaapsdrift naar de heidevelden van de Hoge Veluwe en het Planken
Wambuis gedreven.

Eikenhakhout

Door klaphek RA.
RA bij slagboom Gelderslandschap en antieke ANWB paal.
(8) ANWB-paal en Hanzeweg (GPS: N52 00.995 E5 50.986)
Op de hoek staat een oude ANWB-handwijzer uit de 1e helft van de 20e eeuw. U staat
hier op een restant van een eeuwenoude hanzeweg, de Harderwijkerweg. De weg voert
van Arnhem via "WaSsborn" over "Reempst" naar Otterlo en tenslotte naar Harderwijk. De
eerste vermelding van deze Hanzeweg dateert uit 1473.
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2e pad RA door klaphek.
(9) HEIDE (GPS: N52 01.062 E5 51.248)
In de afgerasterde heidegebieden van Warnsborn grazen
schapen om de begroeiing schraal te houden. Ook wordt de
heide zo nu en dan geplagd. Dat gebeurt slechts kleinschalig
en dient om vergrassing tegen te gaan. Bij het plaggen wordt
de bovenste laag verwijderd, waardoor voedselarme grond aan
de oppervlakte komt. Dop- en struikheide gedijen hier goed,
maar grassen zoals het pijpenstrootje hebben voedselrijkere
grond nodig. Het pijpenstrootje gaat overheersen als de grond
te voedselrijk is. Soms wordt de heide alleen gemaaid waarbij
de wortels intact blijven.
Op de heide staan een paar jeneverbessen, beschermd tegen
schapen en reeën d.m.v. prikkeldraad. Vanaf maart kunt u hier
de roodborsttapuit zien.
Roodborsttapuit
Einde pad RA door klaphek. Vervolgens LA, u bent op de
Zie seizoensbijlage
cirkelweg.
Bij schuilhut/prieel RA over brede vrij gemaakte strook (geen officieel pad).
Na plm. 200 m gaat de strook over in een pad.
(10) Cirkelweg en zichtlijn (GPS: N52 01.132 E5 51.626)
Om het oorspronkelijke landgoed Warnsborn loopt een cirkelweg (zie plattegrond). Dit is
letterlijk een weg die, als een cirkel, rond loopt. Binnen de cirkel ligt het oudste stuk van
het landgoed wat al vanaf 1800 werd beplant en ontgonnen. Daarbuiten lagen de
heidevelden en de zandgronden. In de 19e eeuw werden boerderijen zoals het Hoog Erf
gebouwd en het land in de buurt ontgonnen. Omdat schapen een belangrijke bron van
inkomsten waren hadden de meeste boerderijen in die tijd een of twee schaapskooien.
Als u op de cirkelweg bij het Jachthuis staat heeft u, via de aangelegde zichtlijn, een
prachtig uitzicht op het landhuis (nu in gebruik als hotel Groot Warnsborn).
3e pad RA (het pad met de vijver aan de linkerhand), pad vervolgen en zijpaden negeren
tot de 2e vijver.
Stopt u even bij de 2e vijver met de picknicktafel om onderstaande tekst te lezen.
(11) VIJVERPARTIJEN (GPS: N52 00.786 E5 51.807)
De vijvers worden gevoed door sprengen van kwelwater, dat bijzonder schoon is. In de
vijvers en beekjes leven nog inheemse rivierkreeften die in Nederland verder alleen nog in
Park Rosendael voorkomen.
De vijvers met de verbindende beekjes zijn een geliefde plaats voor kikkers, waterjuffers
en kleine vissen. Reiger, ijsvogel en zelfs aalscholver kunt u geregeld een visje zien
verschalken.
Kent u het verschil tussen een libel en een juffer? Let eens op de stand van de vleugels,
respectievelijk dwars op het lichaam versus samengevouwen.
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Libel

Juffer

Rechts van de tweede vijver, rond het kunstwerk ‘De Zinnevruchten’, werd eind 19e eeuw
een parkachtig landschap aangelegd volgens de inzichten van die tijd. Dat wil zeggen met
vijvers, watervalletjes, bruggetjes, beekjes en kronkelige wandelpaden. Ook zijn hier
bijzondere bomen aangeplant zoals de paardenkastanje, taxus, moeraseik, Amerikaanse
eik en rododendrons, treurbeuk en linde.

Amerikaanse Eik

Linde

Paardenkastanje

Vervolg pad langs de beek, over bruggetje.
Daarna 3e pad RA, op Y RD tussen rododendrons door.
Einde pad LA, op grindpad LA en om parkeerplaats van de oranjerie heen.
1e pad RA na parkeerplaats.

