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Vandaag lopen we door parken, bossen en heidegebieden. Naast de afwisselende natuur zien
we door het vele groen riante huizen, buitenplaatsen en paleizen. Het overgrote deel van het
parcours gaat over onverharde paden en lanen in de omgeving van Lage Vuursche. Vanuit 
de start gaan we naar het Baarnsche Bos. Door dit wandelpark lopen we over beukenlanen 
en langs een grote vijver met de naam Grote Kom. In het Paardenbos zien we achter een 
lange afrastering de tuin van Paleis Soestdijk. Na een overstaphekje komen we in het 
natuurgebied De Stulp.

WS78 Wandelen
in de Winter

De  Stulp  is  een  natuurgebied  van  120  hectare  in
boswachterij De Vuursche. Het heuvelachtige terrein
is onderdeel van boswachterij de Vuursche en wordt
beheerd door Staatsbosbeheer. De Stulp wordt in de
14e eeuw reeds genoemd. Al in de eeuw daarvoor
werd  het  aanwezige  hoogveen  gebruikt  voor
turfwinning. De oorspronkelijke heidevelden leenden
zich  goed  voor  de  jacht.  Op  de  heidegebieden
graasden  schapen  die  de  heide  in  stand  hielden.
Staatsbosbeheer heeft vanaf de tachtiger jaren in de
twintigste  eeuw  de  zandverstuiving  tot  staan
gebracht.  Door  houtkap  en  begrazing  door
Charolaiskoeien ontstond een open heidegebied. Via
doorsteken  met  overstaphekjes  is  de  begraasde
vlakte toegankelijk.

Bij de Kuil van Drakensteyn ligt een horecarust voor
de  korte  afstand.  Over  een  smal  en  kronkelig  pad
door varens lopen we langs het Pluismeer. Na een
pad  over  een  dijkje  door  het  vroegere
turfwinningsgebied  Nonnenland  komen  we  bij  de
soeppost. 

De  deelnemers  aan  de  lange  afstand  lopen  langs
Lage  Vuursche  in  de  richting  van  Hilversum.  We
komen door natuurgebied De Zuid, het Smithuyser-
bos en het Cronebos. De route gaat af en toe over
een  heuveltje  of  door  een  dalletje  en  komt  langs
enkele  vennetjes.  Bij  het  Hilversums Wasmeer  zijn
we  terug  in  De  Zuid.  Van  dichtbij  horen  we  het
verkeer op de A27.  Na de nodige brede en smalle
bospaden  lopen  we  dwars  door  een  zandkuil  dit
gebied uit.

De Zuid,  een  deel  van het  Goois  Natuurreservaat,
was in het begin van de eeuw nog een geheel open
heide.  Het  gebied  bestaat  uit  een  aantal
deelgebiedjes  met  veelzeggende  namen  als
Bosberg,  Hengstenberg,  Dassenbos  en
Erfgooiersbos. Het Dassenbos wordt (weer) af en toe
door  dassen  bezocht.  Het  bos  is  helemaal
aangeplant. Het bos moest veel hout produceren om
aan de grote vraag van de Limburgse kolenmijnen te
voldoen. Het hout werd gebruikt om de mijngangen te
stutten. Nu wordt het bos gedeeltelijk en in een rustig

tempo omgevormd  tot  natuurbos.  De  runderen  die
het  gebied begrazen helpen bij  die  omvorming.  Er
leven reeën,  vossen en veel vogels.  De verbinding
met de natuurgebieden van de Utrechtse Heuvelrug
geeft een meerwaarde aan het gebied.

Vanuit de horecarust in De Paddestoel lopen we door
bossen  en  langs  landbouwvelden  naar  het  zuiden.
Over  de  paden  langs  de  achterkant  van  landgoed
Eyckenstein  en  van  buitenplaats  Roverestein  gaan
we  door  een  bosgebied  naar  een  laag  en  van
oudsher nat gebied. Daar komen we op het landgoed
Vijverhof.  Net  als  eerder  vandaag is  de menselijke
hand in deze natuur duidelijk te zien. Langs een oude
poort  verlaten  we  dit  landgoed.  Tussen  landgoed
Venwoude  en  het  drassige  Nonnenland  lopen  we
terug naar de grote schuur met de WS78 rustpost.

Samen met de korte afstand lopen we verder langs
het hek van kasteel Drakensteyn. Even later zien we
door  een  hek  Klein  Drakenstein.  Smalle  en  brede
bospaden wisselen elkaar af. Een diepe kuil steken
we dwars over.  Na het  oversteken van een drukke
weg komen we in Hooge Vuursche. We lopen langs
de Kruisvijver. Deze kruisvormige vijver lag vroeger in
de zichtlijn van het eerste kasteel de Hoge Vuursche,
dat lang geleden is afgebroken. Aan de overkant van
de  spoorlijn  komen  we  op  het  terrein  van  Kasteel
Groeneveld.

