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1. 
De onbekende oorsprong 

van Het Groene Woud
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W
en de afwisseling van graslanden met bospercelen. 
Daardoor valt niet op, dat het gebied zo vlak is. 
Zonder dat je er erg in hebt, ga je in het noorden in De 
Geelders gaandeweg van west naar oost, van droog tot 
vochtig bos naar vochtig tot nat bos. Zandruggen of 
dalvormige laagtes lijken op het oog moeilijk herken-
baar. Toch zijn drassige plekken aanwezig in het bos 
van de eeuwenoude landgoederen het Veldersbosch, 
Heerenbeek en De Woekens. Van oorsprong waterden 
deze laagtes diffuus af in noordoostelijke richting op 
de Dommel. Later werden voor verbetering van de ont-
watering waterlopen in deze laagtes gegraven zoals 
de Groote Waterloop. Een deel van de afwatering is 
gewijzigd met het graven van waterlopen die het water 
richting de Beerze voeren. Ondanks deze wijzigingen is 
natte natuur gebleven. Voor veel bijzondere en zeldzame 
planten en dieren, die kenmerkend zijn voor het rijkere 
loofbos en het elzenbroekbos, is landgoed Heerenbeek 
nog steeds belangrijk. 

De situatie zoals we die aantreffen op Heerenbeek, is 
ook op verschillende andere plaatsen herkenbaar. Het 
water stroomt niet of zeer geleidelijk en oppervlak-
kig af in kleine stroompjes. In de laagste delen groeit 
elzenbroekbos. Waar het vochtig is, komt bos met Es, 
Hazelaar, Bosanemoon en Slanke sleutelbloem voor. 
Op drogere plaatsen groeien Lijsterbes, Dalkruid en 
Adelaarsvaren in het eikenbos.

Een mooi voorbeeld is te vinden in het oosten van De 
Geelders, dat kort geleden is ontdekt door Arno Braam. 
Daar ligt een dalvormige laagte, die ooit onderdeel was 
van de Beeksche Waterloop. Ze is deels afgesneden en 
ligt verborgen in het bos. Het kost moeite om het te zien, 
maar de dalvormige laagte is te herkennen aan het natte 
karakter en aan de begroeiing met rietvegetaties, elzen-
broekbos en vogelkers-essenbos. ’s Winters is de laagte 
vaak overstroomd. Op de grond liggen omgevallen 
bomen. Deze zijn met mos begroeid, mede dankzij de 
hoge luchtvochtigheid. Waterviolier, Holpijp en Gewone 
dotterbloem zijn hier present. In het water maar ook op 
de omringende natte tot vochtige bodem leven bijzon-
dere slakjes. 

De voorbeelden tonen aan dat zich in het winter-
halfjaar op allerlei plaatsen water verzamelt. Het water 
wordt aangevoerd via kleine stroompjes, maar ook via 
de ondergrond door kwel. In het zuiden is dat grond- of 
oppervlaktewater, afkomstig van de dekzandrug waarop 

Bos in het hart van Het Groene Woud 
Wie een wandeling maakt in de natuurgebieden tussen 
Oirschot, Boxtel en Best, loopt al snel onder de bomen 
en in het bos. In het voorjaar roepen en zingen bosvo-
gels. Ergens kwaken kikkers. Maar gaandeweg de zomer 
wordt het stiller. Misschien vlucht een ree voor u uit. Of 
ziet u sporen van andere dieren. Een verscheidenheid 
aan paddenstoelen verschijnt in de herfst. En als het win-
ter wordt, kunt u dwars door het bos kijken. 

Tot zover niets bijzonders, want dat hoort bij een bos-
wandeling. Toch hebben de bossen in Het Groene Woud 
meer te bieden. Maar wat dan? Waarin onderscheidt 
bos in Het Groene Woud zich van andere bosgebieden? 
Misschien hebt u al vermoedens hierover. Het is bekend 
dat op bepaalde plaatsen in het voorjaar een rijke krui-
denlaag tot ontwikkeling komt, die kleur geeft aan het 
bos. Bosanemoon, Slanke sleutelbloem, maar ook bijzon-
dere bosplanten als Eenbes of Zwartblauwe rapunzel, 
zijn aanwezig. Elders staan oude en dikke eiken. Daar 
roffelen verschillende soorten spechten. De boomlaag 
kan ook gedomineerd worden door populieren. Vaak 
zijn rabatten zichtbaar. Dit is een patroon van grep-
pels en ruggen waarop de bomen zijn aangeplant. Hoe 
natuurlijk is het bos eigenlijk? 

Er zijn plekken waar het bos weelderig, nat en krui-
denrijk is. Daar oogt het bos heel natuurlijk. Verderop 
treffen we een open ruimte aan in het bos. Dat kan een 
grasland zijn waar orchideeën groeien. Of tot onze ver-
rassing vinden we heide. Het landschap krijgt dan even 
een arcadisch karakter. Je wandelt via bospaden, door 
lanen, over een kade, passeert grazige dreven en gaat ver-
volgens weer verder door bos.

De leembossen van Het Groene Woud zijn boeiend, 
hoewel dat nog niet overal het geval is. En de antwoor-
den op de gestelde vragen moeten nog komen. Laten we 
een begin maken met onze verkenning.

Vijf natuurgebieden zullen daarbij vaak aan bod 
komen. Het zijn De Geelders ten noorden van de 
Dommel, de landgoederen het Veldersbosch en 
Heerenbeek ten zuiden van Boxtel en het aangrenzende 
De Mortelen in het zuiden en De Scheeken in het oosten 
van Het Groene Woud. 

Een vlak en vochtig gebied
Het landschap van de leembossen is overwegend half-
open tot gesloten dankzij de bossen, de populierenrijen 
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De leembossen zijn boeiend. 
Bossen met rabatten, populie-
ren, gemengd bos of bosweitjes 
op zandige of lemige bodems 
wisselen elkaar af in Het Groene 
Woud. 

z  Links Bloeiende Hazelaar in nat 
bos bij het Hoefje.

z  Links Eikenbos in de bossen van 
Marggraff in De Geelders.

 z  Midden Winters eikenbos in de 
Maai.
z  Rechts Nat bos met rabatten in 

De Mortelen.

z  Onder Populierenlaan bij het 
Hollandsch Diep.
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keling te hebben doorgemaakt. En waarom is hier nog 
steeds een hoge biodiversiteit? Er is nog een andere 
factor die zeer bepalend is en dat is de ondiepe aanwezig-
heid van leem over een aanzienlijk oppervlak. 

