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Graag aangeven in de proef/correcties

·         In de tekst van Hoofdstuk 1 zoals die op de aller-
eerste pagina staat, zijn de namen van de planten 
(die hier in het meervoud staan) met een hoofdletter 
geschreven. Overal elders in  de tekst zijn namen van 
planten in het meervoud altijd met een kleine letter 
geschreven. Daar zit dus een zekere inconsequentie 
in. Maar aan de andere kant vind ik hoofdletters in de 
titel van een hoofdstuk wel goed staan. Zullen we de 
namen van planten en dieren in het meervoud in alle 
volgende titels van hoofdstukken op de eerste pagina 
met een hoofdletter zetten?

·         Soms staat er bijvoorbeeld rechts boven, maar 
ook boven rechts. Dat moet overal hetzelfde zijn.

2. 
Over Zwartblauwe 

rapunzels, Brede orchissen 

en Fladderiepen
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DD
De ambiance van natuurlijk 
aandoende bossen en graslanden
De wandelaar in de leembossen wordt in het voorjaar 
verrast door tapijten van bosanemonen in natuurlijk 
aandoende bossen, waar het water op veel plaatsen 
hoog staat. Langs de Vleutstraat en de Bundersdijk 
bij Liempde staan de bermen vol met tienduizenden 
slanke sleutelbloemen. In sloten en plasjes steken de 
hoge paarswitte bloemen van de Waterviolier af tegen 
het donkere water. En wie wat verder het bos in gaat, 
vindt er Eenbes, Wilde kardinaalsmuts, Wegedoorn en 
Fladderiep. Je loopt er in een ambiance, waar op het eer-
ste gezicht natuurlijke processen de boventoon voeren. 
In het bos liggen omgevallen bomen, half in het water, 
overgroeid met mossen en de paden liggen vol met plas-
sen. Het lijkt wel een oerbos, hoewel het dat niet is.

Reeds eeuwen geleden lagen hier al bossen, die in de loop 
der tijd de nodige veranderingen hebben ondergaan. We 

Over Zwartblauwe 
rapunzels, Brede orchissen 
en Fladderiepen
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z  Slootranden in 
Kasteren staan in 
het voorjaar vol 
met Speenkruid.

z  Pagina 37 Het populieren-
bos in De Scheeken lijkt 
wel een oerbos.

z  Onder Graslandjes in De Zwart-
Voorten, waar orchideeën 
staan.
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een heischraal grasland, een blauwgrasland, of een grote 
zeggenmoeras hebben gehad. Het Speet en Kiskes Wei in 
het midden van De Geelders zijn restanten van die heide-
begroeiingen uit het verleden.

Struikhei is geen liefhebber van kalk. Het ligt dus voor 
de hand dat het water dat ten noorden van De Geelders 
destijds naar boven kwam, eerder zuur dan kalkrijk was. 
De effecten daarvan zien we ook nu nog terug in de voor-
jaarsflora. Bosanemoon, die zure zandige bodems mijdt, 
vind je nergens ten noorden van de Schijndelse Dijk, 
waar vroeger de heide lag.

Als je verder naar het zuiden gaat, tref je een nat rabat-
tenbos aan. De rabatten zijn destijds gegraven om de 
opbrengst aan hout te verbeteren. Verder naar het oosten 
liggen de bossen van Marggraff. Daar is over een langere 
periode een beleid gevoerd van ‘niets doen’. Het natte bos 
groeit daar zoals het groeit en heeft vaak het karakter 
van een oerbos. Dat beeld wordt nog versterkt, doordat 
hier een oude bedding ligt van de Beeksche Waterloop. 
Omgevallen en met mos begroeide bomen liggen in het 
water. 

De Mortelen
De Mortelen is een geheel ander gebied. Het is een over-
gangszone tussen de kalkarme heide van Kampina en 
de natte, kalkrijke leembossen van Heerenbeek en De 
Scheeken in het oosten. Smalle, parallel lopende dek-
zandruggen steken als vingers vanuit het westen het 
gebied in, terwijl tussen de ruggen waterloopjes en laag-
tes liggen. Het is daardoor een gebied dat van oudsher 
rijk is aan gradiënten. Hoe verder je naar het oosten gaat, 
hoe meer de leemlaag een rol speelt en hoe natter het 
gebied wordt.

De Mortelen is een mozaïeklandschap met veel klei-
nere boskernen afgewisseld met graslanden. Populieren- 

Fijnspar, Japanse larix of Amerikaanse eik, allemaal exo-
ten in onze contreien.

De meeste wandelaars lopen vanuit het noorden naar 
het zuiden door De Geelders. In dat geval zie je weinig 
verschillen onderweg. Als je echter van het westen naar 
het oosten loopt, merk je dat het westelijke deel aanzien-
lijk droger is dan het oostelijke. Maar het laagste punt 
van de Geelders ligt in het noordwesten. Deze eigenaar-
dige verdeling van het water in het bos wordt veroor-
zaakt door verschillen in de bodem. Vanuit het westen 
steken dekzandruggen met zand en lemig fijn zand het 
gebied in, terwijl in het oosten de leemlaag meer intact 
is, waardoor het water minder gemakkelijk wegzakt in 
de bodem en het bos er aanzienlijk natter is. 

Jac Hendriks heeft de kaart van Verhees uit 1803 op een 
hedendaagse topografische kaart ingetekend en dan 
blijkt dat de randzone van het noordelijke deel van De 
Geelders voornamelijk hei was; ook ten noorden van 
de Schijndelse Dijk in de Gasthuiskamp zien we bossen 
omringd door hei. Die hei heeft er waarschijnlijk heel 
anders uitgezien dan onze huidige heidevelden. In de 
eerste plaats stond het grondwaterpeil toen aanzienlijk 
hoger. De heide zal overigens ook vaak het karakter van 

vinden restanten van dat oude bos, maar er hebben zich 
ook heel nieuwe bosvormen ontwikkeld. De graslanden 
waar orchideeën, Blauwe knoop en Grote pimpernel 
staan, laten nog iets zien van de grote verscheidenheid, 
die er vroeger over grote oppervlakten is geweest. 

We gaan op zoek naar wat er hier aan interessante 
planten te vinden is. Waarom komen die uitzonderlijke 
planten juist hier voor? Welke eisen stellen die planten 
aan hun omgeving? En welke factoren zijn van belang 
voor het voortbestaan van deze specifieke bossen? Eerst 
gaan we een kijk nemen in de verschillende leembossen. 
Hoe zijn de bossen te karakteriseren en wat is het meest 
kenmerkende van ieder leembos?

De Geelders
Zomereikenbos overheerst in De Geelders. Slechts een 
kwart hiervan kan als relatief oud bos worden betiteld. 
Populierenbos domineert in de zuidelijke en oostelijke 
delen. Sommige stukken ogen stokoud, maar schijn 
bedriegt; een populier van veertig jaar is even dik als 
een Zomereik van tweehonderd of driehonderd jaar. 
Vooral in het midden van De Geelders liggen donkere, 
eenvormige dennenbossen. Op enkele natte stukken 
groeit elzenbroekbos. Hier en daar ligt een perceel met 

z  Geheel links Grote pimpernel groeit nog in 
enkele graslanden van De Mortelen.
z  Links In het zuiden van De Geelders liggen 

natte rabattenbossen.
z  Onder De heide van Het Speet is een restant 

van de vroegere uitgestrekte heidevelden.
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en zomereikenbossen voeren de boventoon. Veruit de 
meeste zijn relatief jong, alleen enkele percelen populier 
geven de indruk oud te zijn. Her en der ligt elzenbroek-
bos. Er zijn ook nogal wat percelen met naaldhout als 
Grove den en in mindere mate spar en larix. 

Op sommige plaatsen in De Zwart-Voorten is heel dui-
delijk aan de vegetatie te zien waar en hoe de dekzand-
ruggen het gebied insteken. Op die plaatsen groeien 
Adelaarsvaren en Brem, die de voorkeur geven aan 
een zandige, kalkarme en droge bodem. De grens van 
de dekzandrug is soms duidelijk waarneembaar. Op 
het zandige pad in het zuiden van De Zwart-Voorten 
staat Brem, terwijl in de slootjes naast het pad volop 
Waterviolier bloeit. Zeer treffend zijn deze verschillen te 
zien iets ten zuiden van het punt waar de Oude Steeg op 
de Oude Grintweg uitkomt. Daar ligt een klein grasland, 
omringd door bos. Het grasland is kletsnat en staat in 
het voorjaar vol met gewone dotterbloemen, die er met 
hun bloemstengels in het water staan. Een paar meter 
verderop in het hoger gelegen bos staan Blauwe bosbes, 
Lelietje-van-dalen en Adelaarsvaren in het droge en 
voedselarme zand van de dekzandrug die daar loopt.

