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a-De Regte held.e e.o.
b-Landgoed Gorp en Rovert.
c-De Rovertse en Aalsthelde.
d.-Landgoerl den Utrecht e.o.
e-De Wellensetndse en Turnhoutse heide.
f-Het beekdal van de Grote Beerge.
g-Lantlgoed de Baest e.o.
h-De Kanplna.
i-Nemelaer noord en zrÉd.
J-De OlsterrlJkse bossea eu vennen e.o.
k-Galgeven ea Ier Braakloop.

I-De Kerkeindse helde.
n-De Blaure hoeve e.o.
n-Het Eeektlal van de Voorste stroom.
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fnleiding.
Ín het voorliggende rapport wordt een beschrljving gegeven van de plantengroeirdie
voorkomt in een aantal gebied.en,welke ten zuiden en ten oosten van Tilburg liggen;

resp.:a)De Regte heide e.o./b)Landgoed Gorp en Rovert/c)De Rovertse en Aalstheide/
a)Landgoed clen Utrecht e.o.,/e)De ï{ellenseindse en Trrrnhotse heide/f)Hot beekdal van
de Grote Beerse/g)Landgoed de Baest e.o./h)De Kampina/l)Nenelaer noord en zuid/
j)De 0isterwijkse bossen en vennen e.o./k)Galgeven en Ter Braakloop/I)De Kerkelndse
heide/m)De Blauwe hoeve e.o./n)Het Beekdal van de Voortste Stroom.
De gegeyens betreffende deze flora zíjn vanaf L974 t/n 1979 door Joost en Toon
Cools verzameld en desgewenst aangw.vnld met gegevens van derderdit voorzover het
gebiedsdelen betreft dle niet opengesteld. zijn of anderzijds te kwetsbaar ziJn
voor een volledig onderzoekrzoals o.m.de 0lsterwijkse en Kanptnasche vennen en het
Galgeven en Beeldvenrdie echter aI reed.s eerder onderzocht zijn door and.eren.
Àndere eebiedsd.elen die niet nader onderzocht zi-Jn d.oor d,e samenstellers van d.lt
rapport ziJn o.tn.delen van de Liispeleind.se en i'íeterselse heid.erdelen van het beekrial van de Reusel ir: het landgoed den Utrecht,delen van het beekdal van de Beerse
in de Kampina(o.m.de Smalbroeken)deIen van de Irlemelaer zuld(HetBroek)e.a.
Hierdoor ls het best wc1 mogelijk dat de informatle over deze gebiedsdelen dikwljls
niet geheel volleCig is en is het ook rriet bekend of de genoteerde soorten nog we1
voorkomen ln deze gebiedsdelen.
Gegevens van d.erde zijn ook regelrnatig gebruikt bij de notiti-es betreffende d.iverse
vogelsoortenrwaarvan evenmin bekend is of deze nog wel voorkomen, evenmin 1s aangegeven of het wel of niet een broedvogel ls.
Anderzijds i-s er nauwelijks aand.acht besteedt aan de plantengstreenschappen ttie in
de gebieden voorkomenrnet uitzondering dan van enkele vegetatie-typen.
Uvenmin is er een degelijk onderzoek gedaan naar bijv.mossenrzwamrren en lnsekten.
1{et rapport i-s dan ook een floristische verkenning,waarnaast de beschrijvlngen
van de d.iverse gebiedenreen tota.al overzicht is gegeven van de ln de gebled.en voorkoraende soorten(of vroeger voorgekomen)waarbij d.eze soorten zijn ingedeeld ln zgn.
oecologische groepenrdie opgesteld zijn door het ilijksherbariru te Lelden.
\I/aa,rblj de opmerking dat een der6lelijke indeling niet betekent dat een soort nlet
in een ander milieu(of groep)kan voorkomenrtocir dikwijls zijn optimun(optitraal
voorkomend)vind.t in de desbetreffende .groep.
AI komt bijv.het kruipend zenegroen evenzo optinaal voor ln zgn.oolbossen(9b)dan
ln draslanden(!b)waartoe de soort gerekend isrhetzelfde geldt voor bljv.de bosanemoon d.i.e inged.eeld. is bij de groep gbrtoch ook optinaal kan voorkomen ln draslanden.
Anderzijds treft rnen bi-jv.het kanti55 hersthool niet of nauwelijks aan in de Brabantse heidevelden of heischrale greslandenrtoch treft men deze meer aan langs
slootkanten e.d.dus groep 4c.
l'!en moet deze indeling dan ook ruÍrn bezien en waar nodig corrlgeren.
lleast de beschrijvingen der gebieden en het totaal overzlcht der pi.anten is er van
een aantal pianten een verspreidingskaartje genaaktrwaarbij per km.hok het voorkomen van een soort word.t lveerÉIegevenrdlt binnen de desbetreffend,e gebied.en.
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a) De Regte helde e.o.

