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Speuld

Over het Houtdorperveld

Deze wandeling voert door drie geheel verschillende landschappen: eerst over
een van Nederlands grootste heidevelden, dan door een sterk afwisselende reeks
bossen en ten slotte tussen de akkers en weiden van Speuld. De overgangen
tussen die drie landschappen zijn net zo abrupt als de overgangen in kijkafstand:
op het Houtdorperveld ligt de einder plaatselijk tientallen kilometers ver, terwijl
het bos waar de route doorheen voert juist erg dicht en donker is. In Speuld is het
uitzicht weer ruimer – behalve aan het einde van de zomer, wanneer snijmais het
uitzicht blokkeert.
© ANWB B.V. Den Haag

Het Houtdorperveld is
uitgestrekt, maar niet bijster
rijk aan reliëf. Bijna het hele
heideveld is tussen de 27 en
32 meter hoog. Toch is het
panorama schitterend en
vooral heel diep. Bij het over
steken van de hei, de eerste
twee kilometer van de wan
deling, kijken we uit op de
Koninklijke Houtvesterij Het
Loo, ook bekend als de Kroon
domeinen, die tien kilometer
verderop tot wel honderd
meter boven NAP omhoogrij
zen. De andere kant op, naar
het westen, gaat het ook
sterk omhoog, tot 55 meter.
De verklaring is dat hier in
de derde ijstijd een kleine
gletsjertong lag. Het ijspak
ket lag vele tientallen meters
dieper dan het maaiveld
van nu, maar het gat dat na
de dooi achterbleef werd
gevuld met stuivend zand.
Aan weerszijden van deze ijs
tong – en twee veel grotere
exemplaren in de huidige
Geldersche Vallei en het IJs
seldal – werden de hoogten
van nu omhooggebulldozerd.
Aanvankelijk waren ze veel
hoger. Ook hier deed 150.000
jaar erosie zijn werk. De
langste waterstroom van de
Veluwe, de Staverdense Beek
, markeert het middelste
en diepste deel van het
resterende dal van de kleine
gletsjertong. De route volgt
tot de scherpe bocht naar
rechts het tracé van een oud
kerkpad. In Speuld stond
geen kerk dus wandelde de

Grafheuvels
In Nederland zijn zo’n 1700 grafheuvels uit de prehistorie
bekend. Daarvan liggen er ongeveer 650 op de Veluwe.
Ze dateren van 3000 tot 800 v.Chr. De grote meerder
heid is gerestaureerd en daarom goed zichtbaar; niet
gerestaureerde heuvels zijn alleen aanwijsbaar als je weet
waar ze liggen. Door die grote zichtbaarheid trekken de
heuvels veel aandacht van het publiek. Mede daardoor
is de laatste tijd onder archeologen een hernieuwde
belangstelling ontstaan.

bevolking op zondag vijf kilo
meter naar Uddel en terug.
Aan het eind van de hei
is vooral rechts kleinschalig
reliëf te zien. Hoe zou het
zijn ontstaan? Op oude
kaarten is geen zandverstui
ving te zien. Het lijkt er meer
op dat dit afspoelingsgeulen
zijn van het einde van de
derde ijstijd. De ijslob die
hiervoor werd beschreven,
lag deels tegen de flank van
de stuwwal, ten westen van
Speuld. Toen het ijs ging
smelten ontstonden plaat
selijk kleine, korte smelt

waterdalen. Langs de hele
oostflank van de stuwwal
liggen dit soort geacciden
teerde plekken.
In het bos voert de route
langs een wildkerend raster
dat bedoeld is om de wilde
zwijnen van de akkers van
Speuld te weren. Reeën en
herten mogen er overheen
springen. Let op de manchet
van fijn gaas aan de boven
zijde van dit hek. Hiermee
wordt voorkomen dat herten
die net niet hoog genoeg
springen – vooral kalveren
die hun moeder volgen – met
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hun gestrekte voorpoten in de
mazen van het hek terecht
komen en dan hun poten
breken. Veel hertenkalveren
zijn zo aan hun eind gekomen.
Hier kan dat niet meer.
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Afstand
7 km, ruim 1 V uur

Bewegwijzering
Zie routebeschrijving.
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Startpunt
Het parkeerterrein aan de
oostzijde van Speuld bij de
T-kruising van het Speulder
veld en het Hessenmeer
(gps-coördinaten: 52.26377,
5.71607)
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Bij het startpunt

Bijzonderheden
Soms mulle paden. Niet
geschikt voor rolstoelen en
buggy’s.
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Langs het routetraject in
het bos liggen enkele geres
taureerde grafheuvels. De
eerste ligt links van het pad,
op een heuveltop. Even ver
der liggen er weer twee, ook
links. In sommige van de gra
ven lagen de doden in holle
boomstammen. Vierhonderd
meter ten noorden van het
startpunt ligt een grafheu
vel waar in 1952 Jantje van
Speuld werd aangetroffen,
die hier 3500 jaar geleden
heeft rondgewandeld. Die
naam werd gegeven aan de
man (vermoedelijk, mogelijk
was het toch een vrouw)
van wie in het zand van de
grafheuvel een lijkschaduw
was te zien: de verkleuring
in het zand die overblijft
wanneer een in het Veluwse