Het drogere en zandige westen was geschikt om 
landbouw te bedrijven. Deze gebieden zijn in een vroeg 
stadium ontgonnen. Vanwege de grote afwisseling van 
grondsoorten en vochtigheid kwam een kleinschalig 
landschap tot stand, dat nog steeds kenmerkend is voor 
het westelijke deel van De Mortelen. De Mortelen is een 
prachtig gebied om te wandelen. Er lopen veel onver-
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0 0.4 0.8 1.20.2 km z  Boomsoorten in 
De Mortelen.

z  Boven In De Mortelen 
zijn nogal wat perce-
len met Grove den.
z  Midden links Her en der 

ligt in De  Mortelen 
elzenbroekbos.
z  Midden rechts De 

Mortelen is een  
mozaïeklandschap.
z  Onder links De 

Mortelen is een moza-
ieklandschap.Brem 
op het pad geeft aan 
dat er een dekzand-
rug ligt.
z  Onder rechts Gewone 

dotterbloem groeit 
massaal in nat gras-
landje bij de Oude 
Steeg.

harde paden. Het is een echt coulisselandschap. Er is een 
afwisseling van bosschages, houtwallen, knotbomen, 
natte graslanden, onverharde paden en echte bossen,  die 
nergens een grote oppervlakte hebben.

Op de zogenaamde Bonnebladen van 1897 zien we dat 
de Mortelen toen vooral uit heide en kleine grasland-
jes bestond. Die graslanden zullen voor een belangrijk 
deel als hooiland zijn gebruikt. Hooi was, in een tijd dat 
benzine nauwelijks werd gebruikt, van groot belang. 
In plaats van tractoren werden paarden voor het zware 
werk op het land gebruikt. De heide lag op de hogere 
delen met dekzandruggen; we zien op de kaart ook een 
ononderbroken overgang tussen de heide van Kampina 
en het Banisveld en de heide van De Mortelen. De hooi-
landen lagen op de lagere, vochtige delen.

De Kuppenbunders en De Scheeken,  
inclusief het Kleinbroek, de Pailjaart  
en het Vleeschbroek
Het noordelijke deel van de Kuppenbunders bestaat 
voornamelijk uit nogal oud zomereikenbos. Het berken-
bos in het zuidelijke stuk is een stuk jonger. De rest is 
vooral populierenbos.

De Scheeken is het populierenlandschap bij uit-
stek. Meer dan negentig procent van het bos bestaat 
uit populier. In het Kleinbroek liggen wat percelen 
met Zomereik, en in het Achterste Broek zijn er naast 
Zomereik ook enkele percelen met Zachte berk, Es of 
Zwarte els. Op enkele plukjes spar na ontbreekt naaldbos 
in De Scheeken.
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Op de zogenaamde Bonnebladen uit 1897 valt op dat er 
hier nauwelijks heide voorkomt. Bovendien zien we dat 
het kaartbeeld sterk afwijkt van het huidige landschap. 
Met name in De Scheeken waar nu populierenbossen 
liggen, lag toen een uitgestrekt graslandgebied, dat 
zich vanaf de toen al aangelegde spoorlijn tot Boskant 
uitstrekte. Die graslanden waren van elkaar geschei-
den door houtwallen, bosschages, smalle bosstroken 
en breed uitgegroeide heggen. Het ligt voor de hand 
dat deze graslanden voor een groot deel als hooiland in 
gebruik zijn geweest, gegeven het belang van hooi in 
die tijd. Mest was toen schaars; deze werd dan ook bij 
voorkeur op de akkers gebruikt en niet voor de hooilan-
den. Waarschijnlijk hebben deze onbemeste hooilanden 
mede door het kalkrijke water een zeer rijke flora gehad. 

In het begin van de twintigste eeuw werden populie-
ren steeds belangrijker als gevolg van de opkomende 
klompenindustrie. Bovendien werden veel heidevel-
den ontgonnen, waarvan met kunstmest een flinke 
opbrengst kon worden verkregen. Het belang van de 
oude hooilandjes werd minder groot. Een groot deel van 
die graslanden is later omgevormd tot populierenbos-
sen, wat ook het huidige beeld van De Scheeken is. Op 
het ogenblik zijn veel van die populierenbossen in ver-
val. De invloed van kalkrijk water uit de leemlaag is hier 
groot: nergens in de leembossen vinden we zoveel slak-
ken, die de kalk voor hun huisjes nodig hebben, als in De 
Scheeken. Verder naar het noorden in De Scheeken en de 
Kuppenbunders kwamen toen, net als nu, voornamelijk 
loofbossen voor.

Heerenbeek, inclusief De Woekens en  
De Achterste Schooren
Als je nu door Heerenbeek wandelt, doemt op een gege-
ven moment het statige, witte landhuis tussen de bomen 
voor je op. Het ligt helemaal tussen de bomen en het 
is moeilijk voor te stellen, dat men in deze omgeving 
zoveel geld kon verdienen, dat er zo’n landhuis op over-
schoot. Maar als we de Bonnebladen van 1897 bekijken, 
zien we een heel ander beeld. Er liggen rondom het huis 
en verderop in het bos vele akkers en graslandjes. Tot 
voor een paar jaar stond er vlakbij het landhuis nog een 
oude Vlaamse schuur, die destijds werd gebruikt om 
graan, hooi en dergelijke op te slaan. Dat maakt duide-
lijk dat het hier om een groot gemengd bedrijf ging, dat 
zijn opbrengsten niet alleen uit de exploitatie van het 
bos had. Het gebied was veel opener dan tegenwoordig. 

z  Boven Fluitenkruid in de berm van de 
Ginnekendijk in De Scheeken. 
z  Midden De Scheeken is het populieren-

land bij uitstek.
z  Onder In De Scheeken zijn veel populie-

renbossen met dode bomen.
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z  Midden links In Heerenbeek 
groeien salomonszegels 
in de bermen
z  Midden rechts Op natte 

plaatsen in Heerenbeek 
komt Gele lis overvloedig 
voor.
z  Onder links Als gevolg van 

het voormalige beheer 
vinden we nu nog essen-
hakhout in Heerenbeek.
z  Onder rechts Gele dovenetel 

is een soort van oude bos-
sen die op veel plaatsen in 
Heerenbeek voorkomt.
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niet onder water staan. Gras heeft in de eerste plaats 
vocht nodig om te groeien, dus gebruikte men de lager 
gelegen gronden als hooiland. Daar waar het bos in de 
loop der tijd verdwenen was, ontstonden uitgestrekte 
heidevelden, die door vee werden begraasd. Het bos lag 
op de plekken die overbleven. In het geval van de leem-
bossen waren dat de gronden, die zo nat waren, dat je er 
niets anders mee kon.

Deze manier van ontginnen, zien we ook terug in het 
gebied van de leembossen. De Mortelen, die minder leem 
in de ondergrond heeft en dus droger is, heeft men voor 
een groot deel ontgonnen, terwijl op de natste stukjes 
de restanten van het oorspronkelijke bos bleven liggen. 
In De Geelders daarentegen zijn maar hier en daar gras-
landen ontgonnen, terwijl het grootste deel zo nat was, 
dat het bos niet ontgonnen werd. Maar dit betekent nog 
niet, dat het bos in De Geelders nu ook het oorspronke-
lijke bos is. Men heeft het gebruik van het bos in de loop 
der eeuwen aangepast aan de behoeften van het moment. 
Men gebruikte het als hakhout. Er werden eiken aange-
plant, omdat er flinke houten balken nodig waren voor 
de bouw van woningen en boerderijen, terwijl in een 
latere fase onder invloed van de opkomende klompen-
fabricage vooral populieren werden aangeplant, zoals 
goed te zien is in De Scheeken.

Jac Hendriks maakte een kaart, op basis van gegevens 
van oude kaarten, van De Geelders, waarop hij aangaf 
welke delen van De Geelders altijd bos zijn geweest. 
Op die kaart zien we, dat dit voor een groot deel van De 
Geelders geldt. Dat is ook het geval voor Heerenbeek en 
het Veldersbosch. Dat is voor Nederland een uitzonder-
lijke toestand. 

In het terrein zijn veel elementen van die oude bosge-
schiedenis terug te vinden. Zo zijn de paden en walletjes, 
waar je in het bos overheen loopt, vele eeuwen geleden 
in gebruik genomen; ze liggen altijd op de hoogste en 
droogste stukken van het gebied. Een pad legde je bij 
voorkeur niet aan in het moeras. Een heel fraai voorbeeld 
is de grenswal tussen Heerenbeek en het Veldersbosch, 
die uit de vroege Middeleeuwen dateert. Als je over deze 
wal loopt, loop je over een wal die er reeds 700 of 800 jaar 
ligt. Daar mag je best zuinig op zijn.

Maar dit betekent nog niet, dat de planten en bomen 
die hier groeien in feite uit dat oude bos stammen. In 
de loop van die lange historie is het bos op allerlei ver-
schillende manieren gebruikt. De bosbouw is van ouds-
her gericht geweest op het verkrijgen van een zo hoog 
mogelijke opbrengst aan hout. Bepaalde boomsoorten 
werden bevoordeeld en er werd pootmateriaal van elders 
aangevoerd, als dat een hogere opbrengst gaf. Daarbij 
werden er ook allerlei soorten aangeplant, die hier niet 
thuishoren als Douglasspar, Amerikaanse eik en larix, de 
zogenaamde exoten.