Top.kaart:5OE/F

Goirle
onderzoek:joost en Toon Coo1s e.a. L974 t/n L979.
Geneente:

a)Het landschaP.
.
heide bestaat thans nog altljd grotendeele ult beldevegetatles raL zLln
delen van de oorepronkelijke Regte belde thans ofrel bebost ofrel 1n gebrulk genonen als rei-of bourland.
De Regte heide die tesamen net het westeliJk gelegen beekdal van rle Oud,e Ley
een van de fraalste hej--beekdalland.schappen vormtrd,le ln Noord-Brabant uog voorkomenraL ls de botanische en relllcht ook faunlstlsche rrarde van dlt beekdal
sterk aangetast.
De Regte heÍde dle door haar landschappelljkerbotanlscherfeuaistische en cultuurhistorische(o.n.grafheuvels)raardereen van d,e vaardovolstc heldelandechappen van
Noord-Brabant is.
A1 heeft d.it lantlschap door een te zv,are recreatiedrulrEllitaire oefeningen en taI
van andere oorzaken een danlg verlies geled,enrwaarbiJ het meer de korboeaóeretaud.
betreft alsnede die van diverse andere gevogelte.
De Regte

b)De heltlevelden en vennetjes.
De Regte

helde bestaat ult heidevegetaties telke rml.behoren tot het Struikhelde-

Krulpbren-Verbond(308a) en het Dophelde-verbond(29Aa),van het laatate verbond kont
rnet naue de ags.van Moerasrorfskrauw ea Brulne snaverblee(29Aar)optlnaal voor.
Daarnaast komen verspreldt enkele kleine naatd/loofboaJea voor dle val.begtaan ult
Srove denrrure berk,zonerelkrtenljl ln de hei.paden sone optlnral d.e grondater-è8'.
(1OAa2)voorkont .
0p de droge tot vochtige bodens treft men vnl.strulkhelde en plJpestro aan met
d.aarnaast o.I[o theidegtruisgras, zllverhaver, tandjesgras, boretel.gràs, schapegraa,
bochtige §melerduivelsnaaigaren(vrlj veel)geroon struiegrasrzandzeggerbqalgraa,

pilzegge'stekel-en kruipbrenrbremrknriprilgrveenbleerheidespr:rrtruóÉfrulskiuld,,
grove denrrure berk, zomereikrrilgeroosJere.a.
0p de nattere bodens komen vnl.dopheide en pljpestro voorrraarbij de 1aetete aoort
thans grotere oppervlalcten beslaat als de dophelde en de struikUàfaereen verschlJnsel wat de laatste jaren in aIle Brabantse heidevelden is raar te nemen.
Naast deze dopheide en piJpestro groelen er soorten als:blauwe zeggerveenbies,
tormentilrkrulpwllgrzachte berkrklelne en ronde zonnedaur(vrr; veàf-pf.veel)rltte
en bruine snavelbles(pI.zeer veel)beenbreek(rrrij veel)klokJesgentiaan(pf.veel)
trek:rus,knolrusrheidekartelblad(vrij welnig)liggend vleggeitJàsbroenrvàeletenge-

rlge raterbi-ee(pl.veer)veenplulsrgagel,rnoerasróÍrsttaur(Iernig)ge"rerte-oiiur."
(nlet tussen 74-79)e.a.