De bodem bestaat vaak uit lemig, fijn zand. Op veel 
plaatsen is een leemlaag aanwezig van tenminste 20 cen-
timeter dik. Deze laag begint tussen 40 en 120 centimeter 
diep. Dieper kunnen nog meer leemlagen aanwezig zijn. 
Langs de oevers van waterlopen kun je de leem tegenko-
men. Deze leemlagen zijn ontstaan aan het eind van de 
laatste ijstijd. Er heerste duizenden jaren lang een pool-
klimaat en enorme hoeveelheden zand en leem werden 
door de wind verplaatst uit de drooggevallen Noordzee 
naar het oosten. Dooiwater stagneerde in laagtes en 
hierin verzamelde zich de door wind en smeltwater 
aangevoerde leem. Zo ontstond tussen Veldhoven, Son, 
Oirschot en Schijndel een omvangrijke leemplaat. 

de dorpen Spoordonk, Oirschot en Best zijn ontstaan en 
waarop ook de Oirschotse Heide ligt. Op de flank van de 
dekzandrug zijn waterlopen gegraven, die het water van 
zuid naar noord voeren door De Mortelen, de Pailjaart en 
Heerenbeek naar de Beerze of de Dommel. Aan de andere 
zijde van de Dommel in De Geelders is in het oosten 
een waterloop gegraven. Op deze Beeksche Waterloop 
wateren vele kleine sloten en greppels af. Ook dit water 
komt uiteindelijk in de Dommel ten zuiden van Sint-
Michielsgestel. 

De grondwaterstand in het voorjaar varieert tussen 
de 0 en 60 centimeter beneden het maaiveld in de lage 
delen. In droge perioden zakt het grondwater weg tot 
meer dan 80 centimeter beneden het maaiveld. In winter 
en voorjaar zijn de vele sloten en greppels gevuld met 
water. Daardoor zijn de bosgebieden in de voorzomer 
rijk aan muggen. Het gevolg is dat de terrasbezoekers 
van café ‘t Groene Woud aan de rand van De Geelders 
dan hun heil binnen zoeken als het gaat schemeren en de 
Houtsnip zijn rondjes draait boven de bomen.

Over leem
Een vlak en vochtig tot nat gebied met droge delen is in 
een dichtbevolkte streek als de onze gewoonlijk groten-
deels in cultuur gebracht. Het bosrijke gebied tussen 
Oirschot, Boxtel en Best lijkt echter een andere ontwik-
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Een eigenschap van leem is dat het moeilijk doorlaat-
baar is voor water. Het natte karakter van het gebied is 
mede te danken aan de aanwezigheid van die leem. De 
watervoorraad in de ondiepe, zandige bodem die op de 
leemlaag ligt, kan gedurende de zomer flink afnemen. 
Dit is vooral het geval als er rabatten zijn in het bos en de 
bomen veel water verdampen. Ook waterloopjes drogen 
dan even op, zodat vissen en larven van libellen hier niet 
kunnen leven. Andere kleine waterdieren profiteren 
van het ontbreken van de rovers en zijn juist in tijde-
lijk droogvallende wateren te vinden, waar in winter 
en voorjaar water stagneert of wordt afgevoerd. Onder 
hen is de tegenwoordig zeer zeldzame kieuwpootkreeft 
(Eubranchipus grubii), een waterdier met een lengte van 
enkele centimeters. De eieren overleven langere perio-
den van droogtes en kunnen lang levenskrachtig blijven. 
Helaas wordt de kieuwpootkreeft maar zeer zelden 
gezien in of om Het Groene Woud. Onlangs is een vondst 
gedaan in De Geelders.

Leem vergroot tevens de vruchtbaarheid van de bodem. 
Waar leem aanwezig is, wordt de bodem niet te zuur en 
kan een goede afbraak van organische stof in de bodem 
plaatsvinden. De bossen zijn rijker op leembodem en dat 
is te merken aan de houtopbrengsten. Het kalkgehalte 
speelt hierbij een rol. De kalk is in de leem vooral aanwe-

Gemorfologie
Bebouwing

Beekdalen

Dekzandrug

Dekzandvlakte

Lage landduinen

Vlakte van verspoelde dekzanden

Vlakte van verspoelde dekzanden en lˆ ss

Water

Leembossen
Leembossen

Olland

Boxtel

Boskant

Liempde

Schijndel

Sint-Oedenrode

0 1 2 30.5 km

z  Geomorfologie van de 
leembossen.

z  In het water maar ook op de omrin-
gende natte tot vochtige bodem leven 
veel slakken. De Zanglijster weet ze te 
vinden en maakt hier elk voorjaar een 
nest.

De leembossen zijn tot ontwikkeling 
gekomen in een vlak en vochtig gebied, 
waar hier en daar natte laagtes aanwezig 
zijn met een meer natuurlijke begroei-
ing.
z  De Ouddalbeeksewaterloop in De 

Geelders ligt in een laagte in het bos.

zig als fossiele slakjes. Deze slakjes leefden gedurende de 
laatste ijstijd in de periodes dat het klimaat wat veran-
derde, de bevroren meren daardoor ‘s zomers ontdooi-
den en water- en oevervegetaties ontstonden. Dankzij de 
aanwezigheid van de slakkenhuisjes wordt grondwater 
dat door de leemlaag wordt geperst, aangerijkt met kalk. 
Op verschillende plaatsen blijkt het ondiepe grondwater 
tamelijk kalkrijk te zijn. Het kalkrijke grondwater is 
echter niet altijd tot aan het maaiveld aanwezig. De druk 
is dan niet sterk genoeg en dan kan zich toch regenwater 
verzamelen op en in de bodem. 

