Hoorneboeg paaltjesroute, rode en blauwe pijltjes
Voor meer informatie: Tjepkje Gersjes, 06 50284849
We vertrekken vanaf de t-kruising Kolhornseweg/Eikbosserweg.
Je kunt je auto kwijt op de Kolhornseweg/Eikbosserweg en je fiets bijvoorbeeld tegen de
omheining bij de slagboom, een eindje verder op de brede laan naast het grote huis.
Route
1. Je gaat de brede laan naast het grote huis op (foto). Je loopt voorbij de slagboom en een
eindje verder ga je rechts het hekje door. Je ziet meteen 2 paaltjes met o.a. rode pijl (paaltje
25), links ga je de rode pijlen volgen. Via p.26, 27 en 28 kom je op het fietspad van de
Hoorneboegse heide.
2. Op het fietspad ga je links even de rode pijl (p.29) volgen, daarna bij p.30 rechtsaf.
Tussen p.31 en p.32 zie je links een zandverstuiving, genaamd de Uilenbergjes. De oude
zandverstuiving is ooit ontstaan door overbeweiding en te veel plaggen van de heide.
Sindsdien heeft de wind vat op het zand.
3. Let op: bij p.33 ga je de blauwe pijl volgen (rechtsaf langs achterkant grafheuvels, die
zo’n 4000 jaar oud zijn), steek 2 fietspaden over en blijf blauwe pijl op het fietspad volgen.
4. Let op: Bij de volgende blauwe pijl (vóór afrastering) linksaf en loop om buitenplaats
Hoorneboeg heen (bij ‘De Tuinman’ kun je wat te drinken en/of te eten halen).
5. Je komt voorbij een aantal pijlen waaronder een rode pijl (p.10). Hier zie je robinia’s
(Robinia pseudoacacia). Ten onrechte worden ze ook wel acacia genoemd. Let op de ruige
schors met diepe, lange groeven. Hoe dieper de groeven hoe beter de boom groeit.
6. Even voorbij de Witte Villa (foto) zie je links een rode en blauwe pijl, je blijft nu de rode
pijlen volgen. De verbouwde villa doet nu dienst als ‘denktank’, die zoveel mogelijk mensen
wil aanzetten voor een bewuster en duurzamer leven.
7. Bij p.12 ga je links de heide weer op (1e pad tegenover het eerste lage gebouw). De
beuken die je hier ziet zijn moeilijker te herkennen als beuk, de boomkroon begint onderaan.
8. Bij p. 13 sta je op het hoogste punt van het heideveld. Je ziet een duidelijk verschil
tussen stukken oude en jonge heide. De jonge heide is veel egaler gegroeid na het afplaggen.
9. Bij p.14 rechtsaf. Even verderop loop je tussen bremstruiken. De bremstruiken
verschillen in hoogte. Op plekken waar veel leem in de grond zit worden de struiken vaak tot
meer dan 2 m. hoog.
10. Bij p.15 linksaf en via de rode pijlen (p.16, 17 en 18) naar p.19.
11. Vanaf p. 19 zie je links zwarte dennen. Ze hebben een donkere rechte stam, gemakkelijk
te onderscheiden van de grove den die meestal een slag in de stam heeft en naar boven toe
oranjebruin is.

12. Bij p.20 kun je het brede pad blijven volgen als de paden in het bos erg drassig zijn. Je
komt uit op de Kolhornseweg. Je gaat rechtsaf en na korte tijd kom je weer op de t.-kruising
waar je begon.
13. Bij beter weer ga je de rode pijlen vanaf paaltje 20 verder volgen langs het weiland, een
klein bos door naar p.25 (bij clubhuis scouting De Argonauten). Je gaat daar het hek door
daarna linksaf en je bent weer waar je begon op de Kolhornseweg.
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Hoorneboeg, informatie over de natuur
De Hoorneboegse Heide maakt deel uit van het Goois Natuurreservaat. Het is ruim 2.800 ha
groot. De Hoorneboeg is een prachtig heidegebied.