In en langs de helpaden groeien naast taL van reeds vernoend.e eoorten ook soorten
aLs:grondster(pl.veel)liggend hertshool(vriJ veel)muiz"oorlp"""haverrzaDduuur,

hazezegge,vroegellng,sLofhakkenrliggend warstro,daurnetet(róinrg)strjr
havikskruid'rbrunel,mannetJesereprijà,s1nt JanskruidrzandblaurtJertengere"o-"in""rrus,
gewone en veelbloeni-ge verdbiesrd.ichtbroenlge veldbiesrvogelpootJeretclboterbloem,
moerasdroogbloemrgerone rolklaverrrode echijnspurrierhondÉvlàoLtjereI".
Ten zuiden van de Regte helde ligt in een bosconp^lex nog een klein
helderestaatJe
net daarnaast enkele vennetJesrhier groeien o.r.rtri;p""ïroraopbeiderstrulkhelde,
gagel-rveenbles, blauwe zegge, snavelzetgerwitte
en bruine snavelbj-ee(vrij veel)
kl okJ esgentiaan ( weinie )kléine en ronde zonned,auw( rrrt r"trrig
j horrus
;
r trekrue,
veelstengerige wat erbies( veel ) veenprui s, grauwe en geoorde
*iIg, raternaver e o I B.
De vennetjes op d'e Regte heide
.zLin ofwer geheer dichtgegroej-d net gagel,graure
en geoorde wilgrpijpestroleo&.(sporken-iviltenbroekstruíeàr)or
zoner opppervtakkig droog'waar dan honderd.àn klokjesgentlanen ze va1len in de
bloeien.
De fauna op de heideveld'en bestaat o.m.uit:sperwerrbuizerdrtoreavalkrboonvalk,
rzwaÍte kraai,kauwreksier,kneurroodborsttapuitrgruttorrmlp,
I-::n:"nrpatrijsrfazant
tureruur'graspieper, boompleper,
tapuit, boomleeuwerik, ree rkoniJn, baas, bunzlagrr eza-,
hermelljn,kleine en vlugte hagódiÀ,".".

jri
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c)De naald-en ]oofbossen.
In het gebted rondom d.e Regte hej-de liggen verspreidt enkele bosJee en bosoen,
welke vnl.bestaan uit soorten a1s:grove denrruwe berk, zomereikrdouglasspar, fijnsparreuropese Iork met daarnaast soorten ale:krenteboonpJerzwarte elsramerlkaanse
elk,sporkehout,Bmerikaanse vogelkersrvogelkers,beukrratelpopulier,pontlsche rododendronrbraamrfrsmboosrblause bosbesrboswilgrgrauwe en geoorde wllgrcorslkaanse

vlierrlijsterbesre.a.met in de kruidlaag soorten als:geroon struisgras,
zilverhaver, wij fj e svaren, dubbelloof, struikheide , zandzegge , wllgeroo sJ e , buntgras,

denrgewone

bochtige snelersmalle en brede stekelvarenrboskrulskruidrbreedbladlge wespenorchis
(vriJ veel)kanperfoelierplJpestrorliggend wal-strorhopradelaarsvarenrknopig helnkruidrvalse salie, e.a.
In en langs de bospaden in het boscomplex ten zuid.en van de Regte belde konen
soort en voor aI s : dui zendblad, heide strui sgras r gewoon strul sgras, zllverhalrgr, paaehaver,vrouwetrantel(vrlj weinig)rood guichelheilrklelne leeureklaurrzandnuur,
struikheide, dophei d,e , zandzegge, ruige en hazezegge, gewoon knoopkruid, wilgeroosJ e,
akker-en speerdlstel,buntgras,bochtige smele,vingerhoedskruldrbreedblatllge weapenorchisrschapegrasrdwergviltkruiorliggend walstrorhondsdrafrbosdroogbloemratijf en
schernhavikskruidrmuizeoorrraternavelrliggend herstbool(vrlj veel)slat janskruid,
grondster(veel)zandblauwtjertengere rusrtrekrusrknolrusrtrlnciarveelbloenlge
veldbiesrpljpestrorvogelpootjertormentil,brunelrknopig halmkruldrheideepurrierrode
echijnspurriervalse sallerkoningskaarsrtijnereprijsrmannetJesereprlJergeroon bosviooltje(vrij veel)spiesleeuwebek(pI.veeI)echt dui-zendguld.enkruid(pI.vee1)e.a.
De fauna van deze bosjes en bossen bestaat o.m.uit:staartmeesrkuifmeesrplnpelnees,
koolmeesrzvarte meesrbuizerdrtorenvalkrfazantrvlaamse gaalreksterrvinkrgroenling,
houtduifrtortelduif,ransuil,nachtzwaluwrgroene spechtrzwarte spechtrgrote bonte
spechtrwinterkonj-ngrroodborst, zanglijster,grote IljsterrreerkonlJnrhaasregel,
hermell jn, eekhoorl e . a.
d)De wei-en bouwlanden.
rondom de Regte helde }iggen diverse wei-en bourlandenrdle nlet zo
zeer een botanische waarde bezittenrmaar eerder belangrlJk zijn aIe zgn.bufferzone en als voedselbron voor diverse vogelsoorten.
De weilanden zljn meestal of ingezaaid of niet beppald soortenrijk;lange en 1n de
bouwlandenrwaarop meestal mais wordt verbourdrgroeien soorten als:wlndhalnrkleine