Van woud naar bos
De aanwezigheid van bos dateert al van ver voor de jaar-
telling. Ooit was hier een eindeloos woud met Es, Iep, 
Linde en Zwarte els. Deze hadden de eerder na de laatste 
ijstijd verschenen berk, Grove den en Ratelpopulier of 
Esp verdrongen naar de meest droge of zure plekken. In 
dit woud leefden tal van diersoorten. Niet alleen Vos, Ree 
en Boommarter, maar bijvoorbeeld ook Edelhert, Wild 
zwijn, Wilde kat en Wolf. 

De eerste landbouwers waren al ongeveer vijfduizend 
jaar geleden actief in deze streken. In eerste instantie 
ging het om zwerflandbouw, maar duizend jaar later 
was er al sprake van permanente vestigingen op de dek-
zandruggen en de hogere gronden langs de riviertjes. 
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in Gheerlaer (= Geelders). Laar is namelijk afgeleid van 
het Germaanse hlaeri en betekent bosachtig, moerassig 
terrein.

Het zuidelijk hiervan gelegen Heerenbeek is eveneens 
ontstaan als een bos; het was een schenking van hertog 
Jan II van Brabant aan de abdij van ‘t Park bij Leuven. 
Dat er bos stond, blijkt uit het recht om hout te mogen 
kappen. En er kwam heide voor, getuige de uitbreiding 
van de schenking in het najaar van 1303 met 30 bunder 
heidegrond.

De Geelders ten noorden van de Dommel was lang 
onderdeel van de Gemeynte of Bodem van Elde. Deze 
gemeenschappelijk gebruikte gronden lagen tussen 
Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Schijndel en Boxtel 
en werden daarom ook wel de Viergemalen genoemd. 
Pas na 1800 wordt de Bodem van Elde opgedeeld. De 
landmeter en kaartenmaker Hendrik Verhees maakte 
in 1802 een zeer gedetailleerde kaart van dit gebied. Het 
bestaat dan uit natte heide, schraal grasland, moerasbos 
en hakhout.

De aanwezigheid van soorten van oud bos zoals 
Eenbes, Witte klaverzuring, Muskuskruid en 
Salomonszegel doen vermoeden, dat bosrestanten 
van het oude woud bij Oirschot en Boxtel zich hebben 

was weer onderdeel van een veel groter woud, dat via 
Liempderwalt en het Woud van Elde via het Woud tus-
sen Schijndel en Middelrode richting Vught liep. Alle 
huidige leembossen inclusief het Wijboschbroek in Het 
Groene Woud waren onderdeel van het in de oudste oor-
konden beschreven grote woud.

De eerste ontginningen vonden plaats op de drogere 
gronden. Het bos maakte geleidelijk plaats voor akkers 
en heide. De natste en meest ontoegankelijke gebieden 
hielden het langst stand. 

Weinig is bekend over het precieze verloop van de 
ontginning, maar sommige oude geschriften lichten 
een tipje van de sluier op. Zo is te lezen dat tussen 1311 en 
1336 de Hertog van Brabant op grond van zijn rechten 
op goederen zonder eigenaar, dat wil zeggen de ‘woeste’ 
gronden, een groot gebied tussen Boxtel en Oirschot 
in gebruik gaf aan de inwoners van enkele Oirschotse 
gehuchten, waaronder Notel, Hedel en Best. De uitgiften 
betroffen terrein dat gekenmerkt werd als veld en bos. 
Het ging om een deel van het oude Woud van Oirschot. 
Het werd gebruikt als gemeenschappelijke grond, de 
gemeijnt. Hier werden dikke bomen omgehakt ten 
behoeve van de gebinten van de boerderijen. Er werd 
honing  gewonnen en leem gedolven voor het bestrijken 
van de wanden van huis of schuur. Er zwierf vee rond of 
er werden varkens geweid onder de eikenbomen. Door 
die beweiding en houtkap zou het bosareaal verder 
inkrimpen. Waar het nat was, hield bos of moeras lang 
stand zoals in Tregelaar en Bobbelaar in De Mortelen en 

Op deze plekken maakte het bos plaats voor akkers en 
beemden. De Romeinen troffen in de eerste eeuw op 
slechts kleine schaal nederzettingen aan. Het aantal nam 
in de Romeinse Tijd geleidelijk toe, en daarmee de druk 
op het bos. De meeste nederzettingen werden na het jaar 
400 echter verlaten na de ineenstorting van het West-
Romeinse Rijk. Het bos kon zich goeddeels herstellen 
in de twee eeuwen die volgden. Pas vanaf ongeveer 600 
raakte het gebied weer bewoond en werd de definitieve 
ontbossing in gang gezet. 

De leembossen zijn de restanten van een groot woud 
dat lang stand hield. Uit de toponiemen die voorkomen 
in de periode vóór 1312, zijn de contouren van dit woud 
te schetsen. Er was het Woud van Oirschot dat gesitueerd 
was ten noorden van het huidige Oirschot en Best en ten 
zuiden van Liempde, Boxtel en Sint-Oedenrode. Delen 
ervan werden ook Woud van Straten genoemd. Dit woud 

In Het Groene Woud komen op grote 
schaal leembodems zeer ondiep voor. 
’s Winters blijft daardoor gemakkelijk 
water staan; gaandeweg de zomer droogt 
de bodem boven de leem uit. 
z  Links Op sommige plaatsen in De 

Mortelen ligt de leemlaag vlak onder 
het maaiveld.
z  Onder In het voorjaar staan de weilan-

den in het Vleeschbroek door de ondiep 
aanwezige leemlaag onder water.

z  Kieuwpootkreeften zijn tien tot 
twintig keer groter dan watervlooi-
en en met het blote oog goed te zien, 
ware het niet dat ze tegenwoordig 
zeer zeldzaam zijn. In De Geelders 
komt Eubranchipus grubii nog voor 
(tekening uit Redeke, 1948). 

Voorjaarsgrondwaterstand
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z  Voorjaarsgrondwaterstand in 
de leembossen. Een deel van 
de leembossen heeft nog hoge 
grondwaterstanden in het voor-
jaar. Dat areaal was vroeger gro-
ter.
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stond een ontginningslandschap met onregelmatige en 
kleine kavels. De ontginning gebeurde op individuele 
basis. Door vererving trad een verdere versnippering van 
eigendom op. Dankzij houtwallen, hagen en bosjes bleef 
hout voorradig en konden bossoorten overleven.