Maar we komen op allerlei plaatsen nog planten tegen, 
die kenmerkend zijn voor oude bossen. Bert Maes heeft 

Ook hier zijn net als in De Scheeken grote oppervlakten 
later beplant met populieren.

De bodem van Heerenbeek bestaat in hoofdzaak uit 
lemige fijnzandige beekeerdgronden. Vooral het oos-
telijke deel en de omgeving van de grenswal met het 
Veldersbosch zijn erg nat door de aanwezigheid van een 
flinke leemlaag in de ondergrond, waarop het water 
stagneert. Het landhuis en zijn directe omgeving liggen 
op een hoger en zandig deel. 

Heerenbeek heeft vooral veel oudere populierenbossen. 
Daarnaast zijn er ook enkele bossen met Zomereik, waar-
van sommige flink op leeftijd zijn. In de natste hoeken 
komt elzenbroekbos voor. In de zuidoostelijke hoek 
overheerst naaldbos.

Het Veldersbosch
Het Veldersbosch is het landgoed pur sang. Aan de 
ingang van het landgoed ligt het statige landhuis, 
gebouwd in 1878. Daar vandaan lopen imposante lanen 
het bos in, die voor een deel samenkomen bij De Negen 
Dreven, een sterrenbos. De oude eiken en sparren in het 
bos vallen direct op. Het lijkt voor de wandelaar een eeu-
wenoud landgoed en dat is het ook. Het sterrenbos met 
De Negen Dreven is omstreeks 1750 aangelegd. Het is een 
landgoed met allure.

Het Veldersbosch ligt in een dekzandlaagte; er zit nau-
welijks leem in de ondergrond, waardoor het bos veel 
droger is dan het dichtbij gelegen Heerenbeek. Het huis 
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z  Boomsoorten van 
het Veldersbosch 
en Heerenbeek.   

z  Boven Het landhuis in het 
Veldersbosch staat op een 
hoge zandige kop.
z  Midden links Lelietje-van-dalen 

is een soort van het oude bos 
die in het Veldersbosch te vin-
den is.

is destijds op een relatief grote dekzandbaan gebouwd. 
Je kunt dat ook zien aan de begroeiing. Iets ten westen 
van het landhuis staan in de berm Struikhei, Blauwe 
bosbes en een paar gagelstruikjes. Dat zijn kenmerkende 
soorten van zand zonder kalk. Bij het aanleggen van de 
kenmerkende lanen, werden destijds ook deze dekzand-
banen gebruikt. 

In de bossen groeit op veel plaatsen Adelaarsvaren, een 
soort die op zure bodems wijst. Er is nauwelijks sprake 
van kalkrijk water uit de leemlaag, behalve in het zuid-
oostelijke deel en langs de grenswal met Heerenbeek.

Het Veldersbosch bestaat vooral uit zomereikenbos, 
waarvan sommige stukken een respectabele leeftijd heb-
ben. Hier ligt ook het grootste areaal aan sparrenbos van 
de leembossen. Populieren zijn er niet veel aangeplant in 
het Veldersbosch.

Het oude bos
Op veel plaatsen op de hoge zandgronden van Zuid-
Nederland was oorspronkelijk bos aanwezig. Welke 
boomsoorten er voorkwamen, was vooral afhankelijk 
van de hoeveelheid water en de vruchtbaarheid van de 
bodem. Toen mensen zich hier definitief vestigden, 
hadden ze behoefte aan grasland en akkers. Het hak-
ken, beweiden en afbranden van het bos waren daarvoor 
de geëigende methodes. Aan de andere kant had men 
het bos ook nodig voor brandhout en timmerhout. De 
akkers werden vooral aangelegd rondom de dorpen op 
de hogere gronden, want akkers mochten in het voorjaar 

z  Midden rechts De zeldzame 
Grootvruchtige meidoorn 
nabij de grenswal in het 
Veldersbosch.
z  Onder Scheidingswal tus-

sen Heerenbeek en het 
Veldersbosch.
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een aantal jaren inventarisaties verricht in de leembossen 
naar deze planten. Het resultaat daarvan is te vinden in 
het boek ‘Inheemse Bomen en Struiken van Het Groene 
Woud’. Op basis van dit onderzoek kon de conclusie wor-
den getrokken, dat allerlei plantensoorten zich konden 
handhaven in verloren boshoekjes en bosranden door 
de afwisseling in bodem en waterhuishouding. Veel 
van deze soorten kunnen worden gezien als een restant 
van de oorspronkelijke begroeiing in de oude bossen. 
Deze bomen en struiken hebben zich door de ruimtelijk 
isolatie van hun standplaatsen over een langere periode 
genetisch anders ontwikkeld dan bomen en struiken 
elders. Dergelijke populaties worden aangeduid als 
autochtoon. Die specifieke ontwikkeling hangt samen 
met de milieu-omstandigheden op die speciale plek. Dit 
type bossen dient vanwege hun belang voor het handha-
ven van de biodiversiteit zorgvuldig te worden beheerd. 
In de publicatie van Bert Maes zijn  kaarten opgenomen, 
waarop per leembos te zien is, waar zich de kernen van 
oude bossen bevinden. 

Kenmerkende soorten van het oude bos
In de leembossen komen planten voor die kenmerkend 
zijn voor deze oude bossen. In de drogere bossen zijn 
Adelaarsvaren en Blauwe bosbes de meest opvallende 
soorten. Beide soorten zijn kalkmijdend. Het hoeft dan 
ook geen verwondering te wekken, dat we deze soorten 
vooral daar vinden waar de leemlaag niet of nauwelijks 
aanwezig is. Daar is de invloed van kalk het geringst. In 
het Veldersbosch is Adelaarsvaren dominant aanwezig, 
terwijl in De Scheeken met zijn kalk de soort nauwelijks 
te vinden is. 

Dalkruid en Lelietje-van-dalen zijn eveneens soor-
ten van het oude bos. Ze zijn kenmerkend voor zurige 
omstandigheden: kalk wordt gemeden. We vinden ze 
vooral op de hogere, zandige banen in De Mortelen, De 
Geelders en het Veldersbosch. Dalkruid is de meest kriti-
sche van deze twee soorten. Strooiselophoping verdraagt 
de plant slecht. Dat is de reden waarom we Dalkruid 
vooral op enigszins hellende plekken vinden, waar het 
strooisel makkelijk afglijdt. 

Gele dovenetel is een uitgesproken soort van het 
vochtige loofbos. Het geldt als een kenmerkende soort 
van oude bossen. De plant kan zowel op zure als basi-
sche plaatsen staan. Het is de enige lipbloemige, die een 
plaats in de schaduw prefereert. Hakhout geeft geen pro-
blemen, al zal de plant het de eerste jaren na het hakken 
niet goed doen; daarna groeit hij weer flink uit. Vooral 
in Heerenbeek en in de Kuppenbunders zijn rijke groei-
plaatsen.

De Haagbeuk is een opvallende boom in de leembos-
sen. De noordwestgrens van zijn verspreidingsgebied 
loopt door het midden van Nederland. Deze boom is 
dan ook kenmerkend voor de bossen van Twente, de 
Achterhoek en Limburg. Het voorkomen in de leembos-
sen aan de grens van zijn natuurlijke verspreiding kan 

z  Boven links Het bos in het Kinderbosch 
lag op de plekken die zo nat waren dat 
je er niets mee kon.
z  Boven rechts De lager gelegen gronden in 

De Zwart-Voorten werden ontgonnen 
tot hooiland.
z  Onder De Echteldonkse Steeg is waar-

schijnlijk in de Middeleeuwen aange-
legd. 

z  BovenAdelaarsvarens in Heerenbeek 
worden gezien als een soort van oude 
bossen.
z  Midden De scheidingswal tussen 

Heerenbeek en het Veldersbosch is 
waarschijnlijk 700-800 jaar oud.
z  Onder Deze hakhoutwal van zwarte 

elzen in Buitenkamp staat reeds op de 
oudste kaarten ingetekend.
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z  Boven Dalkruid groeit vooral op 
hellingen, waar weinig strooi-
sel aanwezig is.
z  Onder Sporkehout is een wat ijle 
struik, die vooral op zandige 
bodems voorkomt.

z  Boven Haagbeuk is een boom die 
je op verschillende plekken in de 
leembossen vindt. 
z  Onder De Zwarte bes is een ken-
merkende soort van elzenbroek-
bos in het Hollandsch Diep.

uitzonderlijk worden genoemd. De behoefte aan zon en 
vocht is groot bij deze soort; hij kan met zijn voet in het 
water staan en toch goed groeien. De Haagbeuk is in alle 
leembossen gevonden, maar hij staat nergens in grote 
aantallen.

