
Zwervend door de Gooise Natuurgebieden

4.de bossen ten z.o. van

hilversum

Het gebied waar we deze keer naar

toe gaan is het grootste aaneenge-

sloten bosgebied van het Gooi, Het

vormt een geheel met do boswachterij

De Vuurse van Staats Bosbeheer, de

Maartensdijkse Bossen van de stich-

ting i:Het Utrechts Landschap” en

het complex "Brandenburg" van het

landgoed Pijnenburg, die oostelijk

van de Hollandse Sloot (=de zandweg

Kievitsdal-Kollandsche Rading) lig-

gen. Die Hollandse Sloot, overigens

al heel lang een droge sloot, vormt

de oostelijke grens van het Gooi,

Hier staan nog oude grenspalen, w,o-

de beroemde Leeuwenpaal bij Kie-

vitsdal aan de Soestdijkerstraat-

weg, of zo U wilt de Hilversumse

Straatweg. Noordelijk gaat de Hol-

landse Sloot over in de Gooiers

Gracht,

Wij beperken ons hier tot de bossen

die tussen de Hollandse Sloot en de

nieuwe rijksweg 27 liggen. In het

noorden wordt ons gebied begrenst

door de Soestdijkerstraatwog en in

het zuiden door de Vuurse Dreef (=

weg Holl.Rading-Lage Vuurse), Langs

de Vuurse Dreef loopt de zuidelijke

grens van het Gooi en ook hier kunt

U nog een enkele grenspaal aantref-

fen. Op het kaartje is de ligging

van het hier besproken gebied dui-

delijk aangegevea.

De mogelijkheid om in dit gebied te

komen vanuit Hilversum werd door de

aanleg van rijksweg 27 aanzienlijk

beperkt» Om in het noordelijk ge-

deelte van ons gebied te komen,
kunt U het beste de Soestdijker-

straatweg volgen in de richting van

Baarn. Direct nadat U de bebouwde

kom van Hilversum hebt verlaten

gaat U rechtsaf de onverharde Huy-

decopersweg op. Tegenover het

tuincentrum van N.J,Lamaker kunt U

Alvorens met U de bosgebieden ten zuidoosten van Hilversum te gaan bezoe-

ken, moet ik eerst even iets corrigeren. Op onze vorige zwerftocht vertel-

de ik U, dat het Naardermeer hoogst waarschijnlijk ontstaan zou zijn ten-

gevolge van ontvening van de moerassen. Dit is echter onjuist. Het Naar-

dermeer is, evenals de thans drooggemalen Horstermeer, op natuurlijke wij-

ze ontstaan, dit dus in tegenstelling tot de overige Vechtplassen, Voorts

heb ik voor U nog een prettige mededeling met betrekking tot het Naarder-

meer, althans voor wat betreft de excursies. Het zal thans niet meer zo

moeilijk behoeven te zijn om het vertrekpunt der excursies te vinden, want

door Natuurmonumenten zijn borden geplaatst, die U de weg wijzen naar de

Visserij en naar het Machinegebouw.
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linksaf onder de rijksweg door over

een onnodig-breed asfalttapijt. Het

zuidelijk gedeelte van het reser-

vaat is te bereiken via het fiets-

pad, dat vlak voor de Marechaussee—-

brigadepost Hollandsche Rading op

de Zwaluwenberg de Utrechtsestraat-

weg kruist.

G.H.Cronebos.

Tussen de terreinen van de Hilver-

sumse Golfclub en de Lage Vuurseweg

(=zandweg Hilversum-Lage Vuurse)

ligt het G.H.Cronebos. Dit bos werd

in 1961 door de weduwe van do vroe-

gere eigenaar, mevrouw A.K.Crone-

Black, aan de Vereniging tot Behoud

van Natuurmonumenten gelegateerd.

Voor 19S1 was het bos van de Am-

sterdamse koopman G.H.Crone. Het

bos heette toen nog Tolbos, Aan de

ingang van het bos staat nog steeds

het tolhek, maar tol behoeft ge er

niet meer te betalen, wrant hot bos

is vrij toegankelijk. Het bos be-

staat voor een groot deel uit oude

Beuken. Halverwege het bos staan

hoge Douglassparren. Bij het tolhek

ligt aan de ene kant van de prach-

tige laan een vrij grote akker en

aan de andere kant ligt een klein

weilandje. Op de akker kunnen we

dikwijls Reeën en Hazen aantreffen,
vooral in de vroege ochtend of te-

gen de avond. Ook zijn hier in het

voorjaar vaak Bergeenden te zien.