Noordelijk van De Mortelen in Heerenbeek ontstond 
een ontginning, doordat enkele lekenbroeders van abdij 
van ’t Park een hoeve oprichtten op een zandige hoogte 
eenzaam in het restant van het Oirschotse Woud. Een 
decennium later konden al vijf werkpaarden worden 
gehouden. Later zou de daling van het aantal leken-
broeders de abdij dwingen tot het in erfpacht uitgeven 
van dit ver weg gelegen bezit. Een lijst daterend van het 
einde van de vijftiende eeuw noemt dertig runderen 
waaronder ossen, verder acht à tien varkens en een kudde 
van honderd schapen. Niet alleen weilanden, maar ook 
akkers met bijvoorbeeld rogge, boekweit en hop behoor-
den tot dit goed. Het werd doorsneden door enkele slo-
ten en afwateringskanaaltjes. In 1670 zou het landgoed 
worden verkocht aan de heer van Moergestel. 

Het aangrenzende landgoed Velder behoorde tot het 
domein van de baron van Boxtel. Een lange houtwal 
met sloot scheidde de eigendommen van de abdij van 
die van de baron. In de zeventiende eeuw werd een juri-
dische veldslag uitgevochten over het onderhoud van 
de houtwal. Abdij van ‘t Park trok uiteindelijk aan het 
langste eind. Velder, Vellaer of Te Velde betreft steeds een 
hoeve met bos, die al vermeld wordt in 1368 en in bezit 
was van de heren van Boxtel. Het gaat hier om bos dat de 
Middeleeuwen mogelijk overleefde. Dat wil niet zeggen 
dat er geen veranderingen hebben plaatsgevonden. 

Het Veldersbosch is al eeuwenlang bos, maar er herinnert 
nog maar weinig aan het Woud van Oirschot als gevolg 
van exploitatie van hakhout, bosbouw en jacht. De mili-
taire kaart van 1837 laat zien dat het bos toen al een land-
goedkarakter had. Een stervormig patroon van lanen is 
duidelijk zichtbaar. 

In 1465 werd een Kartuizerklooster gesticht in het 
Dommeldal bij Olland. Dit klooster verwierf gedurende 
de vijftiende tot de zeventiende eeuw flinke opper-
vlakten bos. Daaruit werd dikker stamhout en dun-
ner schaarhout verkocht. In het Brabants Historisch 
Informatie Centrum (BHIC) is een register aanwezig, 
waarin dat door de Kartuizers exact werd bijgehouden. 
In Kasteren waren het vooral De Bordelaar, De Aker, de 
Zeepstrepen, de Kalverstrepen, de Braak, De Steenoven, 
De Wedehagen, de Hoefbeemd, de Torfkamp en de Speet 
met hun aarden wallen die voorkomen in de houtver-
koopakten. Deze aarden wallen zijn in De Geelders op 
een aantal plekken nog aanwezig. Onderzoek van Jan 
Sanders leverde bijzondere gegevens op over de bosex-
ploitatie. ‘Boompje groot, plantertje dood’ was voor 
een geestelijke instelling als het klooster geen bezwaar. 
Bovendien was het een mooi appeltje voor de dorst. 

Uit de stukken blijkt dat iedere houtwal en ieder 
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z  Boomsoorten in 
de leembossen.
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weten te handhaven tot in deze tijd. Daarnaast blijken 
er nog tal van autochtone boomsoorten als Zoete kers, 
Haagbeuk en Viltroos aanwezig te zijn in de leembossen. 

Wie in de historische atlas met de militaire kaarten 
van 1836-1843 neust, ziet dat deze regio destijds rijk was 
aan bos in tegenstelling tot het omringende gebied op 
de zandgronden van Noord-Brabant, waar heide domi-
neerde. In 1798 schrijft P.E. de la Court: ‘Men vind’er geen 
groote bosschen, ten minste is ‘er my geen een, van een vierkant 
uur gaanse groot, bekend en eenige dorpen uitgenomen als Boxtel, 
Liempde, Oirschot, Schijndel, Udenhout, St. Oedenrode, en eenige 
omtrent ’s Bosch geleegen, kan men in ’t algemeen vast stellen 
dat de Meijerye slegt beplant is.’ Het lijkt wel alsof op allerlei 
plaatsen soorten van oud bos hebben kunnen overleven 
dankzij de aanwezigheid van bos. Maar is dat wel zo? De 
verspreiding van de plantensoorten van oud bos blijkt 
grote hiaten te tonen. En de aanwezigheid van rabatten 
geeft ook te denken. Wat is er in de afgelopen honderden 
jaren gebeurd? 

Ontginningen door keuterboeren  
en monniken
De Bodem van Elde in het noorden bleef zolang het 
onverdeeld was, een gebied waar cultuurgrond ontbrak. 
De kaart van Verhees toont slechts enige doorgaande 
wegen, een voorganger van de Beeksche Waterloop 
(Reijt) en twee ontginningsblokken of kampen waaron-
der het nog steeds bestaande Gasthuiskamp. Een duide-
lijke aanwezigheid van bos is niet te zien op de kaart. Het 

werd veeleer gebruikt als hakhout voor brand- en gerief-
hout, als heide en als graasgrond voor vee. 

De hakhoutcultuur was al sinds de Middeleeuwen 
wijd verbreid in Nederland en Vlaanderen. Bij hakhout-
beheer wordt het bos periodiek in een regelmatige cyclus 
gekapt, waarna de stronken opnieuw kunnen uitlopen. 
Eventueel werden verspreid hoogstammige bomen 
in het hakhout gehandhaafd. Dit wordt middenbos 
genoemd. Het cyclisch kappen van de hakhoutlaag zorgt 
voor een periodiek toenemen van licht op de bosbodem 
en dat is gunstig voor de ontwikkeling en uitbreiding 
van voorjaarsbloeiers. Allerlei plantensoorten van oud 
bos zouden dus goed hebben kunnen overleven in het 
hakhout mits de bodem lemig en vochtig was of doordat 
er kwel voorkwam. 