Kenmerkende struiken voor oude bossen zijn Zwarte 
bes, Sporkehout, Hazelaar, Wegedoorn en Wilde kar-
dinaalsmuts. De Hazelaar komt overal in de leembos-
sen voor, als het maar vochtig is. Wegedoorn en Wilde 
kardinaalsmuts groeien vooral in de halfschaduw en 
hebben ongeveer dezelfde standplaatseisen. Ze vragen 
een vrij vochtige bodem met enige humus, die kalkrijk 
moet zijn. Ze staan in de leembossen op open plaatsen 
en vaak aan de randen van het bos. Wilde kardinaals-
muts komt het minst van de twee voor. Wie de struiken 
wil vinden, moet in oktober, als de opvallende dieproze 
bessen volop aan de struik zitten, de open plekken afzoe-
ken. Ze groeien in Heerenbeek in de omgeving van het 
landhuis, de Leemskuilen, De Geelders en in De Zwart-
Voorten. De Wegedoorn groeit vooral in De Geelders, de 
Leemskuilen, De Mortelen en Heerenbeek. Sporkehout 
komt veel voor in de leembossen, maar het is een soort 
van zurige omstandigheden, wat met zich meebrengt 
dat we hem vooral aantreffen op de dekzandbanen, die 
niet onder invloed van kalkrijke kwel staan. Zwarte 
bes tenslotte is vooral een soort van het elzenbroekbos. 
Hoewel de Zwarte bes ook gekweekt wordt, gaat het 
hier om een echt wilde soort. We vinden hem vooral in 
De Mortelen, De Geelders, De Kuppenbunders en De 
Scheeken.

Op veel plaatsen in de leembossen is goed te zien dat 
struiken en bomen destijds als hakhout zijn gebruikt. 
Vooral in De Mortelen, waar het landschap open is, zien 
we knotwilgen, maar ook knotbomen van Zwarte els, 
die ook in hagen werd aangeplant en regelmatig werd 
gehakt. Eiken en Haagbeuken werden ook als hakhout 
gebruikt. Als je in de bossen goed naar het onderste deel 
van de onregelmatig gevormde stammen kijkt, zul je 
opmerken dat hakhout veel meer voorkomt dan je dacht. 

Onder andere in De Geelders zijn kenmerkende 
en zeldzame braamsoorten gevonden, die maar op 
enkele plaatsen in Nederland voorkomen, zoals de 
Groefstokbraam (Rubus sulcatus), Smeulende kambraam 
(Rubus taxandriae) en de Rijke humusbraam (Rubus cam-
paniensis). Tenslotte vermelden we nog enkele soorten 
van natte standplaatsen als Gewone dotterbloem, Grote 
watereppe, Elzenzegge, Stijve zegge, Bleke zegge, 
Pinksterbloem en Gulden boterbloem. Gewone dotter-
bloemen zijn gebonden aan plaatsen, waar water naar 
boven komt. Vooral in Heerenbeek , De Scheeken en in 
het noorden van De Mortelen komt deze soort in flinke 
aantallen voor. Pinksterbloem is een soort van natte, 
onbemeste graslanden, maar ook op enigszins vochtige 
paden en in het natte, open bos vinden we ze. Grote 
watereppe groeit in overvloed tussen het landhuis en de 
Liempdse Dijk in Heerenbeek. Gulden boterbloem ten-

z  Boven Gulden bot-
terbloem groeit 
in De Scheeken en 
Heerenbeek in ber-
men langs slootjes.
z  Midden Pinkster-
bloem komt in 
Heerenbeek in 
natte graslanden 
voor.
z  Onder Wilde mispel 
heeft een opvallen-
de schijnvrucht.

slotte is een soort die gemakkelijk over het hoofd wordt 
gezien. Hij bloeit vroeg in het voorjaar met onopvallende 
bloemen langs bermen tegen het water in de sloot aan. 
In Heerenbeek en De Scheeken vinden we in de bermen 
mooie populaties.

Wilde mispel 
Wilde mispel was tot voor kort niet met zekerheid 
bekend van de provincie Noord-Brabant. Het is een licht-
minnende soort van vochtige, lemige bodems en leem-
houdende zandbodems in het eiken-haagbeukenbos en 
het eiken-beukenbos. De soort komt op een tiental plaat-
sen in Het Groene Woud voor, vooral in het zuidelijke 
deel van De Mortelen. In De Geelders is de soort sinds 
kort waarschijnlijk verdwenen.

De Wilde mispel is eigenlijk een archeofyt, omdat hij 
vermoede lijk in de Middeleeuwen is ingevoerd van-
uit Zuid-Europa. Van oorsprong groeit de soort in het 
gebied van de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. 

Bosaalbes 
Of de Bosaalbes een echt inheemse soort is, is onderwerp 
van discussie. Mogelijk betreft het ook een archeofyt, 
maar het oorsprongsgebied is tot nu toe onbe kend. 
Exemplaren met kleine bessen en veel worteluitlopers 
worden gerekend tot de Bosaalbes ter onderscheid van 
de Cultuuraalbes. De Bosaalbes is een grote zeldzaam-
heid in ons land. Alleen in oude, vochtige bossen komt 
hij voor. In Het Groene Woud vinden we de Bosaalbes 
in De Mortelen, de Leemskuilen, De Geelders en het 
Veldersbosch. De soort was tot voor kort niet in Noord-
Brabant vastgesteld; hij is voornamelijk van Zuid-
Limburg bekend.

Wilde rozen 
In Het Groene Woud zijn verschillende wilde rozensoor-
ten vastgesteld: Vilt roos (22 locaties), Hondsroos (26 loca-
ties), Heggenroos (3 locaties) en Beklierde heggenroos (2 
locaties). Vanwege de grote variatie in vormen en hybri-
den is het taxonomisch een lastig geslacht. De Viltroos en 
de Beklierde heggenroos behoren tot de zeldzame rozen-
soorten in ons land. 
De Viltroos was niet eerder met zekerheid vastgesteld in 
Noord-Brabant, maar ze werd op twintig plekken gevon-
den in het Veldersbosch, De Mortelen, De Scheeken en 
De Geelders. De Beklierde heggenroos is alleen in De 
Mortelen aangetroffen. 

Rozen zijn soorten van leemhoudende, liefst wat 
vochtige bodems. Het zijn ook lichtminners. Bij donker 
wordende, dichtgroeiende bossen verdwijnen ze. Soms 
weten ze het nog een tijd te redden door hoog als een 
liaan omhoog te klimmen.

Meidoorns 
De Eenstijlige meidoorn is vrij algemeen in het gebied, 
deels als restant van oude heggen. Tweestijlige meidoorn 

z  Boven Blauwe bosbes is een kenmerken-
de plant van zandige, zure bodems in 
de leembossen.
z  Midden Wegedoorn komt voor in voch-

tige bossen op leemgrond en geldt als 
een soort van oude bossen.
z  Onder In de herfst vallen de vruchten van 
de Kardinaalsmuts op.
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is in Noord-Brabant zeer zeldzaam, met uitzondering 
van het rivierdal van de Maas. Daarnaast is het een 
soort van beekdalen. In totaal zijn er twintig locaties 
met Twee stijlige mei doorn vastgesteld in de leembos-
sen van Het Groene Woud. Op een paar plaatsen is de 
kruising tussen Eenstijlige meidoorn en Tweestijlige 
meidoorn (Crataegus x media) gevonden. Nieuw voor 
Noord-Brabant is ook de vondst op vijf plaatsen van 
de zeer zeldzame Groot vruchtige meidoorn (Crataegus 
x macrocarpa), de hybride van Koraal meidoorn en 
Tweestijlige mei doorn. Het betreft hier de variëteit 
‘macro carpa’. De Schijnkoraal meidoorn (Crataegus x 
subsphaerica var subsphaerica) is op drie plaatsen aan-
getroffen. Koraalmeidoornhybriden wijzen op een 
hoge ouderdom van bossen. De Eenstijlige meidoorn 
is een echte lichtminner. De Tweestijlige meidoorn en 
de Koraalmeidoornhybriden kunnen nog wel halfscha-
duw verdragen in lichte bossen. Vooral De Mortelen en 
Heerenbeek zijn voor meidoorns het interessantst.

Fladderiep 
De Fladderiep was al bekend van een paar plaatsen in 
Het Groene Woud. Verras send was echter dat de soort 
nog op diverse andere plaatsen in bosranden, langs 
waterloop jes en achterafhoekjes voorkomt. De soort 
is op twintig plaatsen gevonden. De Fladderiep is ook 
belangrijk vanwege de ongevoeligheid voor iepziekte. 
Het blad van de Fladder iep verteert gemakkelijk en 
draagt bij aan een goede strooisellaag en bodemkwali-
teit. Fladderiepen groeien op natte bodems en komen 
zelfs in bronbossen voor. In het Hezelaarbosje staat één 
van de hoogste exemplaren van ons land. Fladderiepen 
zijn gemakkelijk te herkennen aan de langgesteelde en 
gewimperde vruchten. Ze zijn erg beweeglijk in de wind, 
waaraan ze de naam Fladderiep te danken zullen heb-
ben. Ze worden ook wel steeliepen genoemd.

De waardevolle graslandjes en  
heiderestanten
Door het kleinschalige karakter van het leembossen-
gebied komen er tussen de bossen en bosschages veel 
graslandjes voor. De meeste daarvan zijn vochtig en er 
groeien dan ook soorten als Pinksterbloem, Kale jonker 
en Kruipend zenegroen. Er zijn enkele graslandjes, die 
we kunnen beschouwen als restanten van het oorspron-
kelijke ontginningslandschap. Ze bezitten nog steeds 
een kenmerkende flora met soorten als Blauwe knoop, 
Brede orchis, Grote pimpernel, en Gewone dotterbloem.

