NATIONAAL PARK
OP DE HEUVELRUG

Roffelende spechten
en miauwende buizerds
In de Vuursche zijn acht mooie paaltjeswandelingen en diverse mountainbikeroutes uitgezet. ‘Het is een
gebied waar opvallend veel roofvogels voorkomen, zoals de slechtvalk
en de buizerd die een miauwachtig
geluid maakt’, zegt Suurmond. Ook
de havik en de valk kun je er vinden. En de raaf is terug van weggeweest. ‘Er is in het verleden intensief
op gejaagd. Een paar jaar geleden
hebben ze raven geherintroduceerd
op de Veluwe en nu is hij ook weer
hier te vinden.’ Neem ook zeker een
kijkje bij de berceau. ‘Dat is een
groene tunnel gemaakt van beukenboompjes. De laantjes werden vroeger aangelegd om ervoor te zorgen
dat adellijke vrouwen niet in de zon
hoefden te lopen. Bruin worden was
iets voor werklui op het land, de elite
mocht dat niet.’

DE STULP EN LANDGOED GROENEVELD

De boswachter wandelt zelf het liefst
in de Stulp, een heide- en stuifzandgebied. ‘Vooral ’s ochtends vroeg
bij zonsopkomst als het nog rustig
is, kom ik hier graag’, vertelt hij. ‘De
openheid en de heide waarop nog
Charolais-koeien grazen, dat zie je
niet veel meer in Nederland.’ Onderweg kun je een uitstapje maken naar
de vogelobservatiehut bij het Pluismeer, een van de vennetjes in dit
gebied. ‘Er zitten vooral veel watervogels.’ Een andere bezoektip die
Suurmond heeft is landgoed Groeneveld in Baarn. ‘In het kasteel is bijna
altijd wel een leuke tentoonstelling
te zien. In het park vind je prachtige
vijverpartijen, statige beukenlanen
en een eeuwenoude moestuin waar
je wel zestig verschillende plantensoorten kunt vinden.’
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KABOUTERS EN SPECHTEN SPOTTEN

Voor de jongste bezoekers is het
Kabouterpad (start: restaurant de
Generaal) een leuke route. De kids
lopen langs houten kabouters die
hen opdrachtjes geven. Ook kan
vanaf de Hilversumse Straatweg het
Spechtenpad worden verkend. ‘Het
routeboekje vind je in een kist op
de parkeerplaats.’ Langs deze route
moeten de kleintjes goed speuren
om de houten spechten te ontdekken. ‘Uiteraard heb je ook een goede
kans om echte spechten te spotten.
De groene specht, de grote bonte
specht en de zwarte specht komen
hier voor. En zie je ze niet, dan hoor
je ze vast en zeker tegen de bomen
roffelen.’

REESAFARI

Altijd al op safari gewild? In Lage
Vuursche en het Leersumse Veld
neemt de boswachter je mee in
stoere terreinwagens en ga je in de
schemer op zoek naar het ree. ‘Veel
mensen denken dat het hetzelfde is
als een hert, maar die komen alleen
op de Veluwe en Oostvaardersplassen voor. Een klein ree kan onder een
hert groot doorlopen, zeg ik altijd.’
Je komt van alles te weten over dit
prachtige dier en ongetwijfeld trakteert de natuur je op nog meer verrassingen. ■
staatsbosbeheer.nl/grotevijf
mtb-utrechtseheuvelrug.nl

tekst: Muriël Kleisterlee

Paul Suurmond is boswachter in Lage Vuursche en Baarn. Het unieke
van dit gebied is dat het een combinatie is van natuur en rijke
cultuurhistorie. Het Baarnse Bos is een van de weinig bewaarde
18e-eeuwse parkbossen in Nederland. Veel zichtbepalende,
historische elementen zijn in ere hersteld en daarmee komt het bos
weer een stap dichter bij de vorstelijke allure van weleer.
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