
Spanderswoud zuidelijk deel, extra info      

Spanderswoud werd weer natuurbos 
In het Hilversumse Spanderswoud wordt al tientallen jaren een beheer gevoerd dat erop is gericht 
een zo natuurlijk mogelijk bos te verkrijgen. In zo'n natuurbos hoort dood hout evenzeer thuis als 
levende bomen. Voor insecten etende vogels als spechten is zo'n bos met veel dood hout een 
luilekkerland.  Als zieke bomen worden verwijderd en dood hout wordt afgevoerd, wordt de 
natuurlijke kringloop van het bos verarmd. Dat kun je goed merken, je ziet nauwelijks paddenstoelen. 
Die zijn in de ‘opgeruimde’ bossen zeldzaam of die zie je helemaal nooit meer. 
Aanvankelijk werden bomen met de handlier omgetrokken of met de bijl geringd. De omgetrokken 
bomen braken bij de wortels af, die als een enorme kluit omhoog kwamen, een kuil in de bosgrond 
achterlatend. Een enkele omgetrokken boom hield toch nog levende wortels in de grond en groeit 
nog steeds door: nieuwe takken groeien verticaal uit tot het zelf wel bomen lijken. Geringde bomen 
sterven omdat door het wegnemen van de bast de sapstroom onder de schors is onderbroken. Als 
verblekende skeletten blijven ze staan, nadat de schors van het hout is gebladderd. Andere bomen 
verliezen vanzelf hun dikste takken of vallen van ouderdom uiteen. Dat gebeurt nu het meest met de 
beuken, die de leeftijd van twee eeuwen naderen. Soms staat nog een helft van de boom levend 
rechtop, terwijl de andere helft er jaren geleden door een storm is afgescheurd en op de grond ligt te 
vergaan. 

 

Stuifduinen                                                                                                                    
Stuifduinen zijn in ons land zowel in het binnenland als in het kustgebied aan te treffen. Een 

gemeenschappelijk kenmerk is dat het zand waaruit de duinen zijn opgebouwd, onder invloed van 

wind voortdurend in beweging is. Het stuifzand bestaat uit zand van de bovenste dekzandlaag. Deze 

laag is door het verwijderen of ontbreken van begroeiing vrij komen te liggen.                                           

(o.a. https://www.floravannederland.nl/plantengemeenschappen/hoofdgroepen/- bewerkt) 

De Nederlandse stuifduinen ontstaan al 1000 j. na Chr. als de landbouw toeneemt en steden groeien. 
Onze voorouders halen massaal plaggen uit de bovenlaag van de heide voor de potstallen 
(schapenkooien) en om plaggenhutten te bouwen. Zo krijgt de wind vrij spel en vliegt dekzand overal 
heen. Na 1900 gaat Staatsbosbeheer bomen planten en zo verdwijnen veel hectares woestijn.   
(https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/buitenleven/hollandse-woestijnen) 
 

Potstallen                                                                                                                     
Een potstal is een stal waarin de mest wordt opgepot. Op gezette tijden wordt de mest bedekt met 
een nieuwe laag strooisel. Door deze manier van werken komt het vee steeds hoger te staan. Als het 
mengsel van mest en stro een bepaalde hoogte heeft bereikt, wordt de stal geleegd. De ondertussen 
goed aangestampte en gerijpte mest wordt verspreid over de akkers. Dit systeem van bemesting 
wordt wel potstalcultuur genoemd. In Nederland en België werd het vanaf de middeleeuwen 
veelvuldig toegepast. De uit de heide gestoken plaggen werden uitgespreid in een stal met verdiepte 
bodem waarin gedurende de wintermaanden het vee verbleef. De stal werd in het voorjaar 
leeggehaald, waarna de mest werd gebruikt om de esgronden (hoog gelegen akkers) vruchtbaar te 
maken. Zo ontstonden in de loop van de tijd humusrijke bruingekleurde lagen grond van ten minste 
vijftig centimeter dik.  Door het intensief afplaggen van de heide ontstonden op veel 
plaatsen stuifzandvlaktes.  
Het principe van de potstal wordt nog steeds toegepast. Traditionele stallen zijn te vinden 
in schaapskooien en bij de biologische veehouderij. Ook in de grootschalige melkgeitenhouderij  
wordt voor het overgrote deel het potstal-systeem gebruikt.                                                                                                     
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Potstal, bewerkt)  
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Voormalige stuifduinen in het Spanderswoud 
De heuveltjes in het Spanderswoud zijn voormalige stuifduinen, eeuwen geleden ontstaan toen door 
intensieve begrazing en het steken van heideplaggen de zandbodem onbegroeid raakte en de wind 
vat kreeg op de ondergrond.   
(uit ’Goylant te voet’ van het GNR, route 5) 
 

