
MIDZOMERWANDELING.  

Wandeling met gids op landgoed Oosterheide in Teteringen, 

georganiseerd door Vrouwen van Nu uit Teteringen. 21-6-2019. 

Wij, Vrouwen van Nu Ulvenhout waren met meerdere afdelingen 

uitgenodigd in Teteringen voor een 

prachtige wandeling op landgoed 

Oosterheide.  

Om 19.00 uur werden wij 

ontvangen, wij waren met 68 

dames, op het Golfpark de Haenen, 

waar wij buiten op het grote terras 

eerst koffie/thee kregen met een enorme appelpunt. Het uitzicht was erg 

mooi over het heuvelachtige golfterrein waar op verschillende plaatsen 

“kunst” staat te pronken (beelden), wat wel een sjieken uitstraling geeft. 

Wij werden welkom geheten, eerst door 

de organisatie van Teteringen en daarna  

door één van de vier gidsen. Wij  gingen 

in vier groepen op stap. 

Op het terrein staat een groot klooster, 

Zuiderhout, dat vroeger een “Missie huis” 

was maar nu een “Verzorgingshuis” is. 

Ook staan er zeer mooie appartementen 

met uitzicht op de golfbaan.                                               

Wij moesten een flink eindje 

lopen voordat wij op het 

landgoed waren. 



Het Landgoed Oosterheide heeft een Rijke Cultuurhistorie. Het is met 

zijn honderd jaar nog 

maar een” jong 

landgoed.”  Toch kun je 

nog aan allerlei 

“elementen” zien, zoals 

het landhuis, een fraaie 

boerderij, grenspalen en 

militairen overblijfselen 

dat het gebied een rijke 

cultuurhistorie heeft. 

Natuurmonumenten wil 

het karakter zo goed mogelijk bewaren.  

Rond 1900 kwam het in handen van ene Delcourt v. Krimpen die er het 

landhuis op liet bouwen en dit gebied zo heeft aangelegd. Hij wilde 

graag “pronken” en daarom liet hij 700 verschillende bomen planten van 

over de hele wereld, exoten zoals dat heet. ( vroeger was het allemaal 

heideveld) Het is een belangrijk gebied, want het staat in verbinding met 

andere natuurgebieden, zoals Boswachterij Dorst, het Kadettenkamp bij 

Teteringen en loopt wel tot aan de Biesbos toe, weliswaar met moeilijke 

flessenhalzen, maar het is dus geen “afgesloten” gebied zoals de 

Oostvaardersplassen wat heel slecht is voor 

natuur en dieren. 

In de 18de eeuw is het lang een militair 

oefenterrein geweest onder leiding van 

Stadhouder Willem V. 3000 militairen lagen 

hier gelegerd! Er werd een houten “nep fort” 

gebouwd waarop ze moesten leren schieten 

met kanonnen. Om er voor te zorgen dat de 

kogels niet achter het fort in het weiland 

zouden belanden, bouwden zij hoge  heuvels 

om de kogels te stoppen. Hier kun je er nog 

drie van zien en beklimmen. Zo’n heuvel heet 

“ de KOGELVANGER!” (voor ons een bekende 

naam!) 



.Nu bestaat het uit bossen, waartussen 

weilanden en akkers liggen, akkers met 

koren, vooral voor de mooie 

veldbloemen. Ook vennen hebben ze 

aangelegd en zitten nu vol kikkers die je 

nu goed kon horen! Tonnie, onze gids, 

vertelde heel veel over de planten en de 

bomen, éénhuizige en tweehuizige 

planten, 

de 

Taxus, 

voor 

medicijn 

gebruik, 

naalden voor zeep en luchtjes te maken.                                                                                               

Uitleg over bomen zoals de Amerikaanse 

Eik, deze heeft een “geschubde schors” 

en wordt de “krokodillenboom” genoemd. 

De enorm hoge Douglas Den die zijn 

naam aan meneer Douglas te danken 

heeft omdat hij de zaden uit Amerika 

mee nam naar 

Nederland.                                               

Bij het ven staan veel munt planten, verder op 

de route St Janskruid, goed voor 

geneeskundige olie. Zij liet ons raden hoeveel 

beukennootjes er in een “nap” (omhulsel) 

zitten……het zijn er twee. Klein springzaad 

met uitleg. Ook over het galappeltje. Een 

eikengalwespje 

legt zijn eitje op 

een eikenblad, 

de larf die eruit 

komt wordt dan 

ingekapseld door 

de boom zelf. De 

larf eet de binnenkant op, ontpopt zich 

weer als galwesp en eet zich een weg naar 



buiten en de cirkel is rond! Er zijn 

meerdere soorten 

galwespbomen! Heel vroeger 

maakten ze inkt van de inhoud 

van het  appeltje gemengd met 

een andere stof. Stinkende 

Gouwe, goed voor wratten. 

Teruglopend zagen wij nog een 

“Ree” aan de bosrand staan.   Wij 

kwamen nog langs de 

Amerikaanse  Vogelkers, die 

stikstof in de grond zou stoppen 

en goed voor de grond zou zijn, 

maar deze woekert zó erg dat ze 

hem nu de “Bospest” noemen.  

De weg naar de Haenen staat vol 

met kunst wat heel apart is, ook 

een kerkhof van de Paters en Missionarissen  passeerden wij.                                                                 

Na de gids bedankt te hebben zijn wij terug naar de Haenen gelopen 

waar wij een mooie groepsfoto lieten 

maken om vervolgens op het terras nog 

een heerlijk drankje te nuttigen! 

De gids vertelde nog dat “Mark en Dongen” 

een eigen website heeft waar je cursussen 

kunt volgen en de wandelingen kunt zien. 

Zij hebben veel vrijwilligers met op hun jas 

de letters IVN. (Instituut van Natuur en 

Duurzaamheid Vereniging), in de 

volksmond “In Voor Natuur.”                                                       

Dames van Teteringen, het was zéér de 

moeite waard, met DANK hiervoor! 

Het bos wordt tegenwoordig niet meer 

“opgeruimd!” Want nu zeggen ze…..DOOD HOUT LEEFT OOK!!  “t is 

maar dat je het weet!    Marijke Smit  

   

  



 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Een Kogelvanger.                       



                                               Op weg naar de borrel 

 

                             


