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Wandelplezier, erfgoed en biodiversiteit
De leembossen staan in dit boek in de etalage. Zij vor-
men het hart van Het Groene Woud. Als je op een mooie 
zondagmiddag vanuit Boxtel langs de Schijndelse Dijk 
fi etst, zie je bij De Geelders tientallen auto’s in de berm 
van de weg geparkeerd staan. Wat zoeken al die mensen 
daar? Er zijn er die hun hond uitlaten, sombere gedach-
ten proberen achter te laten of gewoon er even lekker op 
uit gaan. Er komen wandelaars voor het landschap en 
het gevoel eens helemaal in de natuur te zijn. En som-
migen genieten van het grote aantal planten en dieren 
dat er voorkomt. In het voorjaar komen mensen uit 
de streek en van verder weg om hier de rijke bloei van 
Bosanemoon en andere bosplanten te bewonderen. 

Dwalen door Het Groene Woud betekent kans op een 
uitbundige voorjaarsfl ora en overal vogelzang, genieten 
van de vele vlinders in de zomer, jezelf verbazen over de 
rijkdom aan slakken, zoeken naar truffelknotszwammen 
of eetbare boleten in de nazomer. Ons boeit dat uiterma-
te. Maar het is ook genieten van de verschillende bosbeel-
den, het wandelen in een uitgestrekt bosgebied met rust 
en stilte, hoewel de geluiden van treinen op het spoor en 
de auto’s op de A2 niet onopgemerkt zullen blijven. Het 
introduceren van het Edelhert zal de aantrekkelijkheid 
van Het Groene Woud voor de bezoeker en recreant nog 
verder vergroten. 

Je komt in het natte bos met zijn omgevallen bomen 
die met mos zijn overgroeid en je waant je even in een 
oerbos, want zoiets kom je niet zo veel tegen in Noord-
Brabant. De lanen met hun statige bomen in Heerenbeek 
en het Veldersbosch trekken in de zomer maar ook in 
de winter de aandacht, wat nog wordt versterkt door 
de statige landhuizen die hier staan. Buiten de bossen 
staan overal langs de wegen hoge populieren. Die geven 
het landschap vooral in de voorzomer een heel apart en 
ijl karakter. Overal ritselen populierenbladeren en zie 
je hoge stammen, maar het landschap is niet gesloten; 
steeds zijn er weer andere doorkijkjes. 

Veel kwaliteiten van de leembossen hebben we in de 
vorige hoofdstukken in beeld gebracht en nader uitge-
werkt. Ons wacht nog een doorkijk naar de toekomst.

Waterhuishouding en vooral de bodem-
ontwikkeling behoeven aandacht
De huidige toestand van bos en natuur is sterk bepalend 
voor de verdere ontwikkeling. De ‘ver’-thema’s komen 
dan al snel om de hoek kijken: verdroging, verzuring, 
vermesting en versnippering. Deze verstoringen maken 
het wel en wee van allerlei soorten planten en dieren 
onzeker. Voor het behoud en herstel van de biodiversiteit 
van de leembossen is een goede toestand van de bodem 
en van de waterhuishouding een eerste voorwaarde. 

De aanwezigheid van veel greppels en de doorsnijding 
van het gebied met verscheidene waterlopen, kunnen 
gemakkelijk leiden tot de conclusie dat de leembos-
sen verdrogen. De in de jaren negentig geformuleerde 
gedachte, dat grondwaterstromingen van het Kempisch 
Plateau reiken of hebben gereikt tot in laag gelegen 
gebieden als het Dommeldal, maakt het verleidelijk om 
de verspreiding van bepaalde plantensoorten als Slanke 
sleutelbloem in het leemgebied te koppelen aan kwel 
van langdurig gerijpt grondwater. Het blijkt echter inge-
wikkelder en het steekt deels anders in elkaar. 

We kunnen vaststellen, dat de aanwezigheid van leem 
ondiep in de bodem een bepalende factor is voor de aan-
wezigheid en verspreiding van verschillende soorten 
planten en dieren. Op de zandgronden zakt het grond-
water in het voorjaar betrekkelijk snel weg, uitgezon-
derd in beekdalen en kwelmilieus. Leem zorgt ervoor, 
dat er gedurende geruime tijd een capillaire opstijging 
van bodemvocht mogelijk is. Het graven van greppels 
heeft op zandgrond een veel groter effect op de water-
huishouding dan op leemgrond; daardoor is de overle-
vingskans van soorten van vochtige milieus in de leem-
bossen groter. Een bijkomend effect is, dat fossiele slak-
ken in de leem aanwezig kunnen zijn en dat het kalkge-

Steeds weer ande-
re doorkijkjes in 
de leembossen.
z  Pag. 265 In het 

voorjaar valt het 
zonlicht door 
het jonge groen 
van de populie-
ren.

z  Boven links Op plaat-
sen waar leem 
wordt aangesne-
den of onverteerde 
humus kan weg-
glijden, zoals hier 
langs deze water-
gang, kunnen zeld-
zame bosplanten 
waaronder Slanke 
sleutelbloem zich 
handhaven.
z  Boven In een popu-

lierenbos ligt dood 
hout tussen de half 
verteerde ruigte.
z  Midden In de 
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eiklompen af.
z  Onder Door maatre-

gelen te nemen in 
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hier in De Maai 
worden ontzien.
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Heerenbeek en De Scheeken. Frappant is dat het grond-
water kan worden aangerijkt met kalk, waar het langs of 
door schelprijke leemlagen kan stromen. Waar dit water 
weet door te dringen tot nabij het maaiveld of waar het 
kan uittreden in of langs waterlopen, kan het een rol 
spelen voor soorten die zure of verzurende milieus mij-
den. De verspreiding van boskruiden, kreeftachtigen en 
slakken kan dus voor een deel ook worden bepaald door 
slootkwel met kalkhoudend water. 