Het Speet 
De heide van Het Speet is omringd met loofbos. Er staat 
hier en daar Gewone dophei tussen de grote planten van 
de Struikhei. Op de kale zandbodem staat volop Ronde 
zonnedauw en Moeraswolfsklauw en op een enkele 
plaats groeit Klokjesgentiaan. In de zomer is de heide 
veel droger dan het bos er omheen. Hoewel er in het 

z  Boven Een kenmerkende soort voor oude 
bossen als De Geelders is Bosaalbes
z  Midden De zeldzame Viltroos werd op 
veel plaatsen in de leembossen gevon-
den.
z  Onder Bottels van de Beklierde heggen-
roos vragen nadere bestudering om de 
goede soort te kunnen vaststellen.

z  Links In Heerenbeek komen tweestij-
lige meidoorns vooral in open bos 
voor.
z   Boven De Fladderiep in de Mortelen is 
goed herkenbaar aan zijn vruchten.

z Verspreiding van de Fladderiep.

omringende bos plekken zijn met basenrijke leem, geldt 
dat niet voor deze heide. Het gaat hier om een vegetatie 
die zich het best thuis voelt in een niet-kalkrijke omge-
ving. 

We vinden hier Kleinbladige kruipwilg (Salis repens 
subsp. repens), die alleen in het binnenland groeit. 
Twee zeldzame wilgenhybriden zijn hier gevonden: 
de Geoorde wilg x Rossige wilg (Salix x charrieri) en de 
Kruipwilg x Geoorde wilg (Salix x ambigua).

De heide groeit gemakkelijk dicht. Tussen de planten 
van de Struikhei staan opgeslagen grove dennen van 
een enkele meter hoog. Ten noordwesten van de heide 
ligt een klein grasland, Kiskes Wei of te wel het weiland 
van Kees, waarvan een deel vochtig is. Er is een poel 
gegraven. Op het hogere stuk groeien jonge planten van 
Struikhei. Dit deel heeft zeker potenties om zich verder 
te ontwikkelen. Maar dan dient er wel een ander beheer 
te worden gevoerd. Op het lagere deel staat bijvoorbeeld 
een aantal planten van de Vleeskleurige orchis. In juni 
2011 bleek dat hier was gemaaid, maar dat men het maai-
sel tussen de orchideeën had laten liggen. Bovendien 
blijkt uit de opslag van Grove den, wilg en berk dat er 
in het resterende deel van het terrein minstens drie jaar 
niet is gemaaid. De vegetatie is geheel verruigd. Een 
goed beheer van deze heiderelicten is van groot belang, 
omdat het restanten zijn van de oorspronkelijk veel 
grotere heidegebieden. Het is ook te overwegen om na te 
gaan of deze heidegebiedjes niet uitgebreid kunnen wor-
den. Een deel van het bos ten noorden van Het Speet en 
de graslanden ten noorden van de Schijndelse Dijk in de 
Gasthuiskamp komen hiervoor in aanmerking.

Graslanden Kuppenbunders
Noordelijk van de Kuppenbunders ligt het gebiedje 
Hollandsch Diep. Hier liggen vochtige hooilanden, 
waarvan enkele met vegetaties uit het dotterbloemver-
bond. We vinden er kenmerkende soorten als Gewone 
dotterbloem, Tweerijige zegge en Kruipend zenegroen. 
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De Kei
De Kei is een hooilandperceel in de buurt van De 
Hedingenstraat. Een groot deel van de vegetatie is dot-
terbloemhooiland en een klein deel is een restant van 
blauwgrasland. Dit laatste vegetatietype wordt vooral 
in kwelrijke beekdalen aangetroffen. Blauwgrasland 
ontleent zijn naam aan de Blauwe zegge. De aanwe-
zigheid van deze plant geeft dit type graslanden een 
blauwe gloed. Kenmerkende soorten zijn Spaanse ruiter, 
Vlozegge en Blonde zegge, parels van de Nederlandse 
flora en alle drie uitgesproken zeldzaamheden tegen-
woordig. Hiervan is in dit perceel alleen de Spaanse rui-
ter aangetroffen. 

In het perceel komen nog steeds mooie vegetaties voor 
van Blauwe knoop en Grote pimpernel. De laatste soort 
was tot voor enkele tientallen jaren geleden een kenmer-
kende soort van vochtige graslanden en bermen in dit 
deel van Noord-Brabant. Door verruiging en verdroging 
is deze soort echter sterk achteruit gegaan. Het is belang-
rijk om de verdroging te bestrijden. Alleen na herstel 
van het hydrologische systeem heeft dit soort vegetaties 
een overlevingskans. Van belang daarbij is dat tevens 
een beheer van maaien en afvoeren wordt gehandhaafd. 
Cools constateerde hier in 2011 achterstallig beheer, een 
blaam voor de eigenaar/beheerder. Er staan ook flink wat 
Brede orchissen in het perceel, een soort die eveneens 
gebaat is bij een uitgekiend maaibeheer. 

de kenmerken van een dotterbloemhooiland. We vinden 
er veel Gewone dotterbloem, Echte koekoeksbloem, 
Veldrus, Tweerijige zegge en plaatselijk Blauwe zegge, 
Zeegroene zegge en Kruipend zenegroen. Het oudste 
hooiland heeft de fraaiste vegetatie met de grootste 
groeiplaats van Brede orchis in de leembossen, waar 1750 
exemplaren in 2012 werden geteld. 

Kloosterman
De Kloosterman ligt ten westen van de Oude Grintweg. 
In het centrale deel van de Kloosterman liggen enkele 
vochtige hooilandjes, die we in termen van natuur-
beheer ‘bloemrijke graslanden’ noemen. Vanaf mei 
kleuren ze geel en roze van de boterbloemen en de 
echte koekoeksbloemen. In een verbrede sloot groeien 
Krabbenscheer, Holpijp en Blaaszegge. Deze soorten 
doen vermoeden dat er hogere potenties aanwezig zijn 
voor deze hooilandjes.

Aan de noordkant ligt een fraai dotterbloemhooiland 
met de kenmerkende soorten Veldrus, Gewone dot-
terbloem, Zwarte zegge, Scherpe zegge en Tweerijige 
zegge. Bijzonderheden hier zijn de zeldzame Kleine 
valeriaan en Blauwe knoop. Ook Zeegroene muur is een 
plant die we niet vaak meer tegenkomen, maar die hier 
nog voorkomt. In een naastgelegen grasland zien we ook 
restanten van bijzonder vegetaties. Helaas staat er ook 
veel Pitrus, een soort die op verstoring of op bemesting 
wijst en die floreert bij beweiding van graslanden die een 
natuurfunctie hebben.

In het zuidelijke deel liggen twee percelen met een 
bijzondere begroeiing. Wie goed zoekt, vindt er Bleke 
zegge, Blauwe zegge en Geelgroene zegge en ook 
Blaaszegge, Poelruit en Brede orchis.

wikkeling van waardevolle vegetaties. Indien na herstel 
van de waterhuishouding fosfaatrijke lagen goed afge-
graven kunnen worden, is het zelfs mogelijk om natte 
schraallanden te herstellen. Het is belangrijk om een 
consequent hooilandbeheer te handhaven. 

Graslanden in De Mortelen
In het oude, kleinschalige cultuurlandschap van De 
Mortelen liggen enkele interessante hooilandjes. We 
laten er enkele de revue passeren.

Leren Zolder
In het oostelijke deel van De Mortelen ligt het hooiland 
Leren Zolder. Het gebiedje ligt grotendeels ingeklemd 
tussen populierenbossen. Het gaat hier om een hooiland, 
waar in het verleden veen is gevormd: de bodem deint 
nog steeds enigszins als je er overheen loopt. Verdroging 
heeft tot gevolg dat het veen in de bodem oxideert, daar-
mede komen voedingstoffen vrij. Daardoor is een deel 
van het grasland verruigd. In het niet-verruigde deel vin-
den we Dotterbloemhooiland met soorten als Gewone 
dotterbloem, Veldrus, Brede orchis en Tweerijige zegge. 
Ook groeien er nog enkele planten van de Blauwe knoop. 
Op het perceel is ook Bleke zegge gevonden, een zeldza-
me soort tegenwoordig. Misschien nog wel zeldzamer, in 
ieder geval sterker bedreigd, is de fraaie Knolsteenbreek. 

De Zwart-Voorten
Het gebied De Zwart-Voorten ligt tussen de Oude 
Steeg en de Oude Grintweg in De Mortelen. Het is een 
kleinschalig besloten landschap met vochtige bosjes 
en graslandpercelen. Een aantal van de percelen is 
onlangs afgegraven. Hier zijn vegetaties ontstaan met 

Dit is van oudsher een hoek waar veel Knolsteenbreek 
wordt gevonden. Hoewel de soort ook hier sterk is ach-
teruitgegaan, ligt er nog steeds een perceel met vele dui-
zenden exemplaren. De soort is de laatste decennia zo 
sterk afgenomen dat er een speciaal provinciaal bescher-
mingsplan voor is opgesteld. Volgens dit plan vormen De 
Geelders en De Scheeken-De Mortelen de belangrijkste 
kerngebieden voor de Knolsteenbreek, naast het dal van 
het Merkske ten zuiden van Baarle Nassau, de Chaamse 
beken en het dal van de Molenbeek bij Roosendaal. 

