
In de ontwikkeling van het Staelduin heeft  

de landbouw een grote rol gespeeld. Al aan  

het eind van de Middeleeuwen graasden grote 

schaapskudden tussen de duinenrijen op  

de schorren die bij hoog water overstroomden.  

Ook de volgende eeuwen 

liet men  

het vee hier 

grazen, zelfs in de 

tijd dat de Stael-

duinen nog een 

onderdeel van de zee-

wering vormden. In de 

negentiende eeuw liet Jonkheer 

van Rijckevorsel het bos aanleggen. Tot 

die tijd hebben er, vooral dankzij de begrazing, 

nooit veel bomen gestaan. Met deze route gaan we 

vooral in op het effect dat de begrazing op dit 

gebied heeft gehad.

d’Oude Koestal
Het boerenbedrijf bleef vanuit de hoeve en de bijbehorende 
Oude Koestal tot in deze eeuw invloed uitoefenen op het 
Staelduin. In de omgeving van het bos en in het duin werd 
vee gehouden. Op de akkers rond het bos werden allerlei 
groenten en granen geteeld. Nu beheert de Vereniging 
Vrienden van het Staelduinse Bos een bezoekerscentrum in 
d’Oude Koestal. De Vereniging Vrienden van het Staelduinse 
Bos heeft actie gevoerd in de jaren zeventig om het bos te 
behouden. Als u eerst de tentoonstelling in het bezoekers-
centrum bekijkt, zult u beslist meer van uw wandeling 
genieten. In het bezoekerscentrum zijn diverse artikelen  
te koop. De bemanningsleden zijn u graag van dienst.

Gouden voetjes in het gras
Op dit deel van het weiland dat bekend staat als ‘de Grote 
Heuvels’, grazen het hele jaar schapen. Ze gaan van hieruit 
het duingrasland in waar ze jonge boompjes en twijgen eten 
zodat dit unieke plekje niet dichtgroeit. Het duingrasland 
is een voedselarm en gevarieerd gebied met veel hoogte-
verschillen en afwisseling in vochtigheid en licht. Hierdoor 
ontstaat een landschap dat aan heel veel soorten planten en 
dieren plaats biedt. Het duingrasland is wel erg kwetsbaar 
en wordt snel vertrapt. De schapen hebben echter ‘gouden 
voetjes’ waarmee ze weinig kwaad doen. De schapen 
kunnen drinken bij de poelen die bovendien ruimte bieden 
aan allerlei leven, zoals padden en waterranonkels.

d’Oude Koestalroute
Welkom in het Staelduinse Bos

1 2 3

Nieuwlandse dijk
Planten hebben allemaal hun eigen plekje waar ze net 
iets beter groeien dan andere planten. Zo is het geen 
probleem als u hier op het pad op de grote weegbree 
en het varkensgras trapt. Ze kunnen er heel goed tegen. 
Heelblaadjes en watermunt kunnen wat meer vocht hebben 
en groeien dan ook in de buurt van de sloot. De dijk 
met zijn noord- en zuidhelling en zijn vocht- en hoogte-
verschillen biedt plaats aan een groot aantal plantensoorten 
en daardoor ook aan veel diersoorten. Nu wordt de dijk 
door een boer gebruikt om vee op te laten grazen.
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Tuincentrum 
Staelduinse 

Bos 

De Kom 

Hoofdingang 

Zwaantje

Antoniushoeve 

Ingang 

Maasdijk 
Maassluis 

Hoek van Holland 

Oude Bonnenlaan 

Bonnenlaan 

Hazenlaan 

Jacobalaan 

Papedijk 

Polder de Korte Bonnen 

Polder de Lange Bonnen 
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    Schapen en koeien
Het weiland ‘de Kleine Heuvels’ wordt begraasd door 
koeien en in een weiland even verderop, ‘de Grote Heuvels’, 
grazen schapen. Koeien en schapen grazen ieder op hun 
eigen manier en hebben daardoor een eigen effect op de 
begroeiing. Koeien scheuren het gras met hun tong af en 
houden de ruigste delen open, terwijl schapen het gras 
met hun voortanden afknippen en voor een korte grasmat 
zorgen. Zo ontstaat meer variatie in flora en fauna dan 
wanneer er alleen koeien of schapen zouden grazen. Rond 
de koeien en schapen is in al die duizenden jaren dat ze in 
Nederland leven een eigen ecosysteem ontstaan. Zo zijn er 
mestkevers die alleen van schapenkeutels leven en vliegen 
die uitsluitend op koeien zitten. Ook het gras en de planten 
zelf hebben zich ingesteld op de specifieke eigenschappen 
van de grazers. De ‘totempaal’ rechts staat er om de dieren 
de gelegenheid te geven zich eens lekker te schuren.

Tureluur

bos 

weiland 

bebouwing 

water 

andere weg of pad 

provinciale weg 

sloot 

akkerland / overig terrein 

horeca 

parkeerplaats 

d’Oude Koestalroute, 
gele paaltjes; 2,5 km

fietspad 

bezoekerscentrum

kampeerterrein 

speelweide

vogelkijkscherm

uitkijktoren



Turen naar de tureluurs op Oosthuijse
Vanaf het Van Oosthuijsepad kan men uitkijken over de 
hooiweide ‘Oosthuyzen’. Dit land wordt laat gemaaid om 
de kieviten en tureluurs voldoende tijd te geven om hun 
jongen groot te brengen. Bovendien krijgen dan planten als 
veldzuring en grote ratelaar de kans om het land rood en 
geel te kleuren. Door na het hooien te weiden, zorgen we 
voor een korte mat in het voorjaar. De hooiweide wordt zo 
geschikt voor andere, minder algemene plantensoorten, 
zoals de gewone brunel.