Kasteel Groeneveld in Baarn is geen kasteel,  maar
een buitenplaats die lange tijd gebruikt is door rijke
Amsterdammers  om  's  zomers  de  stad  te
ontvluchten. Het park van Groeneveld is slechts 300
meter  breed  maar  wel  drie  kilometer  lang.  Met  de
opkomst  van  de  Engelse  landschapsstijl  werd  het
park  omgevormd  met  een  sterke  afwisseling  van
gesloten delen en dan opeens een weids uitzicht.

Met  een  verrassende  route  bij  Hoeve  Ravenstein
komen we langs de fruitpost. Nog even kijken in de
boerderijwinkel of gebruik maken van de horecarust
kan hier ook. Met een kleine omweg door het laatste
bosgebied van vandaag lopen we terug naar Baarn.
Door een chique woonwijk en langs het spoor komen
we terug op de startlocatie.



 Deelnemersaantallen laatste drie seizoenen
1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e Gem.

2016 – 2017 291 455 501 296 229 102 346 470 575 743   – 401
2017 – 2018 279 401 372 389 262 359 476 705 497 701 489 448
2018 – 2019 214 336

Het totale aantal deelnemers aan WS78-tochten t/m de 2e tocht in 
Zevenaar van de 41e serie bedraagt: 160.015

Vandaag zijn er geen jarigen leden van de WS78
De verjaardagskalender staat op de site

Knorretje
In Baarn waar Ephrem gastheer zal wezen
Hoeven we verveling niet te vrezen
Knorretje ros
Komt geheel los
Als je zijn honger tracht te genezen

Was getekend Quirinus
In Zevenaar was Knorretjes buikje gevuld met € 14,15

Alle gulle gevers heel hartelijk bedankt!

Vooruitblik op De Heren van Arkeltocht vanuit Gorinchem
Deze tocht bestaat uit twee verschillende delen, het eerste deel geeft een beeld van de stad Gorinchem met
zijn historische bezienswaardigheden en de wallen om de oude stad. Dit gedeelte is voornamelijk verhard,
maar zeer de moeite waard. Na de binnenstad verlaten we Gorinchem in de richting van Schelluinen, alwaar
we de soep- en koffiepost hebben bij jawel: Henk Vink, onze vrijwilliger die de aanhangwagen rijdt. Na de soep
krijgen we graspaden voor de voeten in de Slingelandse Plassen. De Slingelandse Plassen zijn ooit ontstaan
in de ruilverkaveling Alblasserwaard als kleiwin-put voor kavelwerkzaamheden. 

Na afronding van de ruilverkaveling is het gebied als natuur- en recreatiegebied in eigendom gekomen van de
provincie Zuid-Holland. Met die lange paden zijn we zo bij  de grote rust  en die is in Goudriaan gelegen.
Daarna gaan we via de Alblasserwaard en Ottoloand richting Giessenburg. Ook in dit gedeelte krijgen we
meerdere lange graspaden aangeboden. Het lijkt eentonig, maar toch is het dat niet, de omgeving is prachtig.
Met mooi weer kun je mijlenver van je af kijken! Giessenburg heeft een mooie aanblik als je aan komt lopen,
let daar maar even op. Daarna duurt het niet lang of we zijn voor de koffie weer bij Henk Vink. Dan krijgen we
nog een prachtig stukje buitendijks natuurgebied in de route: het Avelingen, aan de oever van de Merwede. Na
de fruit lopen we langs het Schelluiner Gat terug naar de startlocatie.

Startlocatie: Wijkgebouw De Heul, Nieuwe Hoven 141, 4205 BC Gorinchem
Bereikbaar per trein: Ariva station Gorinchem, ga naar de achterzijde via fiets/voetpad met tunneltje,  RA
Lindelaantje, vanaf daar zal gepijld worden naar de start in wijkgebouw De Heul bij de Johanneskerk. (ca 500
meter).
Bereikbaar  per  auto: Uit  het  noorden,  westen  en  oosten,  ga  op  knooppunt  Gorinchem  naar  afslag
Gorinchem. Volg de borden richting centrum. Op de rotonde net voor het stadhuis volg je de borden naar de
parkeerplaats.

Wintertijd
Sinds zondag 29 oktober leven wij in de wintertijd. Dit betekent dat het eerder donker is. Daarom vragen wij
onze wandelaars (u dus) vanaf 16.00 uur een veiligheidshesje te dragen en een lampje mee te nemen.  Een
handige plaats om dit aan te trekken is onze fruitpost. Zichtbaar zijn voor anderen kan van levensbelang zijn.
 

Van het bestuur
● Bestuur/crew WS78 (m/v): We op zoek zijn naar een 1e en 2e penningmeester. Uw partner, een familielid

of iemand uit uw vriendenkring? Voor meer informatie over een functie kunt u zich melden tijdens een
wandeldag of via de contactpagina op de WS78 website.

Voor meer informatie over WS78 kijk op  www.ws78.nl