De Scheeken in het zuidoosten heeft een vergelijkbare 
ontwikkeling doorgemaakt als de Bodem van Elde. Maar 
in De Mortelen in het zuidwesten gebeurde iets anders. 
Het gebied was weliswaar te nat voor bewoning of voor 
de aanleg van akkers, maar de natte, relatief rijke en 
plaatselijk met kwel gevoede gronden waren aantrek-
kelijk om te ontginnen tot hooiland. Al op kaarten uit 
1521 en het begin van de zeventiende eeuw zijn beem-
den, dat wil zeggen beekdalgraslanden, aangegeven bij 
Tregelaer. Dit blijken in De Mortelen de oudste cultuur-
gronden te zijn. Ze lagen in smalle gordels van zuid naar 
noord. Het land buiten de beemden bestond tenminste 
voor een deel uit heide en hakhout. Op deze wijze ont-

Nabij dorpen en ontginningen zwierf 
vee door het bos of werden varkens 
geweid. Verdere kap en ontginning was 
nog een kwestie van tijd.
z  Boven In Zuid-Zweden vinden we boom-

weides met flink uitgegroeide eiken en 
weinig opslag van struiken.
z  Rechts Op het eiland Öland in Zweden 

komen nog goed ontwikkelde boom-
weides voor.
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Op allerlei plaatsen komen nog soorten 
van oud bos voor, zoals Bosanemoon, 
Slanke sleutelbloem en Zoete kers. 

z  Boven Zoete kers bloeit uitbundig in het 
voorjaar.
z  Rechts Slootbermen langs de 

Bundersdijk met bosanemonen.
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eiken verkocht, in 1566 in de Celenstrepen 128 eiken. Het 
schaarhout kwam uit hetzelfde kerngebied. Schaarhout 
kon in tegenstelling tot eikenbomen geen uitstel van 
kap dulden. Voor een gezond perceel schaarhout met een 
dito opbrengst was regelmatige kap noodzakelijk. Het 
kapregime van deze productieterreinen van schaarhout 
laat zich aflezen aan de verkoopperioden. Een bijzondere 
functionaris was de woudgraaf van Kasteren. Blijkbaar 
rechtvaardigde de houtproductie in dit gebied het aan-
stellen van een persoon met deze speciale taak. 

Om niet voor onaangename verrassingen te komen 
staan, waren er aan de verkoop voorwaarden verbonden. 
De verkoop van schaarhout kon schade tot gevolg heb-
ben. Op de eerste plaats betrof dit schade aan de jonge 
gewassen, aangeplant of via natuurlijke weg ontstaan. In 
veel gevallen werd uitdrukkelijk bedongen dat er geen 
schade mocht worden aangericht aan het ‘poetsel’ (dat 
zijn zojuist geplante bomen en struiken), groot of klein, 
van berken, elzen, espen, eiken of ander geboomte. 

Deze voorbeelden laten zien dat de geschiedenis van 
de gronden van de leembossen verschillend is verlopen. 
Toch is in alle gebieden nog een voorjaarsflora aanwezig 
of komen bijzondere autochtone bomen of struiken 
voor. En dat terwijl in de Meierij in de achttiende eeuw 
een schaarste aan hout bestond. Reeds in de vijftiende 
eeuw was houtgebrek de reden voor de hertog van 
Brabant om een voorpootrecht te geven aan bepaalde 
dorpen en gehuchten. Daarmee was het de ingezete-
nen toegestaan om voor hun erven, op de kant van de 
openbare wegen en langs gemeenschappelijke gronden, 
bomen of struiken te planten. Bij de kap werd belasting 
geheven. In 1696 wordt dit voorpootrecht voor de Meierij 
in alle dorpen en buurtschappen van toepassing ver-
klaard. 

Het woud was ondertussen erg versnipperd geraakt. 
Gaandeweg veranderde het in houtopstanden en bossen 
met een percelering. Het Veldersbosch bleef in de acht-
tiende eeuw uiteindelijk als grootste aaneengesloten 
boscomplex over. In het hakhout en de bosrestanten 

houtveld gemiddeld eens in de zes jaar werd gekapt. 
De kopers moesten ook de doornen en ander hout laten 
staan. Dit om de houtpercelen en houtwallen te bescher-
men tegen vee. Het vee moest binnen de weiden gehou-
den worden om te voorkomen dat de beesten het jonge 
hout zouden afvreten, waardoor de houtpercelen minder 
waard zouden worden. Nadrukkelijk werd er daarom 
bij bepaald dat de kopers ‘den vree die daer gemaect is niet 
en sullen afhauden noch brecken’ (de omheining niet zullen 
kappen of breken). De ‘vree’ was de natuurlijke omhei-
ning rondom het houtperceel. Ze werd gemaakt door het 
hout te breken en samen te binden, zodat er geen runde-
ren door konden. Zo groeide het in elkaar tot een stevig 
vlechtwerk, de vlechtheg. Ze worden gemaakt door 6-7-
jarig hout (vaak meidoorns) laag bij de grond een stuk 
in te kappen en horizontaal te buigen. Deze horizontale 
tak wordt dan in de heg gebonden en gaat doorgroeien. 
Vlechtheggen worden daardoor ondoordringbaar en 
daarmee geschikt voor vele dieren om erin te nestelen en 
te schuilen.

Deze houtwallen dienden als begrenzing, als veekering 
en, niet in de laatste plaats als productiegebied van 
schaarhout. Ze leverden geriefhout voor het dagelijks 
gebruik (gereedschap, staken), klein bouwmateriaal 
(timmerhout en vitsel, het vlechtwerk van takken 
in muren, dat besmeerd werd met leem of klei), en 
niet te vergeten brandhout. Vooral de Weehagen, de 
Celenstrepen, de Ceelen en de Steenoven op Kasteren, de 
buurt van de Hoge Straat en aan Het Hoefken in Olland 
leverden bij herhaling 30 tot 70 eiken. Er werden in 1565 
aan de Schutstraat naast Egberts Kamp in Kasteren 108 

Het woud versnipperde in de veertiende 
eeuw en veranderde in hakhoutbos.
z  Links Hakhout van wilg en berk in De 

Geelders.
z  Rechts Het Veldersbosch in 1837. 