Het uitdiepen, verruimen en verleggen van de 
waterlopen die de bosgebieden doorsnijden, zoals is 
gebeurd in 1978 in het kader van de ruilverkaveling Best-
Oirschot, heeft twee belangrijke negatieve effecten tot 
gevolg. De slootjes en greppels die zijn aangesloten op 
de doorgaande waterlopen, verliezen sneller hun water, 
waardoor verdroging wordt bevorderd. Het areaal aan 
nat bos waaronder broekbos is vermoedelijk mede daar-
door gekrompen. De verruiming van de waterlopen kan 
verder tot gevolg hebben gehad, dat ondiepe leemlagen 
zijn doorsneden en het met kalk aangerijkte grondwa-
ter nu weglekt naar die waterlopen. Dit is vooral een 
risico voor de halfnatuurlijke graslanden die worden 
ontwikkeld in De Mortelen. Plaatselijk zijn orchideeën 
en andere hooilandsoorten teruggekeerd of hebben zich 
weer uitgebreid door het verwijderen van de fosfaat-
rijke toplaag en het weer toepassen van een hooibeheer. 
Gradiëntsituaties van zuur naar kalkrijk en van vochtig 
tot kletsnat zijn voor bijvoorbeeld Brede orchis van groot 
belang. Om de zeldzamere hooilandsoorten op meer 
plaatsen kansen te geven, vraagt het ongedaan maken 
van insnijdingen de nodige aandacht. 

De bestrijding van dit proces moet zich dus vooral 
richten op de grotere waterlopen. Dat wordt door het 
waterschap ook gedaan met behulp van puindammen, 
die het waterpeil verhogen. In het kader van het herstel 
van natte natuurparels heeft Waterschap De Dommel in 
2009 de planvorming voor De Scheeken en De Mortelen 
opgestart. Maatregelen zoals beleming, verondieping 
of het plaatsen van stuwen in doorgaande waterlopen 
zijn onderzocht. Verdergaande maatregelen vragen om 
ruiling of verwerving van gronden of uitbetaling van 
natschade aan agrariërs met gronden in of rond de natte 
natuurparel. Helaas is vanwege het wegvallen van finan-
ciële middelen het proces in maart 2011 door het water-
schap voorlopig opgeschort. 

Het wijzigen van de kleine slootjes en greppels vraagt 
om een zekere terughoudendheid vanwege de eventuele 
gevolgen. Immers dankzij het uitgestrekte areaal aan 
greppels, slootjes en watertjes kunnen op verschillende 
plaatsen dieren overleven, die gebonden zijn aan kort-
durende droogval in niet te zuur milieu. Het gaat dan 
om allerlei soorten slakken, kevers, de zeldzame kieuw-
pootkreeft Eubranchipus grubii en om amfibieën zoals 
de Heikikker in de Berendonkloop in De Scheeken. Als 
de grote waterlopen zijn aangepakt, vervalt waarschijn-
lijk de noodzaak om veel maatregelen te nemen aan de 

halte in bodem en grondwater daardoor hoger wordt. Als 
de kalkhoudende leem ook nog eens ondiep zit, reageert 
de plantengroei en de bodemfauna hier sterk op. Het is 
dan ook eigenlijk niet zo vreemd, dat tal van boskruiden 
zoals Slanke sleutelbloem en Eenbes, die vooral bekend 
zijn van de Zuid-Limburgse hellingbossen op löss en 
kalk, hier ook kunnen voorkomen. Een hoge kweldruk is 
daarvoor geen noodzaak; de kalkhoudende leem die hier 
voorkomt, heeft een vergelijkbaar effect op het voorko-
men van deze soorten.

Op plaatsen waar de bodem niet continu wordt bedekt 
door een humuslaag met onverteerd blad, of waar de 
bodem van tijd tot tijd wordt omgewoeld, kunnen de 
boskruiden zich lang handhaven. Dat is niet meer op 
heel veel plaatsen het geval in de leembossen. De ken-
merkende flora van de leembossen concentreert zich 
op niet al te zwaar beschaduwde plaatsen, waar het 
natuurlijke bomenbestand met Gewone es, Zwarte els 
en Gewone vogelkers aanwezig is, of op houtwallen en 
langs oevers van waterlopen waar de humus kan wegglij-
den of waar af en toe de bodem wordt geroerd. De aan-
plant van Zomereik en naaldhout op rabatten leidt tot 
ophoping van slecht verterend en verzurend materiaal 
van bladen en naalden met veel looizuren. De eenzijdige 
leeftijdsopbouw leidt ook nog eens tot lichtbeperking 
op de bodem in het groeiseizoen. Wanneer aangeplante 
populieren domineren in de boomlaag, treedt juist aan 
en in de bodem een zeer snelle omvorming op van het 
gevallen blad en worden stikstofminnende planten zoals 
Grote brandnetel bevoordeeld ten nadele van langzaam 
groeiende boskruiden. Heel duidelijk is dat merkbaar 
in De Scheeken,  waar in het verleden op grote schaal het 
hakhout is omgezet in populierenaanplant en de meeste 
boskruiden zeldzaam zijn of ontbreken. In het waterle-
ven in greppels en waterlopen zijn eveneens veranderin-
gen merkbaar.