Naaldbossen 
In dichtbeplante naaldbossen is geen ondergroei en dus ook nauwelijks dekking voor dieren. Door 
open plekken te maken en het bos uit te dunnen, komt er meer licht op de bodem wat de opslag van 
jonge bomen en de ontwikkeling van een kruidenvegetatie stimuleert. Er ontstaat dan een 
natuurlijker bos. De verwijderde bomen kunnen zijn afgezaagd, met wortel en al aan de kant gelegd 
of alleen omgetrokken waardoor ze groene takken houden. Het is te vergelijken met windworp door 
een zware storm, een natuurlijke manier van bosverjonging. Op die plekken ontwikkelt zich een 
loofbos met soorten als lijsterbes, berk, eik en beuk.  
(uit ‘Goylant te voet’, route 4, Spanderswoud en Kamphoeve) 
 

De Hilversumse Tankgracht 
In mei 1942 vestigde General der Flieger F.Ch. Christiansen, Wehrmachtbefehlshaber in den 
Niederlanden, zich met zijn staf in Hilversum. Om het hoofdkwartier tegen een mogelijke geallieerde 
aanval te beschermen, legden de Duitsers rondom Hilversum een tankgracht aan.  
De verdedigingslinie heeft zijn nut nooit hoeven te bewijzen. Al spoedig na de bevrijding liet de 
gemeente Hilversum de gracht dichtgooien. Van de vroegere verdedigingswerken is daarom vrijwel 
niets meer over.                                                                                                                                          
Friedrich Christiansen (1879 - 1972) was een Duitse militair en oorlogsmisdadiger. Hij gaf op 2 
oktober 1944 de opdracht om een razzia uit te voeren in het Gelderse dorp Putten, nadat een 
Puttense verzetsgroep een Duitse officier had doodgeschoten. Christiansen werd in 1948 in Arnhem 
tot 12 jaar cel veroordeeld wegens oorlogsmisdaden. In 1951 kreeg hij wegens zijn slechte 
gezondheid gratie.                                                                                                                                               
Om de herinnering aan de tankgracht levend te houden plaatste ‘Albertus Perk’ in samenwerking 
met het Goois Natuurreservaat en de gemeente Hilversum drie informatieborden op plekken waar 
de tankgracht liep. (Zie het artikel van Pieter Hoogenraad: www.albertusperk.nl/eigenperk-
artikelen/2015-2 Tankgracht.pdf)  
 

Zanderijsloot 
Het diepgelegen water is een zanderijsloot. Tot 1925 werd in dit deel van het Spanderswoud zand 
afgegraven en per schuit vervoerd voor de verkoop.  Daarna werd het landschap verfraaid in dezelfde 
(Engelse) landschapsstijl als de aangrenzende ’s Gravelandse buitenpaatsen. De enorme 
rododendrons waren destijds bij landschapsarchitecten favoriet om de oorspronkelijke rechtlijnige 
aanleg te verdoezelen en natuurlijker te maken.  
Rechts voorbij paaltje 18: vroeger geknotte Amerikaanse eiken die nu alweer flink omhoog zijn 
geschoten. 
(uit ‘Goylant te voet’ route 5, Spanderswoud zuidelijk deel, bewerkt) 
 