z  Boven De meeste aarden wallen in de 
leembossen hebben een historische 
betekenis. Vaak zijn juist hier zeldzame, 
inheemse soorten bomen en struiken 
aanwezig. Scheidingswal Heerenbeek-
het Veldersbosch.
z  Midden Oude elzenhakhoutwal bij 

Buitenkamp.
z  Onder Het oude landschap van Kasteren.
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d e  o n b e k e n d e  o o r s p r o n g  v a n  h e t  g r o e n e  w o u dVanaf de achttiende eeuw wordt steeds meer 
populier aangeplant in de leembossen. De Meierij 
krijgt het karakter van een populierenlandschap. 
De klompenindustrie heeft een stimulerend 
effect op de populierenteelt.
z  Klompenmakers waren destijds heel belangrijk 

in Liempde, zoals uit dit standbeeld blijkt,

z  Boven Populieren domineren in het 
landschap, het Vleeschbroek.
z  Midden links Populieren op de rand van 

de kavel in De Woekens.
z  MiddenPopulierengroep in  

De Woekens.
z  Onder De grillige kronen van populieren 

in het Vleeschbroek.
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afzonderlijke eigenaren. Het was half bebost en half 
heide. Uit documenten blijkt dat het hoofdzakelijk in 
gebruik was als hakhout en heide en een enkele keer als 
grasland. Vlakbij café ‘t Groene Woud lag in die tijd al 
een perceel dennenbos. Vooral op de zandige koppen en 
op heide werden dennen aangeplant. Bodembewerking 
en bemesting werden toegepast om de kans van slagen 
van beplanting te vergroten. Na de landbouwcrisis aan 
het einde van de negentiende eeuw, werden landbouw-
gronden verlaten, ze groeien dicht met opslag of worden 
bebost. Het oorspronkelijke bos is al heel lang verdwe-
nen. Toch zijn er plaatsen in de leembossen waar eeu-
wenlang bos, bosrestanten, hakhout of struweel heeft 
gestaan. In deze oude boskernen zijn vaak oorspronke-
lijke bosplanten te vinden. Bert Maes heeft enkele jaren 
geleden in kaart gebracht waar oude boskernen resteren 
en bossoorten wisten te overleven. In hoofdstuk 2 wordt 
hierop nader ingegaan. 

De Midden-Brabantse leembossen  
hebben betekenis
De ecologische betekenis van de leembossen lijkt gemak-
kelijk te duiden. Er zijn immers vochtige bossen aanwe-
zig met bijzondere vegetaties en hoge natuurwaarden. 
De verspreidingskaart van de voorjaarsflora (kaart 8) 

hadden bosvogels zoals Boomklever, Middelste bonte 
specht en Appelvink steeds minder te zoeken. Hun leef-
gebied kromp in en een aantal bosvogels zou voor lange 
tijd verdwijnen uit grote delen van Noord-Brabant. 

Het bosbeeld wijzigde eveneens. Veel eikenbos was 
verdwenen na de wederopbouw van de houten huizen 
van verwoeste dorpen in de Tachtigjarige Oorlog. Vanaf 
1750 worden cultuurvariëteiten van de populier geïntro-
duceerd: de klonen serotina en later marilandica. Dit zijn 
soorten die sneller groeien dan Zomereik en het goed 
doen op vochtige, voedselrijke bodem. Op veel plekken 
heeft de populier de plaats van de Zomereik ingenomen 
langs wegen, perceelsgrenzen of in het bos. Waar het te 
nat was in bos of moeras, werden rabatten aangelegd 
en werden eik, populier en later naaldhoutsoorten als 
Douglasspar, Fijnspar, lariks en nieuwe populierenklo-
nen ingeplant. Door bosbouw ging de samenstelling en 
het beeld van het bos veranderen. Er ontstond een geva-
rieerd bosbeeld met restanten hakhout, middenbos en 
een grote variatie aan houtsoorten. 

In de negentiende en twintigste eeuw breidt het bos-
areaal uit. Na de verdeling van de Bodem van Elde in 
de Franse tijd wordt een deel van de gemeynt omgezet 
in bos. Volgens de oudste kadastrale kaart van 1832 was 
De Geelders opgesplitst en kende het gebied diverse 
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z  Toponiemen in 
de leembossen 
van Het Groene 
Woud.
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Grootvruchtige meidoorn tot in deze tijd overleven. 
De leembossen blijken aanmerkelijk rijker te zijn 

aan cultuurhistorische elementen dan in eerste instan-
tie werd gedacht. Maar de fauna is sterk verarmd 
door jacht, vervolging en het vaak eenzijdige karak-
ter van het bos door bosbouw. De aanleg van rabatten 
en de aanplant van zomereiken tot in de vochtige en 
natte delen heeft het bos donker gemaakt en met de 
slecht verterende strooisellaag leidt dit mede tot het 
inkrimpen van de voorjaarsflora. Plantensoorten als de 
Zwartblauwe rapunzel staan op het punt te verdwijnen 
uit Noord-Brabant. De keerzijde van het verdwijnen 
van de hakhoutcultuur is de enorme achteruitgang van 
struweelvogels waaronder de Nachtegaal. Toch kan ook 
de Nachtegaal gaan profiteren van de op handen zijnde 
herstelmaatregelen in de leembossen. Ook vlinders en 
ander insecten krijgen nieuwe kansen. In de volgende 
hoofdstukken zullen we betekenis en trends van de ver-
schillende groepen planten en dieren nader toelichten in 
het licht van de historie, het landschap, het beheer en de 
toekomst voor de leembossen. 

De uitdaging
De leembossen maken onderdeel uit van Het Groene 
Woud, in Noord-Brabant al meer dan tien jaar een 
begrip. Het gebied kreeg in 2004 ook landelijke bekend-
heid met de aanwijzing als Nationaal Landschap. 
Dankzij de cultuurhistorisch waardevolle landschappen 
met oude lanen en bosjes, monumentale boerderijen en 
fraaie landgoederen, maar ook met rijke bossen en beek-
dalen heeft het landelijke erkenning gekregen. 