Als de bodem van het bos of van een waterloop 
eenmaal langdurig bedekt is geraakt met slecht of te 
snel verterend bladmateriaal, is het niet gemakkelijk 
dit proces weer te veranderen ten gunste van Eenbes, 
Zwartblauwe rapunzel of van waterdieren, zoals de 
nu zeer zeldzame kieuwpootkreeften. Bosomvorming 
alleen is niet genoeg en het duurt meestal ook lang voor-
dat er weer verschil in leeftijd van bomen en struiken is 
met variatie in schaduw. 

Hoe zit het nu met de verdroging? Nader onderzoek 
heeft duidelijk gemaakt, dat in het overgrote deel van 
de leembossen geen sprake is van een hoge kweldruk 
met gerijpt grondwater afkomstig van bijvoorbeeld het 
Kempisch Plateau. Anderzijds is er in het vlakke gebied 
en door de slechte doorlatendheid van de leem ook wei-
nig sprake van infiltratie. Het regenwater stagneert en 
stroomt voor een groot deel oppervlakkig af. 

In het zuiden infiltreert neerslagoverschot in de dek-
zandruggen met de Oirschotse Heide en stroomt als 
tamelijk kalkarm grondwater richting De Mortelen, 

z  Lokaal leidt stagnant water in de bos-
sen van Bialowieza tot wat ijler begroei-
de plekken waar andere soorten van 
profiteren.

kleine slootjes uit het oogpunt van bestrijding van de 
verdroging. Het water kan dan minder gemakkelijk weg 
en laagtes blijven langer nat. Zwarte els, Gewone dot-
terbloem en misschien ook Wintertaling breiden zich 
dan weer uit. In plaats van knutselen aan kleine slootjes, 
is het beter om zich te bezinnen op de samenstelling van 
de boomlaag, de structuur en leeftijdsopbouw van het 
bos en het probleem van de slecht verterende en verzu-
rende strooisellaag op veel plaatsen. Vooral dit laatste 
maakt wel duidelijk, dat er nog een lange weg is te gaan, 
alvorens allerlei kenmerkende soorten van leembos weer 
terug kunnen keren naar standplaatsen en leefmilieus in 
Het Groene Woud die verloren zijn gegaan. 

Naar een natuurlijker bos?
De leembossen blijken hoog te scoren op de lat van 
biodiversiteit voor soortgroepen als vogels, mossen, 
vaatplanten en kevers. Veel soortgroepen hebben een 
optimum in oud natuurlijk bos met veel dood hout. 
En de bosvogels nemen toe. Toch is het nog lang niet 
allemaal optimaal voor de bossoorten. Als we naar de 
kevers kijken bijvoorbeeld, scoren de leembossen voor de 
keverfauna van dood hout naar Nederlandse begrippen 
goed. Vergelijken we echter de leembossen met bossen in 
België en Duitsland, dan blijkt het plaatje minder roos-
kleurig. Soorten van de Duitse lijst van ‘Urwaldrelict-
arten’ ontbreken volledig. Het is dan ook niet verwon-
derlijk, dat in eerdere hoofdstukken aanbevelingen 
doorklinken voor verbetering van het boslandschap. 
Deze aanbevelingen sluiten aan bij de visie die de meeste 
eigenaren en de overheid hebben voor de leembossen. De 
vraag is wel, kan het bos natuurlijker, hoe ziet het ideale 
natuurbos er uit en kunnen of willen we die richting 
opgaan? 

Het is niet gemakkelijk om een goed beeld te krijgen 
van een natuurbos. Sommige delen van bossen ogen 
natuurlijk, maar zijn dat in feite maar ten dele. De leem-
bossen zijn ingericht en beheerd voor houtproductie. 
Het laatste, dichtstbijzijnde oerbos van enige omvang 
ligt in Midden-Europa op de grens van Polen en Wit 
Rusland en maakt deel uit van een bos met een oppervlak 
van maar liefst 360 km2. Dit bos bij Białowieła is het best 
toegankelijke oerbos voor westerlingen en het is dan ook 
eenvoudig een goed beeld van het in de kern aanwezige 
oerbos te krijgen.

Niemand weet uit eigen waarneming hoe het oor-
spronkelijke bos van Nederland er precies uit heeft 
gezien. De leembossen met van nature vogelkers-essen-
bos en elzenbroekbos in het Atlantische bereik laten 
zich niet zonder meer vergelijken met het oerbos van 
Białowieła. Wat daar opvalt, is de diversiteit in boom-
soorten en leeftijdsopbouw. Alle leeftijdsklassen zijn 
naast en door elkaar aanwezig. Hoewel loofbomen domi-
neren, komen we her en der ook Grove den en Fijnspar 
tegen. Sporadisch zie je zelfs extreme woudreuzen van 
meer dan vijftig meter hoog. Over de hele linie is er 

sprake van een eerste en tweede boomlaag. In de eerste 
boomlaag zie je nogal wat aftakelende bomen. De hoe-
veelheid staand en liggend dood hout is enorm. Tijdelijk 
ontstaan open plekken waar bomen zijn omgevallen. 
Hier krijgen jongere exemplaren de kans door te groei-
en. Grazige vegetaties ontbreken op dit soort open plek-
ken. Lokaal leidt stagnant water tot wat ijler begroeide 
plekken waarvan andere soorten profiteren. 