fn het gebied.

leeuweklauwrkorenbloemrgele ganzebloera,hanepootrglad vlngergrasrakkerviooltJe,
kleine klaproosrherlkrvarkensgrasrperzikkruidrviltlge dulzendknooprknopherik,
mel-en korrelganzevoet, zwaluwtongrkleine bran<inetel rgewone spumlerklein krulekruid,smalbladlge wikkerreukeloze en echte kanillerzandraketrkoolzaad,rpaarse dovenetelrvl-asbekjerschapezurlngrkweekrgewone hennepnetelreenjarlge hardbloenrzrarte

nachtschadere.a.
In en langs de zandpaden in het gebied der cultuurlanden groelen soorten als:
beemdkroon(pI.wei-nig)duizendbladrgewoon struisgrasrzll-verhaverrpaashaverretruikhelderdophelderreukgrasrwindhalmrkleine leeuweklaurrzachte dravikrgewoon knoopkruidrakkerhoornbloem,wJ-lgeroosJerbuntgrasrschapegraarkleefkruidrgàtone retgersbek, bereklauw, stlj f en schermhavikskruid, nuizeoor, slnt janskruld, zandblau*tj",
trinciargewone rolklaverrgewone veldbiesravondskoekoeksbloemrvogelpootjerbrqnel,

§chiJnspumlerrlntefwf*àrsna1bla-

!I.tr,brem,Jacobskruiskruidrheidespurrie,rod.e
dlge
wikke rgrondster( pl.vee1 ) e.a.
De fauna op deze wei-en bouwlanden bestaat o.n.ult:geelgorsrpatriJsrkorhoenrrulp,
kievit ,fazant, ekster, zwatte kraai, kauw, houtduif, boeren-en huiszwalur,
F"Ylto,
kuif-en veI d.Ieeuweri.k,
graspieper, wit t e kwik st aart, konl Jn, haas, e . a.