Graslanden Heerenbeek
In het oostelijke deel van landgoed Heerenbeek liggen 
enkele graslandpercelen. Eén van de percelen is onlangs 
voor een deel afgegraven. Hier heeft zich een interessan-
te vegetatie ontwikkeld met kenmerken van onder meer 
het Dotterbloemverbond. We vinden er naast de alge-
menere soorten als Moerasrolklaver, Kruipende boter-
bloem, Pinksterbloem en Biezenknoppen ook meer ken-
merkende soorten als Grote ratelaar, Tweerijige zegge, 
Veldrus, en Geelgroene zegge. Op sommige plaatsen is 
ook Blauwe zegge te vinden. Opmerkelijk is het voorko-
men van de Brede orchis, een veeleisende soort die steeds 
vaker opduikt in allerlei natuurontwikkelingsgebieden.

De poel in het hooiland is eveneens waardevol met 
Waterviolier en Grote waterranonkel. De laatste soort 
was vroeger vrij algemeen in Het Groene Woud. Ook 
de sloten zijn nogal waardevol met her en der veel 
Blaaszegge.

Een aantal van die soorten duidt op het gebufferde 
karakter van het grondwater. Dit kan verband houden 
met kalkrijke kwel. Als het lukt om de verdroging aan te 
pakken, liggen hier nog veel meer kansen voor de ont-

z  Boven De knol-
steenbreek bloeit 
uitbundig in 
graslandjes van 
het Hollandsch 
Diep.

z  Geplagd gras-
land met hoge 
waterstand in 
het voorjaar in 
Heerenbeek.

z  Boven In het natte 
hooiland en in 
de slootjes komt 
Egelboterbloem 
algemeen voor.
z  Midden Op een 
enkele plek in de 
leembossen zoals 
de Kei vinden we 
nog vitale plan-
ten van Blauwe 
knoop.

z  Krabbenscheer in een 
poel in de Kloosterman.

z  Graslandjes omzoomd met 
populieren bij het Hollandsch 
Diep geven het landschap een 
kleinschalig karakter.

z  Geplagd grasland met hoge 
waterstand in het voorjaar in 
Heerenbeek.
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Schaafstro
Schaafstro is een paardenstaart met harde ribbeltjes op 
de bloeistengels. Je kunt de plant direct herkennen door 
even met je nagel over de stengel te strijken; er gaat dan 
een dun laagje van je nagel af.

Schaafstro komt in Nederland op zeer uiteenlopende 
plekken voor. In de zuidelijke helft van Nederland is het 
vooral een soort van loofbossen op lemige grond. Vaak 
staat Schaafstro op ogenschijnlijk droge plaatsen. Maar 
ze hebben heel lange wortels, waarmee ze het dieper lig-
gende grondwater kunnen bereiken. De plant kan over 
een grote oppervlakte groeien. Dat is bijvoorbeeld goed 
te zien op de hoek van de Rooije Steeg en de Vleutstraat. 
Elders in de leembossen zijn meer plekken waar de plant 
groeit, maar hij is er zeker niet algemeen.

plant. Dat hangt samen met de sterke schommelingen in 
de grondwaterstand in het voorjaar. Als er geen neerslag-
overschot meer is in de loop van mei of begin juni, kan 
de grondwaterstand in de leembossen heel snel dalen. 
Als het droogvallen van de planten vroeg in het seizoen 
gebeurt, voordat de Waterviolier in bloei staat, overleeft 
hij het gebrek aan water door een rozetje van luchtbla-
deren te vormen, dat dan uitgespreid op de modderige 
ondergrond ligt; de plant vormt in dat geval geen bloei-
stengels. In een nat voorjaar waarin het water pas laat in 
het seizoen daalt, staan op deze plaatsen weer grote aan-
tallen planten in bloei.

Waterviolier groeit echter niet in elke willekeurige 
sloot of in elk plasje. Het water mag niet fosfaatrijk zijn. 
In sloten langs bemeste weilanden komt de soort dan 
ook niet voor. In het gebied van de leembossen komt de 
Waterviolier op allerlei plekken voor, mits er kwel is. In 
De Scheeken, Heerenbeek en in De Mortelen zijn rijke 
groeiplaatsen aanwezig.

Holpijp
Holpijp is een uitgesproken waterplant van fosfaatarm 
water, die zelfs als een verlandingspionier kan worden 
gezien. Hij staat met zijn stengels in het ondiepe water, 
vaak in gezelschap van Waterviolier. Kwelwater is nood-
zakelijk voor het voorkomen van deze soort, vooral als 
het ijzerhoudend is. Het ijzerhoudende kwelwater kan 
de in het oppervlaktewater aanwezige fosfaat binden. 
In de leembossen komt de soort alleen maar voor waar 
open water aanwezig is en waar de kwel het hele jaar een 
rol speelt. In De Scheeken vinden we fl inke groeiplaat-
sen. Deze soort is geheel afhankelijk van de specifi eke 
omstandigheden in de leembossen.

Slanke sleutelbloem
Slanke sleutelbloemen kunnen in nat, onbemest gras-
land staan, maar in de leembossen komen ze daar 
nauwelijks voor. Rijke groeiplaatsen vinden we langs 
de Vleutstraat ten zuiden van de Broekdijk en langs de 
Bundersdijk bij Liempde. Ze staan daar in vochtige ber-
men die beplant zijn met populier. Onderaan de berm is 
een slootje, waar in het voorjaar bijna altijd water staat. 
Slanke sleutelbloemen verdragen bemesting slecht; het is 
daarom van belang dat deze bermen niet worden bemest.

 Een andere belangrijke groeiplaats is Heerenbeek. Ze 
komen daar op allerlei plekken voor. Vooral langs het 
halfverharde pad van de Liempdse Dijk naar het Huis 
Heerenbeek staan ze volop in de berm aan de noord-
oostelijke kant van de weg. Ook hier loopt onderaan de 
berm een slootje en is de berm vochtig. Maar ook midden 
in het bos komen rijke groeiplaatsen voor. Ze staan daar 
langs kleine beekjes die door het bos stromen. 

Een andere locatie met grote aantallen Slanke sleutel-
bloem is de omgeving van Boskant. Ze groeien hier niet 
alleen in en langs het bos, maar ook in het aangrenzende, 
agrarische gebied.

Welriekende agrimonie 
Welriekende agrimonie is in Nederland een zeldzame 
plant, die vooral voorkomt op leemhoudende gronden. 
Het is veel meer een zoomplant dan de Gewone agrimo-
nie, die bijna altijd in de volle zon staat. 

In de leembossen liggen bijvoorbeeld groeiplaatsen in 
een vochtig, verruigd graslandje in de Achterste Elzinge 
met veel Koninginnekruid. Rondom het graslandje 
ligt hoogopgaand populierenbos. In het grasland vindt 
opslag plaats van meidoorn en andere struiken. Wanneer 
die opslag zich verder uitbreidt, zal de Welriekende agri-
monie hier zeker verdwijnen. Het is gewenst om deze 
groeiplaats veilig te stellen door de opslag van struiken 
tegen te gaan. Het beste beheer is gefaseerd maaien. 
Beter gesteld is het met een groeiplaats ten zuiden van 
de Monnikenweg net ten oosten van de spoorlijn. Daar 
is een afwisseling van bosschages en open stukken. In 
de rand groeit veel Welriekende agrimonie, die zich hier 
gedraagt als een echte zoomplant. Zolang de zomen in 
stand worden gehouden, zal de plant zich hier goed kun-
nen handhaven en zich wellicht ook kunnen uitbreiden.

Kruipend zenegroen
Als je in het voorjaar rondloopt in de leembossen, kom je 
Kruipend zenegroen ‘overal’ tegen. Wie echter wat ver-
der om zich heen kijkt, bemerkt dat Kruipend zenegroen 
zowel in bossen als graslanden voorkomt. In de bossen 
is de soort afhankelijk van leem in de ondergrond, waar-
door de groeiplaatsen ook altijd vochtig tot nat zijn. We 
vinden ze vooral langs vochtige paden. Men is wellicht 
geneigd om Kruipend zenegroen als een algemene soort 
te beschouwen, een beeld dat ontstaat doordat ze in 
de leembossen op zoveel plaatsen staan. Wie echter de 
moeite neemt om buiten de leembossen naar Kruipend 
zenegroen te gaan zoeken, zal erg zijn best moeten doen 
om hier en daar nog een vochtige plek te vinden, waar 
enkele plantjes het nog net weten vol te houden.