Hoewel de leembossen op bepaalde plaatsen al heel 
natuurlijk ogen, komen ze nog niet in de buurt van een 
oerbos zoals dat van Bialowieza. Zowel de bosstruc-
tuur als de strooisellaag is veranderd door aanplant van 
Zomereik, Grove den of populieren. Vaak behoren de 
bomen per perceel tot dezelfde leeftijdklasse. De onder-
groei is soms weelderig met veel struiken en bomen in de 
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 z  Boven Hoewel loofbomen 
domineren in de bossen van 
Bialowieza, komen we her en 
der ook Grove den en Fijnspar 
tegen.

struikfase. Op andere percelen vinden we alleen bramen 
in de ondergroei. Hoe zouden we in de leembossen de 
bosontwikkeling kunnen sturen in de richting van een 
natuurbos? In ieder geval niet overal tegelijk, om geen 
waarden definitief te verliezen en daarmee het kind met 
het badwater weg te gooien. Zoals gezegd, is het een 
proces van de lange adem, mede vanwege de verzurende 
strooisellaag en de ontwikkelingstijd van de boomlagen. 
De weg der geleidelijkheid bewandelen, is alleen al daar-
om de enige mogelijkheid.

Nu al is de omvorming gaande van eenzijdige popu-
lierenopstanden door natuurorganisaties, zoals in De 
Scheeken. Daarnaast verdient het aanbeveling om vooral 
ingrepen te doen in bospercelen met ‘verkeerde bomen’ 
en met relatief weinig ecologische en cultuurhistorische 
waarde, die grenzen aan bospercelen met een rijke voor-
jaarsflora op vochtige tot natte bodem. Het gaat hier dan 
om ingrepen die bedoeld zijn om een meer natuurlijke 
leeftijdsopbouw van deze bospercelen te bewerkstel-
ligen. Dat kan bereikt worden door het bevorderen van 
elzen, essen en vruchtdragende struiken als Hazelaar 
boven eiken, het laten staan van oude bomen, het creë-
ren van open plekken, het verslepen van gekapte bomen 
(bodemverwonding) en tenminste het deels laten liggen 
hiervan ten gunste van het aandeel dood hout. De kans 
op uitbreiding van kwijnende voorjaarsflora en op toe-
name van de biodiversiteit (kevers, vlinders, vogels, enz.) 
wordt hierdoor vergroot. 

Een andere mogelijkheid is om bosontwikkeling met 
soorten als Zwarte els en Es in te zetten op vochtig tot 
nat grasland, met weinig ecologische waarden grenzend 
aan soortenrijk bos. Ook dit biedt gaandeweg een kans 
met uitwijkmogelijkheid voor met name de krimpende 
voorjaarsflora en bedreigde inheemse bomen en strui-
ken. Een dergelijke omvorming zal met de nodige zorg 
moeten gebeuren, aangezien het verwijderen van de 
fosfaatverzadigde bovenlaag moet worden overwogen; 
bovendien kunnen cultuurhistorische waarden verloren 
gaan. 

Ons pleidooi is dus niet om het bos op grote schaal aan 
zijn lot over te laten, maar om op bewuste wijze de vari-
atie in leeftijd, structuur en soortenrijkdom te vergroten 
op uitgekiende plekken. Op termijn kan dit leiden tot 
een bosgebied waar delen steeds ouder worden, andere 
delen cyclisch worden beheerd en delen waar de beheer-
der kiest voor exploitatie op duurzame en/of ecologische 
grondslag. Streven naar een gevarieerd bosgebied dus, 
maar met plekken waar te zien zal zijn hoe het bos van 
de hertog er wellicht ooit heeft uitgezien. 

Een bos vol wilde dieren
Wat is een bos zonder wilde dieren? Een ontmoeting 
met wild is zonder meer een belevenis. Introductie van 
het Edelhert in Het Groene Woud is in dat opzicht zeker 
toe te juichen. Het ecoduct over de A2 krijgt daarmee 
de betekenis, die de voorvechters van Het Groene Woud 
voor ogen hadden.

Een mooie recente aanvulling in de fauna is de Das, 
die Het Groene Woud heeft weten te bereiken na herin-
troductie op plaatsen als Haanwijk bij ’s-Hertogenbosch 
rond 1990 en dankzij de getroffen ontsnipperingsmaat-
regelen. In het oosten dringt het Wild zwijn steeds ver-
der op en heeft het de omgeving van Eindhoven al weten 
te bereiken. Dit is een dier, dat we hard nodig hebben in 
de leembossen. Het zwijn wroet graag in de bodem en 
zou een belangrijke rol kunnen spelen in het aanpakken 
van de voor boskruiden verstikkende strooisellaag in 
leembossen waarin eiken zijn aangeplant. Tegelijkertijd 
kunnen zwijnen de verspreiding van knollen, en bollen 
van bosplanten bespoedigen. 

Mochten er zwijnen arriveren, dan moet er natuurlijk 
voor worden gewaakt dat zij de beste groeiplaatsen van 
bosplanten omwoelen. Bij te sterke doorwoeling kunnen 
jonge boompjes worden ontworteld; anderzijds ontstaat 
zo een kiemplaats voor opslag. Wordt de zwijnenstand 
te hoog, dan worden niet alleen minder algemene bos-
planten en kruiden bedreigd, maar ook kiemplanten van 
bomen. Nu zijn zwijnen vooral dol op de vruchten (mast) 
van Zomereik en Beuk. Echter, in natuurlijke leembos-
sen spelen Zomereik en Beuk een ondergeschikte rol en 
domineren Es en Zwarte els, zodat aan te nemen valt, dat 
in dergelijke bossen de dichtheid minder zal fluctueren 
onder invloed van goede of slechte mastjaren. Mocht het 
Wild zwijn worden geaccepteerd, dan zal wildbeheer 

z  Onder Zaadpluizen van de sinds 
de achttiende eeuw aange-
plante populier kunnen zich 
als sneeuw verspreiden.

