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Het Engelandse Bos is een gemengd bos aan de rand

soorten die zijn waargenomen zijn bijvoorbeeld

van een laag gelegen gebied, de Rascher Maten.

eikepage en bruine vuurvlinder. Vogels die u hier

De begroeiing van het bos is voor een deel nog

het hele jaar door kunt aantreffen zijn: kleine bonte

oorspronkelijk, dat wil zeggen niet beïnvloed door

specht, boomklever, zwarte mees, staartmees, havik,

de mens. De variatie in hoogteverschil, in droge en

sperwer en ransuil. Reeën hebben in het Engelandse

natte delen, in voedselrijk en voedselarm geeft veel

Bos hun rustplek.

variatie in flora en fauna. Het Engelandse Bos is een
bekend rustoord voor reeën.

Flora
Het Engelandse Bos is een gemengd bos, omdat je

Landschap en cultuurhistorie

er naast de eik, els, populier en wilg ook de den en

Het Engelandse Bos ontleent zijn naam aan het

lariks tegenkomt. Door hoogteverschillen, droge en

nabij gelegen buurtschap Engeland. Het gebied ligt

natte delen, voedselarme en voedselrijke delen is de

op de westelijke oever van de Vecht en is, ook na de

variatie in planten groot. Zo groeit in het natte, meer

ontginning, een nat gebied gebleven. Mogelijk komt

voedselrijke deel de zeldzame koningsvaren. Terwijl

daar de naam ‘Engeland’ vandaan. Het Engelandse

er op de droge, voedselarme gedeeltes struikheide

Bos is ongeveer 65 jaar oud en 40 ha groot. Het bos

groeit. Bijzonder in het Engelandse Bos zijn ook de

is ontstaan door opgewaaid rivierzand. De hierdoor

prachtige paddenstoelen, die u in de herfst kunt

ontstane stuifduinen raakten langzaam maar zeker

vinden onder oude eiken of op oude boomstronken.

begroeid met bos. De Korrelbelt is nog een duidelijk
Recreatie

zichtbaar stuifduin. 		

Het bos heeft veel wandelpaden en is daarmee
Fauna

gemakkelijk toegankelijk voor publiek.

De variatie in begroeiing en in droge en natte delen

Staatsbosbeheer heeft er ook een wandelroute

brengt een grote verscheidenheid aan dieren met

Engelandse Bos van 2 km uitgezet. Zowel de

zich mee, waarbij de vogel- en vlindersoorten het

fietsroutes Collendoornroute (44 km) als de Engeland

meest in het oog springen. In het Engelandse Bos

Route (24 km) komen langs het Engelandse Bos.

zijn jaren lang vlinders geïnventariseerd. Bijzondere
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