Dit zijn de Bergeenden van het Hil-

versums Wasmeer, dat hier dichtbij

ligt. Achter het weilandje ligt een

perceel Eikenhakhout. Vooral in het

najaar zien we onder de Beuken veel

Vinken en wat later ook Kepen. En-

kele jaren achtereen heeft de Zwar-

te Specht hier gebroed, maar het

broedsel ging verloren doordat er

water langs de boomstam in het hol

kwam. Er wordt getracht dit voor-

taan te voorkomen. Het was hier in

het G.H.Cronebos dat ik mijn eerste

Grote Bonte Spechtenest ontdekte.

Dat was jaren geleden. (Mijn eerste

broedgeval van de Zwarte Specht

ontdekte ik, ook al weer lang gele-r

den, in het Maartensdijkse Bos, dat

zoals ik U reeds vertelde', hier

niet zo ver vandaan ligt).

Smithuyzerbos.

Tussen de Lage Vuurseweg en het Je-

neverpad strekt het Smithuyzerbos

zich uit, -westelijk grenzend aan

het Hilversums Wasmeercomplex, dat

ik later nog eens afzonderlijk ter

sprake zal brengen. In vroeger tij-
den was de jenever in Utrecht aan-

zienlijk duurder dan in het Gooi.

Er werd daarom veel jenever de

grens over gesmokkeld. Dit gebeurde
veel over het bospad, dat van Hil-

versum naar Maartensdijk loopt en

dat we nu kennen onder de naam Je-

neverpad. Om soortgelijke redenen

wordt het witte huisje, dat aan de

Hilversumsestraatweg staat, niet

ver van Kievitsdal, het Zouthuisje

genoemd. Hier werd vroeger veel

zout gesmokkeld.

Het noordoostelijk gedeelte van het

Smithuyzerbos is eigendom van de

heer Bouvy. Het is, op een klein

gedeelte na, vrij toegankelijk. Het

zuidwestelijke deel is sinds 1933

eigendom van de stichting "Het

Gooisch Natuurreservaat", In het

Smithuyzerbos van de heer Bouvy
staan o.a. Rhododendrons, Thuja's

en Tsuga's. Deze drie planten kent

U wel van tuinen en plantsoenen. In

het afgesloten gedeelte van dit bos

staat een zware toren, dis de naam

Wolfsdreuvik draagt. Deze naam

stamt nog uit de tijd, dat er hier

Wolven waren. De naam "dreuvik" is

een oude naam voor heuvel. Er is

een aardig boekje van H.de Weert o-

ver de Gooise legenden (uitg. De

Boer, Hilv,). U moet dat maar eens

lezen, In dat boekje komt de naam

Wolfsdreuvik nogal eens voor.

In de tweede wereldoorlog en dan

vooral in de hongerwinter w rerd er

in dit bos erg veel gekapt. Na de

oorlog bleek er hier zo'n 60 ha. te

zijn weggokapt. De herbebossing
kwam spoedig na de oorlog op gang.

Door die oorlogsschade is het hui-
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dige Smithuyzerbos niet zo oud. Het

is evenwel een aantrekkelijk gebied
en het is met de aangrenzende ter-

reinen het wildrijkste gebied van

het Gooi, ofschoon het Naardermeer

hiermee nog wel kan wedijveren. In

dit bosgebied broeden o.a. Kuifmees

en Zwarte Mees, Over de baltsende

Zwarte Spechten, die ik hier eens

heb waargenomen, schreef ik al eer-

der een uitvoerig artikel in dit

blad. De flora in dit gebied is

niet zo rijk. Bij de wildakkers,

die hier en daar in het bos liggen,

kunnen we nog wel eens wat interes-

sante planten aantreffen. Er is een

plant, die hier in het bos meestal

als heester te vinden is, maar die

vrijstaand toch tot een behoorlijke

boom kan uitgroeien, en welhaast

een plaag is geworden. Die heester

is de Amerikaanse Vogelkers, bij de

jeugd beter bekend als kriek, doch

bij de bosbouwers wordt hij "bos~

pest" genoemd, omdat hij, eenmaal

in een bos geplant, dat hele bos

kan overwoekeren.- Eet zaad van dit

gewas, heeft een. grote kiemkracht en

de bessen, waarin dat zaad zit, be-

vat blauwzuur. En dat blauwzuur is

een stof waar de meeste planten een

hekel aan schijnen te hebben.

Dassenbos.

Tussen het Jeneverpad en het fiets-

pad, dat van Hilversum (Hoorneboeg)
over de Zwaluwenberg naar de Hol-

landse Sloot loopt, ligt het Das-

senbos. Een groot gedeelte van dit

bos is eigendom van de erven Do

Pester. Dit gedeelte is niet toe-

gankelijk, Het is duidelijk met

borden aangegeven. Wij zullen ons

dus beperken tot het andere gedeel-

te, dat in 1939 door de stichting
"Het Gooisch Natuurreservaat" werd

aangekocht en vrij toegankelijk is.

Hoewel dit bos dus Dassenbos heet,
zullen we de Das er tevergeefs zoe-

ken. Vroeger is dit dier hier wel

geweest. Dit bosgebied vertoont wol

overeenkomst met het Smithuyzerbos.