In de bossen van 
Białowieła is een 
grote verscheiden-
heid aan landschap-
pen en soorten 
bomen ontstaan.

noodzakelijk blijven mede om de druk in bepaalde bos-
sen en de landbouwschade in het omringende gebied 
beperkt te houden. 

Het Edelhert is straks ‘terug van weggeweest’. Het dier 
heeft de bossen in het laagland van West- en Centraal-
Europa na de laatste ijstijd weer snel weten te bevolken. 
De afwezigheid van deze ‘koning van het woud’ was 
het gevolg van vervolging en jacht. Het Edelhert hoort 
dus zonder meer thuis in de leembossen. Het heeft 
eigenschappen van zowel de grazende als de snoeiende 
herkauwer. In het zomerhalfjaar worden gras en jonge 
scheuten gegeten, terwijl in het winterhalfjaar wordt 
overgeschakeld op houtige gewassen, vooral bij aanwe-
zigheid van een sneeuwdek. ’s Winters kunnen ze zich 
minder goed verstoppen, als de bladeren gevallen zijn 
en de beschutting van de vegetatie is verdwenen. Vooral 
bij hogere dichtheden en bij afwezigheid van predatoren 
zoals de Wolf, kan het Edelhert door wintervraat invloed 
uitoefenen op met name de verjonging van het bos. Een 
vorm van regulatie van de wildstand zal dan ook niet te 
vermijden zijn om overbegrazing en teveel verlies van 
bossoorten te voorkomen, naast andere redenen zoals 
landbouwschade en verkeersveiligheid op plaatsen waar 
wild oversteekt. De bezoeker van Het Groene Woud 
krijgt er echter veel voor terug. Wat wordt het specta-
culair voor de toeschouwer tijdens de bronst in oktober 
met gevechten tussen mannetjes om de hinden! Of wat 
is het leuk om in de nawinter een afgeworpen gewei of 
stang te vinden.

Is het nog nodig dat dieren als paard en rund in de 
leembossen ronddolen? Het zijn beide graasdieren die 
eerder thuishoren in halfopen tot open landschappen. 
Uit onderzoek aan fossiele botresten blijkt dat Oerrund 
en Wisent tot in de vroege Middeleeuwen in heel Europa 
en het Wild paard lokaal voorkwamen, maar dat het aan-

In De Scheeken 
ligt aftakelend en 
beweid populie-
renbos met veel 
dood hout, waar-
door het door-
kruisen van het 
bos door zowel 
grote grazers als 
recreanten wordt 
bemoeilijkt. 
z  Boven Grazende 

koeien zullen 
dit bos in De 
Scheeken niet 
ingaan.

Afbeelding en bijschrift matchen 
niet
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Om het nog wat ingewikkelder te maken, is er nog een 
ander mozaïekpatroon herkenbaar in Het Groene Woud 
dankzij de aanwezigheid van halfnatuurlijke graslanden 
en overhoeken in het bosgebied. Hierdoor kent het leem-
gebied veel bosranden. Vogels als Grote lijster en Groene 
specht broeden bij voorkeur in de bosrand, omdat die 
grenzen aan graslanden, het favoriete foerageergebied 
van deze soorten. Ook soorten die afhankelijk zijn van 
struwelen, hebben baat bij geleidelijke overgangen tus-
sen bos en grasland. Spotvogels zijn vaak te vinden in 
struweel in de bosrand. Ze komen ook voor in opslag van 
kapvlaktes. Ook profiteren ze tijdelijk van bosomvor-
ming. 

Opvallend is, dat de randen van bos naar grasland vaak 
andere soorten herbergen dan de kernen van de bossen, 
vooral als het geleidelijke overgangen zijn. Zo zijn in 
dergelijke bosovergangen vrijwel altijd meer nectarplan-
ten te vinden dan in het bos zelf. Soorten die nectarplan-
ten als voedselbron gebruiken, komen beduidend meer 
voor in de bosrand dan dieper in het bos. Veel bladwes-
pen hebben hun optimum in bosranden en ook vlinders 
als het Bont dikkopje vinden we meestal langs bos- of 
struweelranden. Boomkikkers zijn het beste te zien door 
in het zomerhalfjaar bramen in de bosranden af te speu-
ren, waar ze zich overdag opwarmen. Langs bospaden 
op lemige bodem vinden we vaak bijzondere planten en 
vlinders zoals de Boskortsteel, de Welriekende agrimo-
nie en de Kleine ijsvogelvlinder, omdat het er meestal net 
wat opener is dan in de meeste bospercelen. In natuurbos 
kun je deze soorten aantreffen op open plekken waar 
bomen zijn afgestorven.

Geleidelijke overgangen van bos naar grasland zijn 
zeker geen vanzelfsprekendheid. Zulke overgangen 
moeten worden gemaakt door op bepaalde plaatsen 
bomen in de bosrand te kappen en struweel te laten 

kwetsbare vegetaties niet zo maar prijs te geven aan run-
deren en paarden. Evenzo is voorzichtigheid geboden in 
delen met hoge cultuurhistorische waarden als houtwal-
len, begroeiingen op eeuwenoude perceelsscheidingen 
en oude ontginningspatronen. 

In die delen van Het Groene Woud waar het moge-
lijk is om zonder bezwaar een parkachtig tot halfopen, 
begraasd landschap te ontwikkelen, is een beeld te ver-
wachten vergelijkbaar met dat van de tijd van de eerste 
ontginningen in de Middeleeuwen van het Woud van 
Oirschot. Denk aan een open bos of een boomweide waar 
vee rondzwerft, zwijnen mast zoeken onder de eikenbo-
men en waar veeresistente struiken als Sleedoorn, mei-
doorn, roos, braam en Hulst zich weten te handhaven. 
Als er dan ergens een Edelhert of andere grote grazer 
sterft, zullen Wild zwijn, Vos, Das en aasetende insecten 
het kadaver weten te vinden en wordt de kringloop weer 
gesloten. Ook dat is een essentieel aspect van biodiversi-
teit.