Wat velen niet weten, is dat het allemaal begon met 
een visie voor de natuur in de kern van Het Groene 
Woud. Het idee van de provincie was om in Noord-
Brabant een groot samenhangend natuurgebied te rea-
liseren met daarbinnen een zo groot mogelijke mate van 
zelfregulatie. Er moest een ontwikkeling worden nage-
streefd, geënt op natuurlijke ecosystemen. Het oog viel 
op de grote en relatief dicht bij elkaar gelegen natuur-
gebieden Oisterwijkse Vennen en Bossen, Kampina, De 
Mortelen, De Scheeken en De Geelders. Samen hebben 
deze een totale oppervlakte aan natuur, bos en natuur-
ontwikkelingsgebied van ongeveer 5.000 ha. Voor de 
één dienden de met huisvee begraasde bossen van New 
Forest in Zuid-Engeland als referentie, voor de ander 
was dat het oerbos van Białowieła in Polen, waar Wisent, 
Edelhert en Wolf rondstruinen. Daaruit werd een 
streefbeeld afgeleid voor de natuur in Midden-Brabant 
bestaande uit ‘een mozaïeklandschap met afwisselend grote en 
kleine boscomplexen op de hogere gronden afgewisseld met gra-
zige stukken, struwelen, moerassen, broekbossen in de beekdalen 
bewoond door een groot en gevarieerd gezelschap aan planten en 
dieren’. Een belangrijke plaats werd ingeruimd voor grote 
grazers als Edelhert, Konikpaard, Heckrund of Galloway 
en Wild zwijn. Gepleit werd voor een trendbreuk. Streef 
naar het hoogst haalbare niveau van zelfbeheer van een 

laat zien dat de bosgebieden tussen Schijndel, Oirschot 
en Best een belangrijk bolwerk vormen voor soorten als 
Bosanemoon, Salomonszegel, Muskuskruid, en Slanke 
sleutelbloem. In dit verband dient te worden opgemerkt 
dat het onlangs verschenen boek over ‘Bosecologie en 
bosbeheer’ van Den Ouden et al. in het goed gedocumen-
teerde hoofdstuk over de Vlaamse en Nederlandse leem-
bossen slechts weet te melden dat er in De Mortelen een 
goed ontwikkeld elzenbroekbos aanwezig is. Onbekend 
maakt onbemind! 

We vinden het de hoogste tijd om met dit boek uitvoe-
rig stil te staan bij zowel de natuurwaarden als de land-
schappelijke betekenis van de Midden-Brabantse leem-
bossen. In 2010 en 2011 werden daartoe allerlei inventa-
risaties opgestart. De eerste bevindingen hebben hun 
weg gevonden in het in 2011 verschenen boek ‘Dommel, 
stroom door tijd, natuur en landschap’. Het vertelt het 
verhaal over het belang van de leembossen voor bosvo-
gels als Wespendief en Houtsnip en over de rijkdom aan 
zweefvliegen en vlinders. 

Al tijdens de ruilverkaveling Oirschot die rond 1980 tot 
uitvoering kwam, drong het besef door dat De Mortelen 
gespaard diende te worden. Het is een landschappelijk 
fraai gebied dankzij het afwisselende, kleinschalige 
karakter met boerengebruiksbos en beemd. Beheerder 
Wim van de Wouw van Brabants Landschap slaagt er in 
die tijd in meer dan honderd koopovereenkomsten te 
sluiten met boeren; daarmee werd de basis gelegd voor 
een veiligstellen van de ecologische waarde van de leem-
bossen. Joep Dirkx waardeert in 2001 het kleinschalige 
cultuurlandschap van De Mortelen als ‘een vrij zeldzaam 
landschapstype op de Noord-Brabantse dekzandgronden. Het 
kleinschalige karakter dat het landschap omstreeks 1850 had, is 
goed bewaard gebleven, ...’. De wegen en perceelsscheidin-
gen volgen de kleine hoogteverschillen in het landschap. 
De afzonderlijke elementen zoals de bochtige wegen, 
bosjes en beplanting maken deel uit van een grotere 
samenhangende structuur.

Op de topografische kaart is het afwisselende en klein-
schalige karakter van het gebied nog goed herkenbaar. 
In de percelering en het wegenpatroon is de wijze van de 
middeleeuwse ontginning nog te lezen.

Met de andere bosgebieden als het Veldersbosch, 
Heerenbeek, De Geelders en De Scheeken is De Mortelen 
op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie 
Noord-Brabant aangegeven als historisch groen. De ver-
schillen in historische ontwikkeling van de deelgebieden 
laten zich nog goed herkennen. Niet alleen perceels-
grenzen en tracés van reeds lang bestaande wegen of de 
gemakkelijk in het oog vallende landhuizen en oude 
boerderijen zijn onderdeel van het oude cultuurland-
schap, maar ook wallen, knotbomen en restanten van 
hakhout. Hierdoor konden oorspronkelijk autochtone 
boomsoorten als Fladderiep, Wilde mispel en de hybride 

z  Het ijle popu-
lierenbos van 
Heerenbeek.

z  Midden links Het oude land-
schap in de Zwart-Voorten.
z  Midden De Mortelen in 1840.
z  Onder Het natte, maar met 

rabatten ontwaterde, bos van 
De  Geelders in het voorjaar.
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groot areaal aan natuur en dat in een zorgvuldig geregu-
leerd, ingericht en toebedeeld Nederland.

Het concept kreeg grote invloed. In grote delen van 
Kampina werden door Natuurmonumenten paarden en 
koeien jaarrond ingebracht. De Geelders werd ingericht 
voor begrazing. Het landbouwgebied in het Banisveld 
tussen Kampina en De Mortelen kon worden verworven 
en ingericht als natuurterrein. Inmiddels kunnen grote 
grazers de tussen Kampina en De Mortelen gelegen weg 
op veilige wijze passeren. Er is een ecoduct gebouwd 
over de A2 ter hoogte van Kleinbroek; Ree, Das, maar ook 
kikkers en oorvormige glasslakken weten de oversteek te 
maken. Het Edelhert zal waarschijnlijk worden uitgezet 
in 2013. Kortom Het Groene Woud krijgt vorm.