b)Landgoed GorP en Rovert.
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a)Het landschaP.
0p het eind van d.e negentiende eeuw bestond het landschap vnl.uit heidevelden,
waarin dlverse vennen la€enrzoals het huisvenrnestvenrrondvenrlangvenrwltvenrhorstven, haneven, koudewater, biesbosch, meerke, bankven thv.Breehees en thv.Gorp ; e. a,.
HeÍdevelden dle geloldelijk overgingen naar het beekdal van de Rovertse ï,eyrwat
toen vnl.bestond uit hooilandenrafgewisseld door houtrallen.
fn het begin van de twlntigste eeuw is dit heldelandschap grotendeels ontgonnen
en ofwel beplant net naald-en loofhout ofwel in gebrulk genomen als cultuurland.
Hierdoor verdwenen niet alleen de uitgestrekte heidevelden,maar ook diverse vennen
. zoals het huisvenrrondvenrhorstvenrwitvenrlangven en bankven thv.Gorp.
Ondanks dit verlles zijn er door deze ingrip weer andere levensmogelijkheden gecreöerd voor planten en dieren die hier eertijds niet voorkranen.
Het Landgoed Gorp en Rovert wordt door tal van zandwegen ontslotenralsnede door
een tweetal verirarde wegen die een verbinding vormen tuasen Gorp en goirle ea tussen Gorp en Hllvarenbeek.
Mede hierdoor en doordat het landgoed voor het overgrote deel is opengesteld.ris de
recreatiedruk op het landschap tamelijk intenslef tot pl.lntenglefrwaarblJ net
name het beekdal van d,e Rovertse Ley een geliefd oord isrterwlJl het Bankven lange
tijrt ln gebruik is gereest aIs zwen-en schaatsgelegenheid.
De 1n het landgoed gelegen gehuchten:Gorp en Rovert bestaan u1t enkele cultuurhistorische waard.evolle bouwverkenrwaaronder d.e uit de zerentiende eeur daterend.e:
Nieuwe hoef.
b)Het Beekdal van de Rovertse Ley.
Het beekdal van de Rovertse Ley behoort tot een van de fraaiste en waard.evolste
' beekdalen dle in Noord-Brabant voorkomenreen beekd.al wat
thans vnl.ult loofbossen
bestaat met hier en daar nog restanten van het vroegere landschap in d.e vorn van
enkele hooilandjesrdie afgewisseld worden door houtrarlen.
De loofbossen behoren vnl.tot het Beuken-Eikenbos()7Aa2)sat pI.op de nattere plaat_
sen:Elzenbroekbos(35eat)rgemeenschappen die vnl.Iangs de beek en d.lchtnabij de
beek voorkomen en vriJ snel overgaan naar naald-en ioofbosaen dÍe vnl.tot het
Eiken-Berkenbo s ( )T A.at) behoren.
De boom-en strulklaag van de loofbossen langs de Rovertse ley bestaan ult soorten
als:gewone esdoorn)zwarte elsrkrenteboonpje rzachte berk,tamne kastanjerrode kornoelJe(pl.reinig)hazelaarreenstijlige neidoornrbeukrsporkehoutrgewonó esrhulst,
wild'e appel(pl.welnig)ratelpopulier, zoete kersrvogelkeraramerlkàanse vogelkerg,
sleedoornrzomerelkrarnerikaanse elkrpontische rodoàendronralpenbes(p1.teÏnl!;""iu"",
zrÍarte besrroblniarhond.sroosrbraam(div.spoc.)franboosrecbieirllgrgraure en geoorde
rllgrboswllgrkraakwilg'gewone vllerrlijsierbes,gladde ieprblauró-6osbesrgelderee
roos'Iinde(tttra spec.)met in de kruidraag soorten als:zevenbladrgevoon etruisgras,
kruipend zenegroen(veel)bosanenoon(vrij véel)ftuitekruidrfrans raalgrasrriJfJeevaren' dubbelloof, hennegras, haagwlnde, bosveldkers, moeraspinksterbloenrEoeraazegge,
elzenzegge(pl.wei.nig)ijLe zegge,wilgeroosjerlelietjes clàr d.a1en(vee1)rure
Bmele,
smele,vingérhàeaskruiarsmaile en-bred,e stekelvarearmannetJesvaren,breedP:"lltu"
blatlige rvespenorchis(rrrii veel)speenkruicl,bosrardbei(weinig)gewone hennepaetel,
nagelkruid.(pl.weinig)hondsd;af,kllnop,stljf havj.ks.
I*:lo=ld',robertskruid,!"roo,
rruldrnop'ge1e
lis,witte dovenetel,kamperfoelie,penningkruid,àaIkr,.ió(r"óf)henge1,
dagkoekoeksbloemrdrienerfnuurrkoning"rràr"rrrschaduwgras(rríj
veel)veelbloenÍge
Éetntruiargewone
henelsieutel,echte
guldenroede
iïï"_':l:r!9?i:ad'eraarsvaren,knopig
muur(vrij
veel)valse
salie,grote
brandnetél,echte
)lr':I|1i_weinlg)grootbloenige
vcJ'erraan'Sewone ereprijsrheggewikkergeroon
bosvi-ooltjerrllde narcisrJapaase
duizendknoopr e.a.
Loofbossen die overgaan naar naald-en loofbossen
d.ie overeenkomon net het EikenSerkenbos(3Zaar)welfe bestaan uit soorten
aIs:grove
denrdouglassparrfljnspar,
zomereikrruwe berk,bochtige snelervalse
sallerblauwe
bosbeergrauwe elsrstrulkhelde,
europese