Ook hier liggen wildakkers en wel

gevaarlijk dicht bij do nieuwe

rijksweg 271 In het Dassenbos staan

hier en daar wat Adelaarsvarens. Zo

kunnen erg groot worden en U kunt

ze ook in het Smithuyzerbos vinden.

Ik wil U ook graag wijzen op een

boomsoort met hele scherpe en stug-

ge naalden: de Sitkaspar. U zult

hem zeker op Uw wandeling tegenko-

men, evenals de hoge Douglas. Nabij

het Jeneverpad ligt een kaalslag.

De bedoeling van deze kaalslag was

om hier een heideveldje te doen

ontstaan. Dit is gedeeltelijk mis-

lukt omdat de vliegdennen (door

zelfuitzaaiing opgegroeide Grove

Dennen) reeds spoedig het stuk weer

in beslag namen. Er is echter nog

wol een beetje heide blijven staan,

vooral Dopheide.

Hengstenberg.

Waar deze mooie naam vandaan komt

weet ik niet. Op sommige kaarten

wordt deze heuvel, die een van de

hoogste van het Gooi is, de Bosberg

genoemd. Be bossen op deze heuvel

zijn nog vrij jong, maar daarom ze-

ker niet minder fraai. De Hengsten-

berg werd in 1954 eigendom van de

stichting "Het Gooisch Natuurreser-

Grote Bonte Specht (Dendrocopus

major)
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vaat". Deze Hengstenberg was een

belangrijk paddestoelen gebied. Er

is hiervan veel verloren gegaan

door de aanleg van de rijksweg. Ge

kunt echter nog wel wat paddestoe-
len aantreffen, vooral in deze tijd

van het jaar. Ik hoef er natuurlijk

niet aan te twijfelen dat U ze

laat staan.

Bedreigingen.

De belangrijkste bedreiging voor

het bos en alles wat daarbij hoort

is de al vaker genoemde rijksweg

27. Op sommige stukken is wol een

raster langs de weg geplaatst om

met r.ame het Reewild te beschermen

maar dat raster staat zo'n stuk

boven de grond, dat het kleine

wild er met het grootste gemak on-

der door kan. Overigens hoeft het

naar mijn mening (maar die wordt

toch niet gevraagd) weinig zin om

langs het ene stuk wél en langs 'n

ander stuk niet een raster te

plaatsen, omdat het wild dat gauw

genoeg in de gaten heeft. Kort na

de openstelling van de weg op 24

juni j.1. werd dan ook de eerste

Reebok op de weg gedood! Hoevelen

zullen er nog volgen? Verder kun-

nen we ons afvragen wat er met de

bomen en andere planten gaat ge-

beuren, wanneer van de winter het

pekel wator rijkelijk het bos zal

binnenstromen. Het lawaai van het

verkeer dringt ook ver in het bos

door, hetgeen bepaald niet zo ple-

zierig is.

E.P . KlompSamenvatting.

De bossen ten zuidoosten van H’sum

Eigenaresse:

G.H.Cronebos: Vereniging tot Be-

houd van Natuurmonumenten,
gedeelte Smithuyzerbos: hr.Bouvy,
gedeelte Dassenbos: erven De Pes-

ter,

overigens: stichting “Het Gooisch

Natuurreservaat”,

Ligging: het hier besproken bosge-
bied ligt tussen rijksweg
27 en de Hollandse Sloot

en tussen de Soestdijker-

straatweg en de Vuurse-

dreef,

Toegangsbepalingen: vrij toeganke-

lijk, tenzij ter plaatse

anders is aangegeven.

Te bereiken: per N.B.M. buslijn 15

of Tenssen-buslijn 10

(uitstappen halte Heide-

park/Monnikenberg) of per

N.B.M.buslijn 37/38 rich-

ting Utrecht (uitstappen
halte Zwaluwenberg) of per

trein naar de stations

Hilversum-Sportpark of

Hollandsche Rading,

Flora en fauna: vrij arme flora,
maar tamelijk rijke fauna

Sitkaspar, Reewild, mezen,

paddestoelen,

Geschiedenis: in huidige vorm vrij

jong gebied (G.H.Cronebos

ouder),

Bedreigingen: rijksweg 27,

Litteratuur: Handboek van Natuur-

monumenten (uitg.NM.),
“Het Gooisch Natuurreser-

vaat”, Dr.De Vrankrijker
(uitg. Van Dishoeck),

“Wandelingen door het

Gooisch Natuurreservaat”

(uitg.GNR.),
Wandelkaarten van het Gooi

(uitg.GNR.),
“Gooise Legenden”, H.de

Weert (uitg. De Boer).

deel 5: De kust van het Gooimeer.

(in de volgende Korhaan)
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