Als je gaat wandelen over de Hoorneboegse Heide zie je meestal wel wat Charolaiskoeien.
De grote grazers zijn heel belangrijk voor het behoud van de heidevegetatie.
In alle jaargetijden kn je genieten van het golvende heideterrein. In februari was het een
echt Winter Wonderland. In het voorjaar kun je het uitlopen van de bladeren van de hier en
daar solitaire eiken, berken, beuken en lijsterbessen meemaken. In augustus staat de heide
volop in bloei en zie je overal paarse tinten in het landschap. De prachtige herfst toont weer
de verkleuring van de bladeren. Verspreid over het gebied staan bankjes waar je op je
gemak van het uitzicht kunt genieten.
De brem heeft in de zomer een prachtige vrolijke bloei en in de winter blijft hij groen. Het
kan je opvallen dat er verschillen in hoogte zijn van de diverse struiken. Ze reageren sterk op
de hoeveelheid leem die in de grond is overgebleven van de zich terugtrekkende gletsjers in
de voorlaatste ijstijd (ongeveer 130.000 jaar geleden einde van deze ijstijd). Het landijs
stuwde de onderliggende bodem op tot de zogenaamde stuwwallen. Toen het warmer werd
en het ijs smolt spoelde o.a. leem mee. Veel leem in de bodem betekent meer groeikracht
voor de brem en die kan dan wel een paar meter hoog worden, leem houdt namelijk water
goed vast. Zand laat het water gemakkelijk door. Oorspronkelijk werden van de takken en
twijgen bezems gemaakt. Brem lijkt op gaspeldoorn (Ulex europaeus), die te herkennen is
aan de grote scherpe stekels en in het winterseizoen bloeit.
Een vliegden is een door natuurlijke uitzaaiing verspreide grove den (Pinus sylvestris). De
benaming is te danken aan de wijze waarop het zaad waaruit de boom is gegroeid op zijn
plaats kwam, het is namelijk meegevoerd door de wind. Het zaad van de vliegden is licht en
voorzien van een vleugeltje waardoor de wind het vrij ver kan meenemen.
Op vooral open zandgronden zoals heide en stuifzand wijkt de vorm van de vliegden nogal af
van de grove den die in een bos groeit. Door de aanplant van veel bomen dicht bij elkaar
moeten ze onderling concurreren om licht. Als gevolg daarvan ontwikkelen ze lange, rechte
stammen en hoge kruinen. De vliegden daarentegen staat vaak alleen, vangt rondom licht op
en groeit daardoor uit tot een boom met laaghangende takken en brede kroon.
Leemkuilen. Rond sommige kuilen op de heide staan afrasteringen om leemkuilen die altijd
nog meer kalk en mineralen bevatten dan de bovengrond. Daardoor groeien er in de kuilen
bijzondere planten zoals Wilde Tijm, Grasklokje, Hondsviooltje, Kruisdistel. Schapen en
runderen zijn er dol op vandaar die omheining, de planten zijn erg gevoelig voor betreding.
In de winter mogen ze wel grazen in de kuilen waar geen afrastering omheen staat, ze
kunnen dan niets vertrappen.
Robinia. Bij paaltje 10 staan nogal wat robinia’s. Veel mensen kennen de Robinia onder de
naam Acacia. Dat is niet de juiste naam. De officiële naam is Robinia pseudoacacia
(zogenoemd omdat het blad veel lijkt op dat van de echte Acacia). De echte acacia’s kun je
vinden in warmere streken zoals Afrika en Zuid Oost Azië. Bij de bloemist kun je een soort
acacia vinden onder de naam Mimosa.
Het landgoed Hoorneboeg beweegt mee met alles dat nodig is om het Coronavirus minder
kans te geven. Je kunt wel langkomen – van donderdag tot en met zondag – bij het to-go luik
van ‘Bij de Tuinman’ voor een kop thee, warme choco, koffie en iets lekkers erbij!
Toiletbezoek is helaas niet mogelijk. Misschien dat in april weer andere voorschriften
gelden.