(12) Oranjerie en ijskelder (GPS: N52 00.606 E5 52.041)
De oranjerie werd omstreeks 1875 gebouwd als plaats waar planten en struiken konden
overwinteren. Op de plaats van de huidige terrassentuin was een grote moestuin.
Omstreeks 1910 werd deze moestuin vervangen door een terrassentuin. Na een tijd van
verwaarlozing is in 2001 de oranjerie als feestzaal in ere hersteld en werd ook de
terrassentuin weer volgens het oorspronkelijke ontwerp aangelegd.
9

1e pad LA achter kapel langs.
De ijskelder rechts (GPS: N52 00.565 E5 52.056) dateert van 1830 en is in 1996 prachtig
gerestaureerd. Het is nu ’s winters een onderkomen voor wel 100 vleermuizen.

Vleermuis

Onverharde weg oversteken, RD door struweel en op asfaltweg LA.
Einde bij parkeerplaats t.o. Camping Warnsborn.
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BIJLAGE 1: GESCHIEDENIS LANDGOED WARNSBORN
Warnsborn
De naam Warnsborn komt waarschijnlijk van de vele bronnen die op dit landgoed
aanwezig zijn. “Born” betekent ‘bron’ en "Warn" staat voor zuiver; dus Warnsborn betekent
"zuivere of heldere bron".
Een eerste vermelding van de naam Warnsborn vinden we in 1428. De benaming had
toen echter betrekking op het huidige Hoog Erf, dat toebehoorde tot het klooster
Mariëndaal. Het noordwestelijk daaraan grenzende Laag Erf was toen eigendom van het
Agnietenconvent in Arnhem. In die tijd lagen deze gebieden als een landbouwenclave met
bebouwing te midden van een uitgestrekte heide. Deze enclave lag rond de spreng ter
hoogte van de huidige boerderij Hoog Erf en was omzoomd met bomen. In de omgeving
lagen diverse schaapsdriften, die de heide verbonden met de schaapskooien.
Sint Agnietenconvent
Zoals gezegd was het Hoog erf en het Laag Erf in het bezit van het kloosters, maar na de
reformatie werden, rond 1650, veel kloostergoederen ten noorden van Arnhem openbaar
verkocht. De toenmalige burgemeester van Arnhem, Dr. Everhard Everwijn, kocht zowel
Hoog Erf als Laag Erf, en noemde het gebied Warnsborn. In 1894 werd Hoog Erf weer
afgesplitst. Dat heette voortaan weer Hoog Erf, terwijl Laag Erf de naam Warnsborn
behield.
Roël van Hazerswoude
Na burgermeester Everwijn raakte het landgoed in verschillende handen tot het in de
negentiende eeuw in het bezit kwam van baron Roël van Hazerswoude. Hij breidde het
landgoed door grondaankopen uit en bracht er de structuur in aan, die men er tot op
heden nog in terugvindt. Zo verving hij ook het oude huis door een royaal neoclassistisch
landhuis met 'toebehoren', zoals een ruim koetshuis, een ijskelder, een oranjerie en een
fraai aangelegde tuin.
Het Geldersch Landschap
Na Baron Roël verwisselde het landgoed weer verschillende malen van eigenaar tot het
landgoed in 1929 in handen kwam van een exploitatiemaatschappij (Thorem), die het
landgoed wilde verkavelen voor villabouw.
Tegen deze plannen rezen felle protesten o.a. van de pas opgerichte vereniging
Geldersch Landschap. Met de steun van velen, waaronder de toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken en Landbouw Jhr. Mr. Ruys de Beerenbrouck, konden de plannen
van de exploitatiemaatschappij worden verijdeld. Bedenk, als u hier loopt, nog maar eens
hoe het er hier dan uitgezien zou hebben.
Het Arnhemse gemeentebestuur wilde in 1894 Het Hoog Erf kopen maar mocht dat niet
van de Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Kroon. Een van de wethouders, Baron
van Verschuer, hielp de gemeenteraad uit de brand. Hij kocht het landgoed aan op naam
van zijn echtgenote, die het bij haar overlijden in 1944 aan het Geldersch Landschap
naliet.
Tweede Wereldoorlog
In de Tweede Wereldoorlog (Het schijnt dat Anne Frank hier in 1941 nog heeft gelogeerd)
werd De Warnsborn door de Duitsers als recreatieoord gebruikt, maar het huis ging door
een brand in 1945 verloren. Enige jaren bleef het verwaarloosd liggen, maar in 1950 werd
het huis herbouwd, waarna er een hotel in werd gevestigd.
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Historische elementen
De volgende elementen uit het verleden zijn nog steeds zichtbaar:
• De lanen-zesster van het sterrenbos uit de 19e eeuw (zie routekaart). Deze bestaat uit
vijf beukenlanen en één eikenlaan;
• De cirkelweg (zie routekaart);
• Enkele stukken heide, onder meer bij de Kleine Kweek en langs de oude schaapsdrift
tussen Vijverberg en Warnsborn;
• De terrassentuin. Rond 1900 was bij het landhuis een terrassentuin aangelegd, die na
enkele tientallen jaren in verval raakte. In 2001 is deze terrastuin net als de oranjerie
weer in ere hersteld. Een aantal bedrijven waaronder de Postcodeloterij heeft geld voor
deze restauratie beschikbaar gesteld;
• Parkgedeeltes met kronkelende paden, vijvers, beekjes en rechtverkavelde bossen.
Al deze elementen, en meer, maken van landgoed Warnsborn een bijzonder en
gevarieerd natuurgebied voor mens en dier.
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BIJLAGE 2: SEIZOENSINFORMATIE
Biotoop
Agrarisch
cultuurlandschap