lork,piJpestro,amerikaanse vogeltersrdubbeloof(pr.íàer)adelaarsvaren,

gorp en rovert
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kastanjerlijsterbes,buntgrasrwil-geroosjeranerikaanse eik,wintereikrtaxus,
zeedenrcanadese hemlochsparrwitte paardekastanJel e.è.
De hoollandjes aan de westziJde van de Rovertse Ley kenmerken zich door soorten aIs:
krulpend zenegroen(vrlJ veel)reukgras, zachte dravikrechte wltbolrgerone plnksterbloemrgewone zeggermoeraszeggertweerijige zeggergeiYone hoornbloemrviJfvlngerkruidt
veelbloemlge en gewone veldblesrbrunel,magrietrrood zwenkgrasrgewone rolklavert
veldbeemdgras, scherpe boterbloenrveld-en scheperurlngrgrasmuurrvalse salierklelne
klaver, tiJmerePrij s, e.a.
De houtwallen bestaan o.D.u.it:zomereikrkamperfoelierdalkruidrgrauwe wilgr zrante
els,kllnoprsiJfjesvarenrluwe berkrhazelaarreenstijllge neidoornrsmalle etekelvaren'
kteefkruid, hoprbraam, liJ sterbesrgewone vIier, e.a.
Langs en ln de Rovertse Ley groeien naast taL van reeds vernoemde soortenrzoals:
.tamme

bosanenoonrgrootbloemige mulur,kruipend zenegroenrmoerasplnksterbloemrdagkoekoeksbloemrhennegras, fluitekruid,wijfjesvarenrmoeraszaggerruwe smelermannetjesvaren,
kl:-moprgele li-srkanperfoelierpenningkruidrdalkruidrlelietJes der dalenrknopig
helmkruidrveelbloemige salomonszegelrechte valeriaanrjapanse dulzendkuooprzwarte
besraal-bes en ta1 van anderenrsoorten als:gewoon sterrekroosrgedoornd hoornblad,

gele plomprkleine egelskoprsmalle en brede raterpestrkleln kroosrschede-en drlJvend
fontelnkruid, slanke waterkersrmoerasvergeetmijnietjerwllde bertramrgrote raterreegbreergewone engelwortelrkale jonkerrkropaarrwolfspootrkattestaartrgeroae wederik, waternunt , rj.etgras, riet , moerasnuur, smee::vortel, e . a.
De fauna ln het beekdal bestaat uit soorten als:rilde eendrzonertalir:grpatrlJs,
buizerdrtorenvalk rfazantrwaterhoenrholenduifrtortelduifrhoutduifrkoekoekrrensuil
nachtzwaluwrijsvogelrgroene en zwarte spechtrgrote bonte epechtrwlnterkonlngrroodborst,nachtegaalrzanglijsterrgrote lijsterrkleine karekietrsi-jsrvlnkrwleleraal-,
boonkruiperrboomkleverrkoolmeesrplnpelmeesrstaartmeesrzwarte treesrkuifmeesrzvart-

kopgrasmusrfltisrtjiftjafrfluiter,goudvink,reerkoniJnrhernelijnregelrgroene

gewone padreekhoorn,

driedoorni-ge stekelbaarsl e.Bo

kikker,

c)De naald-en loofbossen.
De overige bosgen in het land.goed

zijn duidelijk soortenarmer dan de loofbossea
ln het beekdalrwaarbij deze vnl.overeenkomen net het Eiken-Berkenboe(37AaI)bestaande uit soorten als:grove denrdouglassparrfljnspar, zonereikrrure berkreuropeae en
japanse lorkrbochtige smelerpijpestrornmsl'1k"anse vogelkersrcorÈlkaanse den en
in nlndere nate soorten als:beukroostenrijkse denrsltkasparrcanadese hemlockspar,