Kleinschaligheid en gradiënten
Hiervoor bespraken we de variatie in bodem en vocht, de 
ouderdom van bos met verschillen in leeftijdsopbouw, 
het achterblijven van dood hout en de samenstelling en 
dichtheid van de wildstand als bepalende factoren voor 
biodiversiteit. Een vierde belangrijke factor is de klein-
schaligheid van het gebied over een groot oppervlak, 
die het gevolg is van de manier waarop het gebied in de 
loop der eeuwen is ontgonnen. Weliswaar duiden we het 
gebied aan als de leembossen, maar zo homogeen is het 
gebied niet. De natte populierenbossen van De Scheeken 
hebben bijvoorbeeld een heel ander karakter dan de bos-
sen met Zomereik en Hazelaar op vochtige bodems in 
Heerenbeek. Hierdoor komen er in het gebied relatief 
veel geleidelijke overgangen voor. 

Bijvoorbeeld in De Mortelen zijn er vanuit het westen 
dekzandruggen het gebied ingestoven. Zo vind je in De 
Zwart-Voorten Brem op het pad dat over de dekzand-
rug loopt, terwijl in de sloot ernaast Waterviolier groeit 
onder invloed van kwelwater. Het Veldersbosch ligt 
in een dekzandlaagte waar een ondiep gelegen leem-
laag in de bodem ontbreekt en het bos relatief droog is 
met een ondergroei van voornamelijk Adelaarsvaren. 
Heerenbeek, dat er naast ligt, kent wel zo’n ondiep gele-
gen leemlaag en is daardoor veel natter met een andere 
ondergroei. De leembossen van Het Groene Woud ken-
nen daardoor een mozaïekpatroon van kleinere tot 
grotere, droge eilandsituaties in een natte of voorheen 
natte omgeving. Daarbij heeft De Dommel gedurende de 
laatste ijstijd de ooit min of meer aaneengesloten leem-
lagen doorsneden en ze door erosie opgeruimd in het 
Dommeldal tussen Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Ook 
daardoor zijn er nu veel overgangen van leem naar zand 
of van zand naar veen of beekleem. Dankzij geleidelijke 
overgangen kunnen veel planten en dieren precies de 
plek opzoeken, die voor ze geschikt is. 

deel van deze soorten laag was ten opzichte van Edelhert, 
Ree en Wild zwijn zolang het bos domineert in het land-
schap. In delen van Het Groene Woud waar een halfopen 
landschap wordt nagestreefd, is begrazing met rund en 
paard zeker denkbaar. Sinds 2006 vindt in De Scheeken 
over een oppervlakte van 200 ha beweiding plaats met 
Aberdeen Angus, een Schots runderras dat is omgedoopt 
tot ‘Groene Woud rund’. Deze begrazing wordt niet 
overal met enthousiasme begroet. Zo lijkt het aantal 
runderen eerder te worden ingegeven door de wens koei-
envlees te produceren dan door de wenselijkheid het bos 
te begrazen. Aan de andere kant zijn de effecten van deze 
begrazing op langere termijn nog onvoldoende bekend. 

Aanplant met populier domineert in De Scheeken 
en voorjaarsflora is mede hierdoor weinig aanwezig. 
Veel populieren zijn aan het eind van hun levenscyclus 
en gaan dood. Er staat en ligt al veel dood hout waar-
door het doorkruisen van het bos wordt bemoeilijkt. 
Daarnaast vormen rabatten en greppels een hindernis en 
het lijkt alsof de runderen geen grote invloed hebben op 
het bos. Toch gaan de runderen het bos in en als ze willen 
kalveren, zoeken ze een rustige plek diep in het bos. ’s 
Winters zou begrazing de bosverjonging kunnen onder-
drukken, maar dan worden ze bijgevoerd. De verruiging 
in de ondergroei van de populierenaanplant zou kunnen 
veranderen onder invloed van de beweiding. Kortom, er 
kunnen interessante ontwikkelingen plaatsvinden en 
het is de moeite waard om de komende jaren de lotgeval-
len van een instortend populierenbos als onderdeel van 
een begrazingseenheid te volgen. De uitgangssituatie 
in De Scheeken is echter niet representatief voor alle 
leembossen en dat bemoeilijkt op voorhand het maken 
van een doorkijk voor Het Groene Woud, op basis van de 
beschikbare en eventueel nog te verzamelen gegevens. 
Het lijkt verstandig om in ieder geval de bossen met 

Halfopen, 
begraasd land-
schap herinnert 
aan de eerste ont-
ginningen in de 
Middeleeuwen.
z  In de leembossen 
kunnen koeien in 
het uitgerasterde 
stuk overal gaan 
en staan waar ze 
willen.

z  In het 
Veldersbosch 
met weinig leem 
in de onder-
grond komt 
Adelaarsvaren 
veel voor.

groeien. Een andere mogelijkheid is om in de perceels-
rand van het aangrenzende grasland struweel en ruig-
tekruiden te laten opkomen. In beide gevallen dient 
actief beheer plaats te vinden, waarbij de opgroeiende 
bomen in de rand op gezette tijden worden teruggezet. 
Of er wordt een beheer gevoerd waar bos op bepaalde 
plaatsen zich uitbreidt en op andere plaatsen weer wordt 
gekapt of beweid, zodat het bos zich in de tijd als het 
ware verplaatst in het landschap. Voor bosranden kan het 
interessant zijn ze periodiek mee te nemen in de even-
tuele beweiding van het aangrenzende graslandperceel. 
Echter bij de aanleg en het beheer van geleidelijke bos-
randen is er nog wel een punt van zorg, indien er soorten 
met een beperkte verspreiding in het geding zijn zoals 
rozensoorten, Welriekende agrimonie en zeldzame, 
inheemse soorten bomen en struiken. Het behoud van 
deze soorten vereist wel kennis van de vindplaatsen van 
deze soorten.