Van hoog naar laag, van droog naar nat 

Voorbij paal 21 : Elk voorjaar trekken hier duizenden padden kikkers en salamanders naar het water 
om eieren af te zetten, waarna ze weer teruggaan naar het droge bos. Wegen die zijn opengesteld 
voor gemotoriseerd verkeer vormen een grote bedreiging. Door het plaatsen van paddenschermen 
en het afsluiten van wegen kan massale sterfte worden voorkomen. De houten stuw houdt het water 
op peil en voorkomt bij langdurige droogte, als de uitstroom van grondwater minder is, dat de 
stroomrichting omkeert en gebiedsvreemd (minder schoon) water het natuurterrein in komt. Helder 
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water is een voorwaarde voor de ijsvogel, die vanaf een tak op visjes duikt. Ook de ringslang, een 
goede zwemmer, komt hier in de omgeving van het water voor. 
(uit ‘Goylant te voet, route 5, Spanderswoud zuidelijk deel) 
 

Lelietjes van dalen 
In onze rijkere bossen, maar ook wel in de parkachtig aangelegde buitenplaatsen van landgoederen 
en in tuinen vind je in mei vaak bloeiende exemplaren van Lelietje van dalen, Convallaria majalis. De 
trossen et witte klokvormige bloemen vallen op tussen de grote plakkaten van lancetvormige, 
tamelijk grote bladeren. In het najaar vind je dan vaak de rode bessen, terwijl de bladeren al aan het 
verwelken zijn. De bloemen verspreiden een aangename geur. (Flora van Nederland) 
De bloemen en wortels worden door de farmaceutische industrie verwerkt, omdat deze de 
hartwerking kunnen beïnvloeden. In oude geschriften uit de 16e eeuw is te lezen dat deze kennis 
toen al bekend was. Ook werden de gedroogde bloemen toegevoegd aan snuiftabak. 
In Frankrijk en België is het gebruikelijk dat kinderen op 1 mei lelietjes-van-dalen kopen voor hun 
moeder en oma. 
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Lelietje-van-dalen) 
 

Avontuurlijk traject 
Bij paal 27 begint het avontuur, hier is indertijd ook diep gegraven wat zorgt voor een onnederlands 
spannend landschap. 
 

Diepe poel 
Bij paal 29 zie je een diepe poel waarin een grote buis uitmondt. Het is een overstort voor het 
overtollige regenwater uit de aangrenzende woonwijk.  
(uit ‘Goylant te voet, route 5, Spanderswoud zuidelijk deel) 
 
De Boshut – recensie van een bezoekster 
Een klein huisje wat er sfeervol uitziet met een eenvoudig terras met bakken water voor de honden. 
Gisteren ben ik er met mijn moeder koffie gaan drinken en daarna patat gegeten. De hele setting was 
vriendelijk, bijna lieflijk. Heerlijk verse koffie uit een kan, zalige friet en een super aardige gastheer. 
Ook de prijzen zijn zeer betaalbaar. Ik zal hier nog vaak komen. En ben erg blij dat ik dit ontdekt heb. 
Even uit alle hectiek, genieten van een hapje of drankje op een fijne plek. Alles klopt, dus een 
absolute aanrader. Alleen, met je vrienden, of zoals ik gisteren met mijn moeder.                                          
Ik denk dat wanneer je behoefde hebt aan een no nonsens zaak, tot jezelf wilt komen of juist tot 
elkaar, "de boshut" de aangewezen plek is om even te gaan zitten.                                                           
(Ik voeg zelf nog even de heerlijke zelfgemaakte soep bij.) 
 