Lente
Buizerd en kraaien foerageren
graag boven de akker. De
buizerd staat bovenaan de
voedselketen als roofvogel.
Deze is o.a. gek op
(veld)muizen.

Zomer
Tussen de gewassen kunnen Veldmuis
en Bosmuis zich tegoed doen aan
granen. De bosmuis eet erg gevarieerd:
beukennootjes, paddenstoelen, insecten
als duizendpoten, spinnen, boomzaden,
knoppen etc. De veldmuis daarentegen
leeft van granen en grassen. Allebei
hebben ze veel vijanden en daarom is
hun levensverwachting klein, ongeveer
4 tot 20 maanden. De veldmuis hoort
officieel tot de woelmuizen, Je kunt hem
vaak rechtop zien staan.

Herfst
Op de akkers ziet u de
restanten van geoogste
gewassen.
De door ‘Geldersch
Landschap’ ingezaaide
akkerranden zijn inmiddels
uitgebloeid, maar laten nog
wel de grote verscheidenheid
aan veldbloemen zien. De
functie van de akkerranden is
biotoopverbetering:
verspreiding van zaden,
aantrekken van vogels en
insecten, schuilplaats voor
dieren

Winter
Vooral in de winter vindt u hier
groepen vinken, samen met
kepen die op de akker de
laatste maïskorrels oppikken.

Loofbos

Nu kunt u naast de silhouetten
en de bast ook naar de knoppen
kijken om bomen te herkennen.

Nu kunt u de bomen het beste aan het
blad herkennen.

In deze tijd kunt u bomen
vooral herkennen aan de
boomvrucht.

Bomen kunt u herkennen aan
hun wintersilhouetten en de
bast. De eik, Amerikaanse
eik, beuk, Kastanje en berk
komen hier het meest voor.

Dit is de meest ideale periode
om naar vogels te kijken en te
luisteren. Veel voorkomende
vogels zijn gedurende het
gehele jaar: gaai, houtduif,
ekster, merel, vink, boomklever,
boomkruiper, kool- en
pimpelmees en roodborst.

Wist u dat een gemiddelde boom op
een warme dag wel 300 liter water
verdampt via het bladoppervlak van zo’n
2000 m2

Wist u dat een vrijstaande
volgroeide eik per jaar zo’n
15.000 eikels kan produceren
(150 kilo)
Er zijn bijna 4000 soorten
paddenstoelen. De meeste
groeien in de herfst.
Tonderzwammen op dode
bomen en aardappelbovisten een stuifzwam in de vorm van
een aardappel - zijn vooral
onder eiken te vinden.

Als u eens onder de bast van
een dode boom kijkt, ziet u ook
in de winter nog allerlei
insecten die zich daar
schuilhouden. Deze insecten
zijn op hun beurt weer voedsel
voor vogels zoals boomklever,
roodborst en koolmees. Deze
laatste twee eten echter ook
zaden en bessen.
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Biotoop
Sparrenbos

Lente
Als u heel stil bent hoort u hoog
in de bomen het zachte gepiep
[zrie-zrie-zrie] van het
Goudhaantje. Dit vogeltje is het
kleinste vogeltje van Europa,
slechts 8.5 cm inclusief staart,
dus half zo groot als een mus.
Het eet vooral insecten en
spinnen.

Zomer
Onderzoek van de Universiteit
Wageningen heeft aangetoond dat in
droge tijden de omtrek van de stam van
een Douglas-spar krimpt. In natte en
koele perioden neemt de omvang van
de stam toe.

Herfst
De eekhoorn voedt zich met
name met plantaardig
materiaal als noten en zaden
van sparren en pijnbomen. Net
als veel andere knaagdieren
leggen eekhoorns
wintervoorraden aan. Het is
een dagdier, dat voornamelijk
rond zonsop- en
zonsondergang actief is. Hij
houdt geen winterslaap, maar
blijft bij gure dagen in zijn nest
verborgen. En bezoekt op
betere dagen 's ochtends zijn
wintervoorraad.