Bos, maar niet overal
Tijdens de ontginning van het woud in de 
Middeleeuwen namen open plekken toe door kappen 
van bos en beweiding. Door de uitgifte van gronden ont-
stonden steeds meer percelen met gras- en bouwland in 
het bos. Daardoor kon de lengte aan bosrand toenemen 
en werden bepaalde soorten bevoordeeld. Denk aan een 
geheimzinnige zomervogel en superspecialist als de 
Wespendief, loerend in de bosrand naar de wespen in 
het grasland om zo goed mogelijk in te schatten waar 
het wespennest zou kunnen zijn. Het leidde daarnaast 
tot een hoge cultuurhistorische waarde, omdat de per-
celering van bijvoorbeeld De Mortelen al honderden 
jaren niet of nauwelijks meer is veranderd na de middel-
eeuwse ontginning. Dit landschap kent niet alleen hoge 
natuur- en cultuurwaarden; het wordt tevens bijzonder 
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gewaardeerd, omdat het afwisselend en daardoor mooi 
is. De aanwezigheid van graslanden in het bosgebied 
speelt dus om meerdere redenen een belangrijke rol. 

De halfnatuurlijke graslanden met interessante vege-
taties liggen verspreid in het gebied. Ze zijn in hoofd-
stuk 2 besproken. Deze hooilandjes kunnen worden 
gezien als de restanten van het uitgestrekte gebied in 
De Meierij, waar destijds kleinschalige landbouw voor-
kwam. Maar er zijn wel aanzienlijke veranderingen 
opgetreden. 

Deze graslanden met hun braamstruwelen langs de 
rand zijn van belang voor vlindersoorten als Bruin zand-
oogje, Koevinkje, Kleine vuurvlinder en Bont dikkopje. 
Vooral als de graslanden worden gehooid, herbergen de 
braamstruwelen grote aantallen vlinders. Zodra er wordt 
beweid, zijn er nauwelijks vlinders in de aangrenzende 
braamstruiken te vinden. De beweiding zorgt voor een 
te harde rand tussen struweel en grasland. Bovendien 
wordt de rand van de hooilanden door veel rupsen 
gebruikt, terwijl poppen in de mantelvegetatie overwin-
teren. Voor de vlinders zou in dat geval een aanpassing 
van het beheer of een periodieke uitrastering van bloem-
rijke delen van belang zijn. 

Een ander probleem is de ontwatering, de doorbreking 
van bodemlagen of het ontbreken van microreliëf, omdat 
de graslanden ooit zijn geëgaliseerd of geschikt gemaakt 
voor landbouw. Zo iets is al lastiger te herstellen. Er zijn 
ook soorten verdwenen, die niet zo maar terug kun-
nen komen, omdat de halfnatuurlijke graslanden als 
eilanden gelegen zijn in een moeilijk te koloniseren of 
te doorkruisen landschap met bos of intensief gebruikt 
cultuurland. Bestond de Bodem van Elde rond 1800 nog 
uit natte heide, schraal grasland, moerasbos en hakhout 
waar de kenmerkende soorten van overgangen in het 
landschap konden overleven, nu is De Geelders daar nog 
maar een flauwe afspiegeling van en feitelijk grotendeels 
veranderd in bos.

Het behoud maar zeker ook de ecologische ontwik-
keling van de halfnatuurlijke graslanden in omvang, 
verspreiding en kwaliteit zijn belangrijke opgaven. 
Zonder deze inspanning zijn soorten als Spaanse ruiter, 
Welriekende agrimonie en Bont dikkopje gedoemd om 
te verdwijnen uit de leembossen van Het Groene Woud. 

Waar naar toe?
De natuurgebieden met leembos in Het Groene Woud 
hebben verschillende ontwikkelingen doorgemaakt 
en hebben daardoor elk hun eigen kwaliteiten. In 
Heerenbeek en het Veldersbosch zijn de karakteristieken 
van de periode 1750-1950 te herkennen, zoals de omvor-
ming tot landgoederen, het sterrenbos, de lanen en de 
glorietijd van de populier. Ouder is het laatmiddeleeuw-

 z  Pag. 276 Ook stagnatie van water leidt 
tot open plekken in het bos met meer 
licht.

 z  Boven In Het Groene Woud komen in het bos-
landschap graslanden voor met variatie in 
reliëf, vochtigheid en vegetatie.

 z  Midden De Kloosterman omvat een aantal gras-
landen met veel variatie in vegetatie.

 z  Onder Variatie in vochtigheid en begroeiing is 
kenmerkend voor de hooilanden van De Zwart-
Voorten.



te ontwikkelen op vlakbij gelegen grasland, mits de 
cultuurhistorische waarde van die percelen voldoende 
in de beschouwing wordt betrokken. Jonge heideont-
ginningen en populierenbossen vormen bij uitstek het 
vertrekpunt voor een boslandschap met Edelhert en 
andere grazers. Elders worden orchideeënrijke hooiland-
jes gekoesterd of weer ontwikkeld, bijvoorbeeld door de 
bovenlaag van geschikte perceeltjes af te plaggen. 