ta:rusrwintereikrkrenteboonpjertarme kastanjersporkehoutrhuletranerikaanse eik,
pontische rododendronrbraanrboswilgrgewone vllerrlijsterbesrblauwe bosbearzeed.en,
grauwe en zwarte elsreenstijllge meidoornrvogelkersrmet ia de kruldlaag o.m.:
geríoon struisgrasrzilverhaverrwijfjesvarenrsmalle en brede stekelvarenrdubbelloof,
gewone eikvarenradelaarsvarenrduinrietrstrulkhelderbuntgDasrzandzeggerwllgeroosJe,
boskruiskruid, breedbladige wespenorchis, Iiggend walstrorgladde en echte rltboI,
kamperfoelle, va1 se saIle, vingerhoedskruid, knopig helmkruttl I a o
fn en langs de bospaden en -wegen groeien soorten als:riuizendbladrheid.e-en geroon
struisgrasrzilverhaverrpaashaverrkraailookrreulgrasrzandauurrfra^ns raaigrasrstruik:
heiderdophelde rzandzeggerhazezeggergeroon knoopkruldrrllgerooeJerbuntgraerbochtige
smelerbreedbladige wespenorchisrschapegrasrllggend ralstrorbosdroogbloemrstiJf,
Servoon en schermhavlkskruidrsint janskruidrtengere rusrtrekrusrgewone en veelbloenige velcblesrhengel,pijpestrortormentilradetraarsvarenrbraamrknoplg helmkruid,
boskrui skruid., rode schi j nspurrie, val se ea1ie, mannet J e eerepri j s e e a,.
ferwlJl pl.deze bospaden bedekt zÍ-jn met duizenden exenplaren van de fraale Grondsterrnet daartussen enkele exenplaren van het liggend. hersthooi en soms veel vaa
de noerasgtemekroos.
De fauna van d.e naald-en Ioofbossen bestaat o.rtr.uit:buizerdrsperwerrtorenvalk,
boonvalkrransuilrbosuiirvlanmse gaairgroene en zlwatte spechtrgrote bonte specht,
o EL
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d)De heid'eveldjes.

In het landgoed liggen verspreid.t enkele restanten van de eertiJds uitgestrekte
heidevegetatiesrdie vnl.behoren tot het Strulkheide-Kruipbren-verbond(30Ba)en het
Dophelde-verbond(29Aa)met op de nattere delen pl.gagelstruweel en Sporkea-lYilgenbroekstruweel.

heideveldjes in het gebiedsdeèI:de Beekse heide kenmerken zlch door:struikheide,
pljpestro met daarnaast o.E.:tornentllrtrekrusrstekelbremrknolrus,
krulprilgrgewoon struiegrasrzilverhaverrzandzeg4erbuntgrasrbochtige snelerborstelgrasrhej-despurrie en opslag van grove den en ruwe berk;op tte nattere d.elen kont
pl.gagelstruweel en Sporken-Wllgenbroekstruweel voor met o.m. :gagel rzachte berk,
pijpestrordopheide,grauye en geoorde wilg.
De heideveldjes aan de westzijde van de Rovertse Leyrln het gebledsd.eel;Gorp de
Ley,kenmerken zich door:pljpestrordophej-de en struikhelde met daarnaast:blauwo
zeggerveenbiesrtornentilrklelne zonnedauw(vrlj veel)veenplulsrknolrus,trekrus,
kruipwilg,gagel,witte snavelbies(welnig)klokjesgentlaaa(vrtJ weinlg)gewoon strulsgrasrzilverhaverrtandjesgrasrbochtige smele en opslag van grove denrruwe berk en
De

dopheido en

zomereik.

rn een heipatl thv.het nestven groeien soorten aIs:kleine en rond.e zonnedauw(vrij
weinig) trekrus, knolrus, dopheJ-de, strui-kheide, pijpestro, waternavel, heidekartelblad

(vrij weinig)veenbiesrmoerassterrekroos(vrij veel)e.a.

De fauna op de heldeve1djes bestaat o.m.uÍt:wulp(weinig)kneurroodborsttapuitrree,
konijnrvlugge en kleine hagedisre.a.
e)De vennen.