De begrazing op Kampina bracht echter niet wat men 
verwachtte. Bodembroeders als Nachtzwaluw en Wulp 
zijn niet gecharmeerd van koeien en paarden. Hetzelfde 
geldt voor de Levendbarende hagedis. Heischrale 
stukjes met Gevlekte orchis verdwenen. Toen ook 
Klokjesgentiaan en het Gentiaanblauwtje dreigden uit te 
sterven, trokken verontruste natuurkenners aan de bel. 
Het aantal grazers is inmiddels flink verminderd en op 
de heide wordt weer kleinschalig geplagd. De begrazing 
van De Geelders is beëindigd. Ondertussen groeide het 
besef, dat met name het leembossengebied een cultuur-
historisch erfgoed is van bovengemiddeld belang. Het 
behoud van zo’n landschap met hoge natuurwaarden 
kan niet worden overgelaten aan alleen grote grazers. 
Beleidsmakers en terreinbeheerders hebben dan ook de 
visie voor het gebied aangepast. 

Het streven in het gebied met de leembossen is het 
verder ontwikkelen van zowel natuurlijke bossen als half-
natuurlijke graslanden. In een groot afwisselend gebied 
is het goed mogelijk om meerdere landschapstypen te 
behouden of te ontwikkelen. Het kan leiden tot herkenba-
re contrasten door kleinschalig, oud cultuurland in stand 
te houden en anderzijds jonge heide-ontginningen met 
minder ecologische waarde te ontwikkelen, bijvoorbeeld 
in de richting van de vroegere, woeste gronden.

Relicten van het uitgestrekte woud van lang geleden 
zoals de bosvegetaties met Bosanemoon, Slanke sleutel-
bloem, autochtone struiken en bomen en de leefgebie-
den van de fauna van rijkere bossen hebben onze bijzon-
dere aandacht. Het gebied met de leembossen is immers 

Verschillende soorten planten en dieren 
komen vooral voor in en om de leembos-
sen.
z  Boven Boomkikkers klimmen weer door 

het struweel van de leembossen.
z  Midden De leembossen zijn van groot 

belang voor de Kleine ijsvogelvlinder.
z  Onder Op een paar plaatsen groeit 

Muskuskruid, een soort van oude bos-
sen.
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z  Verspreidingskaart 
van de voorjaars-
flora volgens een 
recente inventarisa-
tie van de provincie 
Noord-Brabant. 
Het betreft hier 
Eenbes, Slanke 
sleutelbloem, 
Muskuskruid, 
Salomonszegel, 
concentraties van 
Bosanemoon en 
Grote muur.

één van de weinige plaatsen in Noord-Brabant waar deze 
relicten nog kunnen worden gevonden. En zij vormen 
een waardevol en onlosmakelijk onderdeel van het ver-
der te ontwikkelen Groene Woud. 

De leembossen van Het Groene Woud
Het Groene Woud staat op de kaart. Er zijn doelen gefor-
muleerd en plannen gemaakt om het idee verder vorm 
te geven. Natuur is hierin een belangrijk onderdeel. Een 
natuurrijk gebied betekent meer mogelijkheden voor 
het genieten van het buitenleven. Het levert een decor 
voor buitenpret en wandelgenoegen, maar het biedt ook 
rust en stilte. Het kan de mogelijkheid bieden van oogst 
van hout, wild vlees van grote grazers, paddenstoelen, 
vruchten, noten en honing. De overheid streeft hier naar 
een evenwicht in natuur - recreatie - profijt. Vooral het 
behoud en herstel van biodiversiteit in combinatie met 
een gepast omgaan met historische waarden telt hier 
zwaar. De verhouding tussen deze drie aspecten hoeft 
daarbij niet overal hetzelfde te zijn. Een grote kern waar-
in natuur domineert, wordt als het ware omgeven door 
schillen waarin achtereenvolgens meer mogelijkheden 
zijn voor recreatie en economische exploitatie. 

In dit boek richten we ons vooral op de grote natuur-
kern. Want in die kern zijn elementen van het woud als 
bos aanwezig of zijn deze vooral daar te ontwikkelen. 
Bijzondere aandacht krijgen daarbij de soorten planten 
en dieren die bij het woud horen. Welke bossoorten zijn 
er nog of zijn er weer teruggekomen? We weten dat er 
soorten zijn die vooral in bos leven, terwijl andere het 
meer moeten hebben van bosranden, open plekken of 
bosschages in halfopen landschap. Er zijn ook soorten 
die zich gedurende hun leven verplaatsen tussen bos 
en bosrand of alleen in de zomer of juist in de winter in 
het bos verblijven. Voor weer andere soorten moet het 
bosareaal groot zijn. En als het bos structuurrijk is met 
ondergroei, struiklaag en lianen dan is het voor sommige 
soorten pas echt geschikt. Qua biodiversiteit voor elk wat 
wils, zou het devies moeten zijn. 

Het Groene Woud biedt daartoe in principe de moge-
lijkheden, omdat zowel zandige als lemige bodems 
voorkomen en gradiënten in licht, structuur, vocht en 
bodemvruchtbaarheid aanwezig zijn of kunnen worden 
ontwikkeld. In de volgende hoofdstukken zullen we 
zien hoe de soorten van hogere planten, mossen, pad-
denstoelen en de verschillende diergroepen wel of niet 
gebonden zijn aan bepaalde gradiënten of dat aanwezig-
heid van bos alleen al voldoende is. Daarmee wordt ook 
duidelijk waar het woud als natuurlijk bos het beste of 
het mooist is ontwikkeld of waar mogelijkheden zijn 
om de ecologische kwaliteit van het woud te versterken. 
Hierbij dient ook aandacht te worden besteed aan de 
vraag waar en hoe kenmerkende soorten in stand kun-
nen worden gehouden. Daarmee wordt het fundament 
voor een samenhangend beheer op ecologische grond-
slag van Het Groene Woud verstevigd.

Afwisseling in structuur, vocht, bodem, bos-
beeld en beheer bepaalt de ecologische rijk-
dom van de leembossen.
z  Midden links Het gemengde bos van De 

Woekens in het voorjaar.
z  Midden rechts In het voorjaar bloeit overal 

Fluitekruid, De Scheeken.
z  Onder Doordat de wind vaak uit het westen 

waait, worden de populieren in de zachte 
bodem naar het oosten schuin wegge-
drukt, het Vleeschbroek.

d e  o n b e k e n d e  o o r s p r o n g  v a n  h e t  g r o e n e  w o u d




