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Spanderswoud en omgeving

Het bosgebied tussen Bussum en 
Hilversum is een prachtig wan-
del- en fietsgebied. Wat weten 
we van dat bos van 2 bij 1½ ki-
lometer?

Het grootste deel, aan de Hilver-
sumse kant, heet Spanderswoud. 
In het noordoosten is een driehoek 
van circa 30 hectare, dat binnen de 
gemeentegrens van Bussum ligt.
In 1991 heeft het Goois Natuurre-
servaat (GNR) het eigendom en het 
beheer van de gemeente Hilver-
sum overgenomen. In de tien jaar 
daarvoor hebben de gemeente en 
vrijwilligers het bos ‘natuurlijker’ 
gemaakt. Het GNR probeert de hei-
de zoveel mogelijk kans te geven 
en de exoot vogelkers te bestrijden.

Van oorsprong is het gebied een 
uitloper van de Hilversumse stuw-
wal met dekzand. Eeuwen gele-
den was het gebied heide. In 1775 
kwam het in bezit van landheren 
van ’s-Graveland. Zij ontgonnen 
het gebied en gaven het een land-
goedkarakter door de aanleg van 
eikenhakhoutpercelen, loofhout-
singels en beukenlanen. In het 
zuidwesten waren enkele akkers. 
Later in de 19e eeuw werd grove 
den geplant en werd het grootste 
deel bebost. Nog weer later wer-
den hakhoutpercelen omgezet in 
naaldhoutpercelen. In het noorde-
lijk deel (Fransche Kamp en Kamp-
hoeve) werd in 1918 begonnen met 
het maken van een infanteriestel-

ling voor het geval Nederland aan-
gevallen zou worden. Aan het ein-
de van de eerste Wereldoorlog, op 
11 november 1918, waren er 60 be-
tonnen schuilplaatsen gebouwd, 
die tot op heden grotendeels in 
het zand verborgen liggen. In het 
zuidwestelijk deel heeft tot 1925 
zandwinning plaatsgevonden en 
de hierbij gebruikte kanalen zijn 
nu terug te vinden als kronke-
lende watersingels. Hilversum en 
Bussum kochten stukken bos en 
de aanleg van een tramlijn, dwars 
door het gebied, werd voorkomen. 
Aan de Bussumse kant kwam in 
de jaren ‘30 het kampeerterrein 
De Fransche Kamp, dat nog steeds 
bestaat. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
vooral in de hongerwinter, is een 
groot deel van het bos kaalgekapt 
om de kachel te laten branden. Na 
de oorlog liep het hakhout weer 
uit en zijn veel percelen ingeplant 
met Douglasspar, fijnspar, larix, 
den, vogelkers, tamme kastanje 
en Amerikaanse eik.
Na het kappen van flinke stroken 
bos in de winter van 2013 ten be-
hoeve van een natuurcorridor, 
zijn diverse beukenlanen van 
rond 1900 weer goed zichtbaar ge-
worden.
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De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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‘Bunker’-
wandelingen

Op zondag 15 juni 2014 (vader-
dag) organiseert de Historische 
Kring bij en in De Fransche Kamp 
historische natuurwandelingen 
met een bezoek aan een schuil-
plaats. Vanaf 13.00 uur start elk 
half uur een wandeling. De laat-
ste wandeling begint 16.00 uur. 
Duur: 1 uur. Start: parkeerter-
rein in het bos bij De Fransche 
Kamp. Kosten: geen. Kinderen 
onder geleide. Van te voren op-
geven is niet nodig.

Spanderswoud en omgeving. De beukenlanen en het water zijn ingekleurd.