De variatie in bostypen en leeftijd, de hoge biodiver-
siteit, de fraaie afwisseling in landschaps- en bosbeel-
den en de cultuurhistorische eigenheid blijven alleen 
behouden op de langere termijn, als er wordt beheerd 
en gericht wordt ingegrepen. Daarnaast zijn er plekken 
nodig waar veroudering van het bos zich kan doorzetten. 
Integraal niets doen is geen optie. Veel groepen planten 
en dieren zijn namelijk in hoge mate afhankelijk van 
overgangen in bodemsoort, vocht, kalk en schaduw in 
het leemboslandschap. Dit in combinatie met uitge-
strektheid en de aanwezigheid van veel bosrand, biedt 
de mogelijkheid om Boomkikker, Wespendief, Kleine 
ijsvogelvlinder, Slanke sleutelbloem en nog veel meer 
blijvend te behouden. Het zijn de beheerders die het lot 
en de biodiversiteit van de leembossen bepalen! Aan hen 
dragen wij dit boek op. 

se en kleinschalige ontginningslandschap met afwisse-
ling van bospercelen en halfnatuurlijke graslanden, dat 
het beste en in een grote omvang bewaard is gebleven in 
De Mortelen. Vooral in dit gebied houdt de biodiversiteit 
stand in een cultuurhistorische en tegelijkertijd land-
schappelijk zeer aantrekkelijke natte natuurparel. 

Nog langer geleden werden de woeste gronden 
gebruikt als gemeijnt en was er sprake van bosweide 
met hier en daar dikke bomen of met hakhout en zwer-
vend vee. In de Bodem van Elde en in De Scheeken hield 
dit gebruik stand tot de negentiende eeuw. Slechts 
houtwallen, een hakhoutstrook, een heideperceel of 
halfnatuurlijk graslandje in het bos herinneren er nog 
aan. Interessant is, dat de graslanden en een deel van 
de populierenbossen van De Scheeken nu weer wor-
den begraasd met runderen en hopelijk straks ook met 
Edelherten en daarmee doen herinneren aan het oude 
gebruik als gemeijnt. Zou hier nog eens de bloemrijke 
boomweide met oude bomen en struweel tot ontwikke-
ling kunnen komen? Het woud van de Hertog waarbij 
nog geen beweiding met vee was, is natuurlijk allang 
verdwenen. Maar doen delen van de al tientallen jaren 
niet meer beheerde bossen van Marggraff in De Geelders 
niet een klein beetje hieraan denken? Een gedegen 
inventarisatie van de cultuurhistorische elementen is 
dringend gewenst. Deze kennis is nodig om de kenmer-
kende elementen te kunnen behouden.

Nu al kun je wandelend door de leembossen een 
eind teruggaan in de tijd en indrukken opdoen van het 
landschap, de natuur en het grondgebruik gedurende 
bepaalde perioden. Maar dan moet je wel weten, waar 
de beste plekken, de voorbeelden, de restanten en frag-
menten zijn te vinden. Dit boek geeft de eerste aanwij-
zingen. Nog mooier is het als de hele tijdslijn van woud – 
gemeijnt – kampenontginning – landgoed – duurzaam 
geëxploiteerd bos herkenbaar wordt. En dat op een wijze 
waarbij kernen van goed ontwikkeld natuurbos en delen 
met beweid bos en bloemrijke boomweide ontwikkeld 
zijn naast het kampenlandschap van De Mortelen, de 
landgoederen en een keur van halfnatuurlijke grasland-
jes. 

De begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur 
van Het Groene Woud biedt in principe voldoende 
ruimte om gesloten tot halfopen en natuurlijke tot 
cultuurrijke waardevolle mozaïeklandschappen te 
behouden en natuurlijke waarden verder te ontwikke-
len. Daarbij kunnen verschillen in historie, gebruik en 
karakter behouden blijven of juist worden geaccentu-
eerd. Door ingrijpen in de waterhuishouding kunnen 
natte, moeilijk toegankelijke plekken zich uitbreiden, 
zodat Kieuwpootkreeft, Kamsalamander, Wintertaling 
en Gewone dotterbloem weer kansen krijgen in elzen-
broekbos met vergeten oude bomen. De teruggang van 
de rijke voorjaarsflora en het verlies van genenkapitaal 
van bomen en struiken is te keren door lokaal ingrijpen 
in het bomenbestand ter plaatse en door geschikt bos 

 z  Boven Het begrazen van bos-
sen is in heel Europa een 
traditionele manier van vee-
teelt, De Scheeken.

 z  Midden links Het landhuis van 
Heerenbeek herinnert aan 
de omvorming tot landgoed 
enige eeuwen geleden.

 z  Midden rechts Het dunne hout 
van hakhoutwallen werd 
destijds vooral gebruik om 
de broodoven te stoken, 
Hollandsch Diep.

 z  Onder Het Groot Duijfhuis 
bij Kasteren met zijn impo-
sante Vlaamse schuur laat 
iets zien van de ontginnin-
gen uit het verleden.

Van populierenbos tot nat bos en bos 
met dood hout, waarbij vooral een deel 
van het populierenbos en verarmd 
eikenbos in aanmerking komt voor 
bosontwikkeling. 
 z  Boven Van populierenbos tot nat bos en 

bos met dood hout, waarbij vooral een 
deel van het populierenbos en verarmd 
eikenbos in aanmerking komt voor 
bosontwikkeling. 