Grove den                                                                                                                                                                       
Onder de naaldbomen die van nature in Nederland en België voorkomen neemt de Grove den, Pinus 
sylvestris, een belangrijke plaats in, vooral omdat de soort veel is aangeplant voor zogenaamd 
mijnhout. Ook werden ze gebruikt voor scheepsmasten. Vroeger werden deze bomen mastbomen of 
pijnbomen genoemd. Grove den herken je o.a. aan de twee naalden die bij elkaar uit een twijg 
komen. Ze zijn rond 5 cm lang. Vrijstaande Grove dennen passen zich onder invloed van de 
overheersende windrichting aan en krijgen een typische vorm die wij van oudsher vliegdennen 
noemen. Ze ontstaan door natuurlijke uitzaaiing. De Grove den is een pionierssoort die goed groeit 
op voedselarme gronden zoals droge zandgronden.  De boom kan wel 600 jaar worden en heeft een 
penwortel waarmee ook uit grotere diepte water opgenomen kan worden. 
De Grove den was in Nederland na de laatste ijstijd 12.000 jaar inheems, maar door veenafgravingen 
en ontginningen zijn de oorspronkelijke inheemse bomen verdwenen. Later is de Grove den veel 
aangeplant op arme zandgronden met plantgoed uit buitenlands zaad. Het omstreeks 1515 
aangelegde Mastbos (570 ha) is het oudste in Nederland aangeplante bos met onder meer de Grove 
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den.  Het ligt ten zuiden van Breda aan de rand van de stad bij de wijk Ruitersbos in Breda Zuid.                                                                                                                                 
(Flora van Nederland/Wikipedia.org., bewerkt)  
 

Zwarte den 
De zwarte den (Pinus nigra) is een boom uit de dennenfamilie (Pinaceae). 
De boom wordt gevonden van zeeniveau tot hoogtes van 2000 m. De zwarte den kan 55 m hoog en 
meer dan 500 jaar oud worden. De boom tolereert geen schaduw en moet vol in de zon staan, maar 
kan goed tegen sneeuw en vorst. (wikipedia) 
Met de naam Zwarte den wordt meestal een tweetal dennensoorten aangeduid, die van de Grove 
den en van de Zwarte den. De Zwarte den heeft donkergoene, langere naalden en tot in de top 
grijszwarte stam. Daardoor maakt de boom, in vergelijking met de Grove den, een donkere indruk 
(geldt vooral voor de Oostenrijkse den = P. nigra nigra). Behalve de lange naalden, meestal 10 tot 15 
cm lang, de hars bevattende knoppen (verschil met Grove den) hebben ook de kegel (dennenappels) 
een scherper uitsteeksel aan de schubben. (Flora van Nederland, bewerkt) 
 

Lijsterbes (Sorbus) 
De lijsterbes (Sorbus) is een boom of grote struik met een overdaad aan bloemen en vruchten. De 
kleine, fel oranje gekleurde bessen zijn zeer geliefd bij vogels, vooral bij merels en lijsters. De besjes 
zullen dan ook niet lang aan de boom blijven hangen.  
Lijsterbes kan een hoogte van ca. 15 meter bereiken. Hij is vaak meerstammig en heeft een slanke, 
gladde stam met een tamelijk brede kroon. Typerend is het geveerde blad. De lancetvormige 
zijblaadjes zijn zaagtandig gerand. Eind april komen deze te voorschijn en vallen vrij vroeg af in het 
najaar, vaak prachtig geel en rood gekleurd. 
Lijsterbes bloeit in mei met uitbundige bloemtuilen die een beetje op appelbloesem lijken. De 
bloemen zijn geelachtig wit en geuren sterk niet erg lekker. De oranjerode vruchten zijn geen echte 
bessen, maar steenvruchten, eigenlijk mini- appeltjes, want zij bezitten 2-3 steenharde zaden die in 
augustus rijp zijn en de herfst aankondigen. Het vlees is zurig en heeft een aromatische bijsmaak. 
Vogels zorgen voor de verspreiding, omdat de onverteerbare zaden hun lichaam weer verlaten. 
De gladde schors is lichtgrijs en schilfert later af. De herfstkleur is geel tot oranje rood. 
(tuinen.nl/lijsterbes) 
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