zand begraven lichaam
geheel is vergaan. Jantje lag
op zijn rug, net als anderen
in nabije grafheuvels. Zijn
vorm was mooi zichtbaar
gebleven en is tijdens de
opgraving geconserveerd als
een lakprofiel dat nu te zien
is in Museum Het Pakhuis in
Ermelo.
De bossen langs de route
zijn zeer gevarieerd, met
veel soorten maar ook veel
vormen van beplanting.
Wat ontbreekt zijn open
plekken. Jammer, want de
afwisseling tussen begroeide
en open stukken is zowel
voor wandelaars als voor de
fauna veel aantrekkelijker
dan een aaneengesloten
bos, zelfs al is het een mooi
gemengd bos. Let op de vele
wroetsporen van zwijnen
onder de beuken, want daar
liggen beukennootjes. Hier
en daar is Staatsbosbeheer
bezig geweest met het
omzagen van saaie dennen
akkers. De route voert langs
zo’n nieuwe open plek,
een meter of honderd links
van de route, bereikbaar via
een pad. Aan de rand ligt
een grafheuvel. Daarna ligt
links van de route een
dennenakker ‘oude stijl’: alle
dennen staan op rijtjes, zijn
van dezelfde soort en even
oud. Tegenwoordig wordt
er op de Veluwe geen bos
meer aangeplant, alles wordt
overgelaten aan spontale
bosverjonging. Aan het hele

routetraject tussen en
ligt een staalkaart van
bosvormen.
Wat doen boeren in
Speuld? Het antwoord op die
vraag is te zien na het over
steken van de verharde weg.
Hier worden paarden gefokt
maar bovenal is dit een cen
trum van bio-industrie met
een nadruk op kalvermes
terijen. Deze dieren staan in
grote schuren langs de route.
Ze krijgen onder meer snij
mais te eten: mais die met
kolf, blad en stengel wordt
versneden en dan gevoerd.
Aan het eind van de zomer
is de hoogstaande snijmais
langs de route plaatselijk
goed te zien.
Waar de route haaks naar
links buigt staan rechts van
het pad bomen waarvan het
blad opvallend wit is aan de
onderkant. Dit zijn abelen,
een boomsoort uit Zuid- en
Midden-Europa, die in de
17e eeuw in ons land werd
geïmporteerd. Links komen
enkele boerderijen van
Speuld in beeld. Mooie oude
boerderijen zijn hier helaas
erg schaars en monumen
ten zijn er al helemaal niet,
hoewel hier reeds in 1313 een
dorp lag dat Spelde werd
genoemd. Twee eeuwen
later was dat Speulde. De
naam komt mogelijk van het
Oudnederlandse speldan wat
kloven betekent. Bij Speulde
begint naar het westen de

stuwwal waarop Drie ligt en
waar sinds mensenheugenis
prachtige beukenbossen ver
rijzen. Die naamsverklaring
is dus vrij logisch. Het lijkt
ook aannemelijk dat Speuld
begon als bosontginning. Die
bossen waren malebossen,
dat wil zeggen: collectief
beheerd. Juist doordat ze
collectief bezit waren kon
niemand stukken verkopen.
Zo bleven ze lang intact. In
1919 kocht het Staatsbosch
bedrijf – nu Staatsbosbe
heer – de bossen rond Drie,
waarna ze behouden bleven
om heel andere redenen dan
vroeger, toen de boeren hier
hun geriefhout haalden.
Routebeschrijving
Vanaf het parkeerterrein hek
door, de hei op. Twee kilome
ter rechtdoor lopen – breed
pad met fietspad ernaast.
Vlak voor een eenzame, ca.
10 m hoge eik rechts van het

pad een hoek van 45 graden
naar rechts maken, over een
zandpad dat iets verderop
licht naar links buigt. Na een
halve km bij splitsing rechts
aanhouden (het pad linksaf
kromt naar links). Weer zo
veel mogelijk rd blijven gaan.
Door twee klaphekken, direct
daarna links aanhouden
en rd, tot autoweg. Over
steken en aan de overzijde
bij P-21017 ra over verhard
fietspad.
Spoedig la over bospad.
Eerste rechts, door klaphekje.
Waar het zwijnenraster
een knik maakt en rechts
twee houten hekken staan,
een breed en een smal, la en
daarna eerste rechts.
Bij een picknickbank komt
het pad vlakbij een autoweg.
Hier ra, door klaphek, weg
over en aan de overkant
naar rechts, over de begraste

berm langs de weg. Spoedig
bij breed pad la, tussen de
akkers van Speuld. Verkeers
weg oversteken en verder rd.
Einde pad la, terug naar het
startpunt.

Horeca
Restaurant Het Boshuis
Sprielderweg 205
3852 MK Ermelo
0577 40 72 06
www.hetboshuis.nl
Open di-zo koffie vanaf
10.30 uur, keuken open
vanaf 12 uur.
Snackbar ’t Speuldje
Garderenseweg 191
3852 NH Speuld
0577 40 70 37
Open 11.30-21 uur, apr
wo-za; mei-juni di-za;
juli-aug ma-za; sep-okt
di-za; nov-mrt do-za.