Waterviolier
Waterviolier is eigenlijk een echte waterplant, maar in 
de leembossen vertoont hij ook trekken van een moeras-

z  Boven In een ruig graslandje in 
Heerenbeek vinden we Welriekende 
agrimonie.
z  Midden In de Kei staat Kruipend zene-
groen met de bloemstengels in het 
water.
z  Onder Nergens staat Waterviolier zo 
massaal te bloeien als in de slootjes in 
Heerenbeek.

z  Boven In de bermen langs de Vleutstraat 
bloeien in het voorjaar veel slanke sleu-
telbloemen.
z  Onder Op sommige plekken in het 
Vleesch-broek komt Schaafstro massaal 
voor.

Kenmerkende planten 
voor het hele gebied
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meestal in laagveengebieden en beekdalen. Ze liggen op 
plekken waar vroeger voedselrijker polder- of beekwater 
niet of alleen in de winter kon komen. Het zijn dan ook 
natte, schrale hooilanden met, zoals de naam al sugge-
reert, een voor boeren lage hooiproductie. In beekdalen 
liggen ze meestal wat hoger op de beekfl ank waar voed-
selrijk beekwater niet of hooguit sporadisch overheen 
stroomt. Kwelwater van hoger gelegen gronden zorgt 
in meer of mindere mate voor buffering en aanvoer van 
nutriënten.

Momenteel komt Spaanse ruiter vooral voor in de 
Zuid-Hollandse en Friese laagveengebieden. In Noord-
Brabant is de soort met het verdwijnen van veel schrale 
hooilanden sterk achteruitgegaan. Momenteel resteert 
een twintigtal locaties op de Noord-Brabantse laagveen-
zoom en in de beekdalen van Beerze, Kleine Dommel en 
Dommel. Op de meeste plaatsen is nog steeds sprake van 
achteruitgang. 

In het Brabantse ‘Herstel- en ontwikkelplan 
Schraallanden’ is uitgebreid ingegaan op de kansen voor 
herstel van blauwgraslanden met de karakteristieke 
soorten. Het draait vooral om watersysteemherstel op de 
resterende groeiplaatsen langs beken en op de laagveen-
zoom. Dit gaat vaak nog erg moeizaam, omdat aankoop 
van gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur  
op een aantal cruciale plaatsen nog nauwelijks op gang 
komt. Daarnaast spelen er steeds discussies over water-
berging op plaatsen in beekdalen met schraalgraslanden.

Spaanse ruiter kwam vroeger op enkele hooilandjes 
voor in De Mortelen. Onlangs is hij gevonden in De 
Kei en in een perceeltje langs de Steenrijt. Om deze 
plant voor de leembossen te behouden, moet snel werk 
gemaakt worden van de aanpak van de verdroging van 
De Mortelen. Tevens dienen tegelijkertijd hier op een 

komen. Vaak groeit hij samen met de voorjaarsbloeiers 
Bosanemoon en Slanke sleutelbloem.

Het gaat duidelijk niet goed met de Eenbes in Noord-
Brabant. Nogal wat groeiplaatsen zijn de laatste decen-
nia verdwenen. Ook voor deze soort ligt de oorzaak in de 
verruiging als gevolg van verdroging en de depositie van 
stikstof uit de lucht.

Boskortsteel
Dit gras is te vinden in vochtig bos op kalkrijkere 
bodems. In dichtere bossen staat het alleen op bospaden 
en in bosranden. Alleen in Zuid-Limburg komt het vrij 
algemeen voor. Verder kunnen we het sporadisch tegen-
komen in het rivierengebied, Zeeland, de Achterhoek, 
Twente en Noord-Brabant.

In Noord-Brabant zijn van oudsher drie clusters van 
groeiplaatsen geweest. Zuidelijk van Breda komt de 
soort voor in de bossen van de landgoederen langs de 
Chaamse Beek en de Mark en in het Ulvenhoutsche 
Bosch. Het tweede cluster ligt in het oostelijke rivie-
rengebied. Het derde cluster ligt in het Dommeldal. De 
soort is daar vooral bekend uit de loofbossen op leem 
zoals het Nuenens Broek, Wijboschbroek en de leembos-
sen van Het Groene Woud. Door verdroging en depositie 
van stikstof uit de lucht is Boskortsteel nog zeldzamer 
geworden en is hij op veel plaatsen verdwenen.

Boskortsteel is vooral nog in De Geelders te vinden. In 
het Gasthuiskamp, de Braken en het bosgebied zuidelijk 
van café ’t Groene Woud groeit de soort op nogal wat 
plekken in de ondergroei van het bos. In Gasthuiskamp 
en de Braken gaat het vooral om haagbeuken-eiken-
bos, elders om vogelkers-essenbos. In De Scheeken, 
De Kuppenbunders, Heerenbeek en De Woekens is 
Boskortsteel op een enkele plek aangetroffen. 

Ruige veldbies
Ruige veldbies is een plant van vochtige loofbossen op 
niet al te zure, zandige of lemige grond. Het is een soort 
van de wat rijkere beuken-eikenbossen of de armere vor-
men van eiken-haagbeukenbossen. Hij is in Nederland 
vrij algemeen in Zuid-Limburg en plaatselijk komt hij 
voor in Drenthe, de Achterhoek en Twente. In Noord-
Brabant is het een zeldzame plant, die nog het meest 
zuidelijk van Breda wordt gevonden. Ruige veldbies is 
op één plek aangetroffen in het Veldersbosch. Hij komt 
hier voor op een bospad in een sparrenaanplant, daarmee 
de vegetatiewetten trotserend. De soort is wat algemener 
in Heerenbeek. Ook hier is hij voornamelijk op bospa-
den gevonden. Ruige veldbies was al bij zijn ontdekking 
zeldzaam in Noord-Brabant. De indruk bestaat dat hij de 
laatste decennia fl ink is afgenomen. Het is lastig daar een 
eenduidige verklaring voor te geven.

Spaanse ruiter
Spaanse ruiter is misschien wel de meest karakteristieke 
soort van blauwgrasland. Blauwgraslanden vinden we 

Zwartblauwe rapunzel
De Zwartblauwe rapunzel is een plant van beschaduwde 
of grazige plaatsen op vochtige, tamelijk voedselrijke, 
zandige of lemige bodems. Het is een zeldzame soort 
die beperkt is tot enkele locaties in Zuid-Limburg, bij 
Nijmegen, in de Achterhoek, Twente, Drenthe en Noord-
Brabant. Tegenwoordig komt hij het meest voor in voch-
tige beekdalgraslanden in Drenthe.

Momenteel resteren er in Noord-Brabant nog vijf of 
zes groeiplaatsen. Hij komt in ieder geval nog voor langs 
de Watermolenbeek bij Nispen, in het Wijboschbroek, 
Heerenbeek, De Geelders, De Mortelen en nabij 
Zijtaart. De grootste aantallen zijn te vinden in het 
Wijboschbroek en in Heerenbeek, maar ook hier gaat 
het om minder dan 25 planten. Op de overige plaatsen 
groeien minder dan vijf exemplaren.

De sterke achteruitgang wordt vooral veroorzaakt 
door verdroging en een hoge depositie van stikstof 
vanuit de lucht. Hierdoor overwoekeren bramen en 
brandnetels de groeiplaatsen van Zwartblauwe rapun-
zel. Mogelijk is de genetische verarming door inteelt een 
extra probleem. Dit is al bij veel soorten aangetoond, 
die te kampen hebben met kleine restpopulaties. Wil 
het nog goed komen met de Zwartblauwe rapunzel, 
dan moet haast gemaakt worden met de bestrijding 
van verdroging in de leembossen. De groeiplaatsen in 
het bos dienen vrijgehouden te worden van braam en 
brandnetel. Tevens zal bekeken moeten worden of er 
nog reproductie plaatsvindt op de resterende groei-
plaatsen. Mocht dat niet of nauwelijks het geval zijn, 
dan zou genetische uitwisseling georganiseerd moeten 
worden, zoals dat momenteel ook met de Knofl ookpad 
gebeurt. Voor het behoud van de Zwartblauwe rapunzel 
in Noord-Brabant zijn de leembossen van cruciaal 
belang.

Eenbes
De Eenbes behoort tot de bijzonderheden van de leem-
bossen. Het is een typische soort van oud loofbos op 
vochtige, enigszins voedselrijke bodems. Net als veel 
andere planten van de leembossen, komt hij ook in Zuid-
Limburg voor. Elders in Nederland komt hij maar op 
een paar plekken voor. In Noord-Brabant is de Eenbes 
bekend uit het Chaamse bekengebied, het Dommeldal 
van Geldrop tot Sint-Michielsgestel en de aangrenzende 
leembossen en van een losse plek in Landgoed Gorp de 
Leij in Goirle. 

De Eenbes komt nog relatief veel voor in Heerenbeek 
en De Braken in De Geelders. In De Scheeken bevindt 
zicht ten zuiden van Goossenbunder een belangrijke 
groeiplaats met enkele duizenden planten. Ook in 
het Veldersbosch, De Kuppenbunders en De Achterste 
Elzinge komen nog enkele planten voor. Meestal staat 
de soort in vogelkers-essenbos, maar hij wil ook wel 
eens in haagbeuken-eikenbos of soms onder populieren 
met een ondergroei van één van beide bostypen voor-

z  Boven Spaanse 
ruiter komt nog 
op een enkele 
plats in De 
Mortelen voor.
z  Onder Kleine vale-
riaan is onlangs 
nog gevon-
den langs de 
Steenrijt.