Winter
De naalden van een
naaldboom zijn omgeven door
een waslaag. Hierdoor
verdampt er minder vocht en
zijn ze beter bestand tegen
koude. Hierdoor behouden de
meeste naaldbomen hun blad
in de winter.

Dennenbos

In dennenbossen kunt u
Kuifmezen horen met hun
kenmerkende [turrr] geluid. De
kuifmees is het gehele jaar te
horen. De mezen zitten vaak
hoog in de bomen en daarom
lastig te zien. Let op hun
duidelijke kuif. Zomers eten ze
vooral insecten en in de winter
zaden.

Mieren spelen een grote rol in het
dennenbos. Ze zorgen onder meer voor
de verspreiding van schimmels,
waardoor dennen goed kunnen groeien.
Ook verkruimelen ze de bosgrond en
ruimen veel schadelijke dieren op. De
Rode bosmier is wel de bekendste.
Zij kunnen lelijk bijten Ze verzamelen
voor hun mierenhoop de daarvoor
nodige naalden van de grove den. Het
is een teken van een gezond bos.

De Grote bonte specht voedt
zich met insecten, vooral met
de larven van kevers die zich
onder de bast van
naaldbomen ingraven. Je
hoort dan het gehamer door
het bos klinken. Hij eet ook
noten, bessen en zaden van
naaldbomen. Hij hakt vaak een
gat in een boom om daar een
dennenappel of hazelnoot in
vast te klemmen. Dit noemt
men een spechtensmidse.

Tussen de dennenbomen kunt
u de kale stengels van de
Blauwe Bosbes zien. Deze
plant maakt deel uit van de
Heidefamilie. Het is een
struikje van 15-60 cm. De
kalkmijdende plant past op een
vochtige, zure bodem en groeit
vooral in open bossen (zowel
loof- als naaldbos).
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Biotoop
Heide

Vijvers

Lente
In het voorjaar kunt u de
veldleeuwerik horen die al
zingend omhoog stijgt om
vervolgens als een parachuutje
weer op hetzelfde plekje te
landen.

Zomer
De Roodborsttapuit trekt half
september weer naar warmere
gebieden.

Vanaf eind maart keert de
Roodborsttapuit weer terug om
hier te broeden en is dus zowel
in de lente als zomer te zien.
Hij zit graag op de hoogste
punten van de heideplanten en
heeft een steeds herhaald
riedeltje. Zijn geluid klinkt met
[trak-trak] als steentjes die tegen
elkaar tikken.

Op de hei heerst een uitbundig
insectenleven: mieren, mestkevers en
vele soorten torren en vlinders.

Langs de waterkant zie je dat
allerlei planten weer uitlopen,
zoals speenkruid (gele
bloemetjes vanaf half maart),
klein hoefblad (gele bloemen
zonder blad), gele lissen en riet.

In het water kun je vele visjes zien. Een
goede plaats om ze te zien is bij het
bankje aan de vijver bij de kunstwerken.

In april kunt u in de vijvers
kikkers en padden zien paren.
Later ziet u het dril met de eitjes
en in mei de kikkervisjes.

In augustus bloeit de struik- en
dopheide en daar komen bijen op af.

Herfst
Dit is het seizoen voor
spinnen, die hun web weven
tussen de heideplanten.
Vooral ’s morgens, als de
dauw nog niet weg is, levert
dat prachtige plaatjes op.
Veel voorkomende spinnen
zijn: kruisspin, herfstspin en
wigwamspin.

Winter
Let op eens op de diersporen
in het zand of in de sneeuw. Bij
de poelen ziet u vaak sporen
van reeën. Uitwerpselen van
reeën, egels, konijnen en
vossen kunt u ook geregeld
tegenkomen.

De heidekikker, hazelworm en
zandhagedis hebben hier ook hun
leefgebied.

Waterjuffers als de rode vuurjuffer, de
blauwe watersnuffel en lantaarntje zie je
vaak boven het water van de beek,
vooral als de zon schijnt.

De vijverranden worden in de
herfst gemaaid.
Ook bijzonder dat allerlei
planten weer nieuwe bladeren
vormen, zoals de
schapenzuring onder de
bomen bij het kunstwerk.

afdruk poot ree
Bij de 2e vijver laat men het
oude riet staan; een ideale
broed en schuilplaats voor
verschillende vogels zoals het
waterhoentje.
De elzenproppen (vrouwelijk)
en elzenkatjes (mannelijk) zijn
mooi te zien in de elzen die
langs de beek na de 2e vijver
groeien.

Vanaf eind april tot eind mei kun
je op de aangevreten bladeren
van els en eik vele rupsen zien.
Bewonder hun manier van lopen
en zich laten vallen via een
spindraad waarlangs ze ook
weer omhoog komen.
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