Kruisdistels en konijnen
Konijnen vinden hier een ideaal uitkijkpunt over het hooi-
land. Vooral omdat de dekking van het bos vlakbij is. De 
konijnen eten en keutelen er dan ook regelmatig. Het gevolg 
is dat daar net iets andere planten groeien, zoals kruisdistel 
en het gele walstro. Ook de rolklaver groeit hier en biedt 
plaats aan de rupsen van het icarisblauwtje. Deze rupsen 
scheiden een stof af die voor mieren heel aantrekkelijk is. 
Ze worden dan ook door de mieren tegen allerlei rovers 
beschermd.

Hooibeestjes langs de bosrand
Een bos en een grasland naast elkaar: de ideale leefom-
geving voor veel dieren. Het bos heeft een mild klimaat, 
niet te droog en niet te nat, maar wel donker. Het grasland 
heeft een veel extremer klimaat. Het is er heet of koud, 
droog of nat en het kan er flink waaien. Maar er is wel 
zon. Langs de rand van het bos leven dan ook veel dieren 
die van beide walletjes willen eten. Zo kun je hier op de 

bloemen van bramen, distels en andere planten een groot 
aantal soorten vlinders vinden, zoals de dagpauwoog, het 
klein geaderd witje en natuurlijk het hooibeestje.

De Korte Bonnen, het weiland van een boer
Deze weilanden worden niet als natuurgebied beheerd, maar 
gebruikt om vee te weiden. De weilanden worden dan ook 
wat meer bemest. Het gevolg daarvan is dat een klein  
aantal soorten grassen zo goed gaat groeien dat ze de 
andere planten verdringen. Uiteindelijk groeien er dus 
veel minder soorten, maar staat er wel meer gras op het 
land. De greppels die het teveel aan water naar de sloten 
afvoeren, geven nog dat beetje extra variatie waardoor 
andere planten als de blaartrekkende boterbloem een 
plaatsje kunnen vinden.

Roofvogels die veel willen zien
In het bos kun je niet ver om je heen kijken. De roofvogels 
die in het bos broeden, hebben bij het jagen de behoefte 
aan een ruim blikveld. Deze rovers zoeken dan ook de 
weilanden op waar ze veldmuizen het leven zuur maken.  
Zo zien we hier de buizerd zijn rondjes draaien in een 
prachtige glijvlucht, terwijl de torenvalk, biddend voor het 
eten, stil in de lucht hangt. Ook de boomvalk en de wespen-
dief zijn hier te zien en de kans is groot dat er een slecht-
valk voorbij flitst.

De Hazenlaan
Nu vinden hazen in bos en weide van het Staelduinse Bos 
vooral voedsel en beschutting. Dat is niet altijd zo geweest. 
Tientallen hazen legden hier elk jaar het loodje. Tot ver in 
de twintigste eeuw bedreef de vroegere eigenaar met zijn 
schietgrage gasten de jacht. Ingehuurde ‘drijvers’ zorgden 
ervoor dat hier de hazen in het vrije schootsveld van de 
lange en rechte Hazenlaan belanden.
 

d’Oude 
Koestalroute

Staelduinse Bos

wandelroute
2,5 km gemarkeerd

Op weg

Start  bezoekerscentrum dʼOude Koestal

Lengte  2,5 km

Markering geel

Toegang  vrije toegang op wegen en paden

Honden honden aan de lijn toegestaan

9

w
an

de
lf

ol
de

r

©
 2

00
5 

 pr
od

uc
tie

 e
n 

vo
rm

ge
vi

ng
, B

ur
o 

Kl
oe

g 
na

tu
ur

- 
en

 m
ili

eu
vo

or
lic

ht
in

g,
 B

un
ni

k 
  t

ek
en

in
ge

n 
Sa

sc
ha

 d
e 

N
ob

el
, 4

52
5

8

6

5 Steun het Zuid-Hollands Landschap

Heeft u lekker gewandeld in dit prachtige natuurgebied 

en genoten van de rust? Misschien heeft u onder 

de talloze planten en dieren zelfs enkele zeldzame 

soorten gezien. Het Staelsduinse Bos is één van de 

vele natuurgebieden van het Zuid-Hollands Landschap. 

Deze stichting beschermt natuur en landschap door het 

aankopen en beheren van natuurgebieden. Als u genoten 

heeft van de wandeling en vindt dat deze prachtige 

natuurgebieden moeten blijven bestaan, word dan 

beschermer. Uw steun is van harte welkom. Voor meer 

informatie of om beschermer te worden kunt u terecht 

bij het bezoekerscentrum of het Zuid-Hollands Landschap:

Bezoekerscentrum d’Oude Koestal

Vereniging Vrienden van het Staelduinse Bos

Peppellaan 4/2691 NG ’s-Gravenzande/(0174) 41 73 51

Openingstijden: za 13.00-16.00 uur, zo 11.00-16.00 uur,
apr t/m okt ook op wo 13.00-16.00 uur.

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
Nesserdijk 368/3063 NE Rotterdam/(010) 272 22 22

www.zuidhollandslandschap.nl

De Nationale Postcode Loterij, Nederlandse Aardolie 

Maatschappij en H. Weterings B.V. steunen het Zuid-

Hollands Landschap
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Icarusblauwtje