  2011  2012
Heerenbeek 33 310
De Zwart-Voorten  98  1750
De Kei 14 125
Leren Zolder 3 1

Brede orchis
De Brede orchis bloeit al in de eerste helft van mei. Het 
is een typische soort van natte, voedselarme graslanden. 
In mei 2011 heeft Joost Cools de botanisch waardevolle 
graslanden op planten geïnventariseerd. In mei 2012 
zijn deze graslanden door ons onderzocht op het voor-
komen van Brede orchis. Er werden de volgende aantal-
len vastgesteld:
Het aantal brede orchissen is hier sterk toegenomen, 
behalve in de Leren Zolder. In 2011 was de waterstand 
in het gebied relatief laag, terwijl die in 2012 hoog was. 
Hiermee kan slechts een deel van het verschil in aantal 
tussen beide jaren worden verklaard. Duidelijk is dat het 
gebied geschikter is geworden voor deze kritische soort. 
Het gevoerde beheer van verschraling door afplaggen en 
maaien heeft duidelijk effect gehad.

z  Boven Het aantal 
getelde brede 
orchissen in De 
Zwart-Voorten was 
in 2012 aanzienlijk 
hoger dan daar-
voor.
z  Midden Zwart-
blauwe rapunzel 
is een zeldzame 
plant, die nog op 
een enkele plaats 
in de leembossen 
voorkomt.
z  Onder Op een 
enkele plek in 
De Scheeken komt 
Eenbes massaal 
voor.

z Aantallen bloeiende brede orchissen in 
enkele graslanden in 2011 en 2012.
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de nivellerende invloeden uit de omgeving op de fl ora 
van de leembossen en de graslanden, is de uitdaging 
voor de komende decennia. Een groot voordeel is dat de 
leemlaag in dit gebied er nog steeds voor zorgt, dat het 
neerslagoverschot in het winterhalfjaar zich ophoopt in 
het gebied en dat het voorjaar er dan ook heel nat begint. 
Maar is de kwel in het zomerhalfjaar voldoende sterk om 
het gebied ook dan voldoende nat te houden?

Bedreigingen hebben ook te maken met het eenzijdige 
natuurbeheer, dat vaak gericht is op een bepaald organis-
me of op een bepaalde groep zoals vlinders, reptielen of 
boomkikkers. Er moet worden voorkomen, dat daarvoor 
zeldzame boom- en struiksoorten worden gekapt. Ook 
het dumpen van snoeihout in bosranden verdient geen 
aanbeveling. Zelfs niets doen kan nadelig zijn. Bossen 
worden vaak te donker, waardoor lichtminnende soorten 
wegkwijnen. ‘Beheer op maat’ met kennis van de aanwe-
zige natuurwaarde is een belangrijke voorwaarde voor 
behoud en versterking van de biodiversiteit en voor het 
genenbehoud.

Dankwoord
Voor de informatie over de geschiedenis van de verschil-
lende gebieden bedanken we historisch-geograaf Karel 
Leenders en voor de geomorfologie Hanneke van den 
Ancker en Pim Jungerius (beiden onder andere van 
de Stichting Geomorfologie en Landschap). Leenders, 
Van den Ancker en Jungerius zijn mede-auteurs van 
‘Inheemse bomen en struiken van Het Groene Woud’, 
onder redactie van Bert Maes.

zig in een bosperceel aan de zuidkant van De Scheeken, 
vlakbij de spoorlijn in Kasteren, in De Mortelen, op twee 
plaatsen in de Maai en bij Boskant. Recente gegevens 
over Heerenbeek ontbreken helaas. Bosbingelkruid, 
algemeen in de Limburgse hellingbossen maar daar-
buiten zeldzaam, is van één locatie in de omgeving van 
Boskant bekend. 

Conclusie
Uit het voorgaande blijkt dat er in de leembossen en 
de graslandjes een groot aantal specifi eke plantensoor-
ten voorkomt. We vinden er soorten als Fladderiep, 
Wegedoorn en Eenbes, die als restanten van het oude 
oorspronkelijke bos kunnen worden beschouwd. 
Weliswaar zijn de bossen in de loop der tijd door bos-
bouwkundige maatregelen ingrijpend veranderd, maar 
deze planten hebben die veranderingen op verschillende 
plaatsen overleefd. Ook de specifi eke planten van gras-
landen als Brede orchis, Blauwe knoop, Grote pimpernel 
en Spaanse ruiter zijn ondanks de grote veranderingen 
in de landbouw niet verdwenen. Dergelijke planten 
kwamen vroeger in het kleinschalige landschap van de 
Meierij op veel meer plaatsen voor.

Verlaging van de grondwaterstand, intensivering van 
het grondgebruik, vermesting en verzuring hebben er 
voor gezorgd dat deze planten op andere plaatsen in 
Midden-Brabant nauwelijks meer voorkomen. De leem-
bossen liggen als een waardevolle enclave, te midden 
van intensief gebruikte agrarische grond. Het weren van 

Heerenbeek, maar ook op veel andere plaatsen in de 
leembossen zijn ze in het voorjaar te zien. Ze zorgen 
voor een bloementapijt in het vochtige bos. Zure deposi-
tie en verdroging leiden tot verruiging van de vegetatie. 
Bosanemonen zijn daar slecht tegen bestand en kwijnen 
op sommige plaatsen weg. Bosanemoon is geen zeldza-
me plant in Noord-Brabant, maar er zijn niet veel plaat-
sen waar ze zo rijk staan te bloeien als in de leembossen. 

Overige karakteristieke soorten
In de leembossen zijn nog diverse andere zeldzame 
planten aangetroffen. We noemen hier de meest opmer-
kelijke. 

Nieuwkomer voor Noord-Brabant is Stijve naaldvaren. 
De soort werd in 2005 voor het eerst gevonden in een 
bos op het landgoed Heerenbeek. Gezien de locatie gaat 
het vrijwel zeker om een spontane vestiging. Vroeger 
was deze varen alleen bekend van het Savelsbos in Zuid-
Limburg. De soort is ook gevonden in het Kuinderbos in 
de Noordoostpolder en op kademuren in Noord-Holland 
en Zuid-Holland.

Bospaardenstaart komt op enkele plekken in de 
leembossen voor. Hij is gevonden in het Elderbroek en 
in het Kleinbroek. Hij is elders in Noord-Brabant nog 
van enkele plaatsen bekend. De meeste vindplaatsen in 
Nederland liggen in Oost-Twente en in de Achterhoek.

Muskuskruid is zeldzaam in Noord-Brabant. Alleen in 
het dal van het Merkske ten zuiden van Baarle Nassau en 
langs de Chaamse beken is de kans wat groter dit onop-
vallend plantje aan te treffen. Van oudsher komt de soort 
ook voor in de leembossen. Muskuskruid is nog aanwe-

aantal plaatsen de oude hooilanden hersteld te worden 
door het afplaggen van de verrijkte bovenlaag.

Kleine valeriaan
Kleine valeriaan was vroeger wijd verbreid op de 
Nederlandse zand- en laagveengronden. Het zwaar-
tepunt ligt nu in Noordwest-Overijssel  en de Zuid-
Hollandse laagveengebieden. Ook in Noord-Brabant is 
de soort extreem zeldzaam geworden en op veel plaat-
sen verdwenen. Er resteren nog groeiplaatsen langs de 
Chaamse beken, langs Het Merkske, op de laagveenzoom 
en in het stroomgebied van de Dommel. Verdroging en 
verzuring worden als oorzaken van de dramatische ach-
teruitgang genoemd.

In Noord-Brabant vinden we Kleine valeriaan voorna-
melijk in natte schraallanden, beekmoerassen en elzen-
broekbossen. De enig bekende groeiplaats van Kleine 
valeriaan in de leembossen  ligt in een dotterbloemhooi-
land in de Kloosterman in De Mortelen. Voor duurzaam 
behoud van de soort is uitbreiding over de bestaande en 
de nog te herstellen hooilanden noodzakelijk.

Bosanemoon
Bosanemoon is een plant van vochtige bosbodems, 
waar een fl inke, half verteerde strooisellaag aanwezig 
is. De soort heeft wortelstokken, die enkele centimeters 
onder de oppervlakte liggen. Ze kunnen zich heel goed 
vermeerderen door het horizontaal uitgroeien van deze 
wortelstokken. Daarvoor hebben ze een lichte, strooisel-
rijke en vochtige bodem nodig. Soms komt men bosane-
monen in het weiland tegen; deze groeiplaatsen worden 
meestal als relict van het voormalige bos beschouwd. In 
de leembossen van Het Groene Woud komt Bosanemoon 
vooral voor in bos, langs bermen en op bospaden.

Rijke vindplaatsen zijn te vinden in De Scheeken en 

z  In het voorjaar 
bloeien langs 
de Bundersdijk 
grote aantallen 
bosanemonen.

z  Is de kwel in de zomer voldoende om 
dit bos in Heerenbeek vochtig te hou-
den?