Zoals reeds eerder verneldt was het landschap eertijds rijk aan vennenrdie echter
door ontgÍnnj-ngen grotendeels verdwenen zijnrthans resteren aan aantal vennen die
qua ni-lieu varieëren van zeer voedselarm tot matig voedselarm/voedselriJk.
De vennen:het koudewaterrhanevenrbiesboschrnestven,een tweetal vennet;eà thv.Breeheesrenkele vennetjes ten westen van d.e Rovertse ï,eyre.a.bezltten een zeer voed,selarm tot voedselarm milieurwaar dan ook wej.nig soorten groelenrzoals:knolrusrvaterlelierpijpestro,dopheiderkleine zonned.auvvrwaternavel,véenplurs(pr.veel1À"""àrr"gg",
zachte berk,grauwe en geoorde wllgrgagelre.a.
rn de Beekse heide J-igt een kleinrgegraven vennetjerraar soorten voorkouea aIs:
dophelde_rstruikheiderveelstengelige waterbies(veei)knolrusrwaternavelrzonprus,
liggend hersthooi(weinig)grondster(vrij weinig)kleine zonaóaaur(vrr3 ieiniÀj".".
rn neer voedsefrijke vennetjes nabiJ de Rovertse Leyrthv.Rovertrgroeien o.n.ae
waterlelierwateraardbeirwaternavelrgewone

wederikrknolruersnevelàaggerplJpestrore.a.

In het Meerke ofwel de Moerkes groeien o.xo.:waferlelierkaLnoesrgrote lisdod.de,
mattenbieE'troeraszeSserstiJve

zeglerhaek-en moerassterrekroosrgagelrrietrhennegras
wederikrrolfspoot rknol-en zotrprus, snavelzeggergrote ratervreegbree en de
l-evermossoort : het watervorkj e.
In.en langs het grote Bankven treft men naast diverse oeverkrulden vla
toaresspirea-verbond(25Ab)Riet-verbond(19Ba)en verbond der grote zeggen(19ca)zoais:
hoeraszegge , scherp e zegle, blauw glidkruid, tnoeraswal
stro, wateraard.bei, enave Lzegga ,
mattenbiesrrietrgrote lisdodde,waterzuri-ngrcyperzeggergerone
rederj.krgele Iis,
worf spoot, moerasvergeetml jniet j À, ràttestaart,moerasand,oorn,
f::l:_i:::ï::qb""e,
ronlnglnnelcruidrechte valeriaan'getone waterbieerhennegrasrsmeerwortelrharig
wilgeroosje'noerasspirearkale jonkerrwaterrountrmelkepperhàagrínd.erbitterzoetrkatrilg,
Srauwe en geoorde wilgrB.a,.€lenenten aaD van het 0everkruid_verbond.(6.1,a)en-itet
Dnergbiezen-verbond(róÀa)net o.m.:waternavelrknorrusrzoEprusrvaterposteleln(zeer
veel)moerasmuurroeverkruid(vrij veel)veelsienserige waterbieó(veet)egerboterbroen,
zolnpvergeetnijnietje en zeer vàeI exemprareo i"r,
de pilvaren.
De fauna van de vennen bestaat
o.n.uj-t(vnl.Bankven) :blauwe reigerrfuut,kulfeend,
tafeleendrsmient,zomer-en wintertalingrbergeend.rdod.aarsrwilde
eend.rmeerkoetrwater::-:i'oeverloperrslobeend.rwatersniprscÉolekóterrtureruurrwaterrarrklej-ne
wateraaramanderrgroene en bruine kikkerre.a.
f)De wel-en bourtand.en.
De wei-en bouwlanden
in het algeneen vrij lntenslef gebruiktrenerzijds met
vnl.koei-bewelding enworden
anderzijds door vnl.malsbouw.
Bewone
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weilanden groelen soorten ale:grasklokJe(pl.weinig)reukgraerflorlngrasrzllverschoonrzachte dravlkrnadeliefjerveldzurlngrklelne en wltte klaver,
duizendblad'geknikte vossegtaartrklelne veldkersrgewone hoornbl-oenrkreekrengele
raalgrasrakkerdistelrrood zrerrkgras,hondsdrafrmuizeoorrgeuoon biggekruidrgewone
veldbies, small-e weegbree r gewone paardebloemrveldereprlJ s, scherpe en kruipende
boterbloem, vegelmuu.r, grasmuur, e . a.
fn en langs de bouwlanden groeien soorten aIs:valse knmillerkleJ.ne leeuveklauw,
windhalmrootrzandraketruitstaande melderdriedeli-g tandzaadrkorenbloemrgele ganzeo1oem, zandhoornbloem, meI-en korrelganzevoet , akkerrinde, glad vingergras, hanepoot ,
kweekrgerone reigersbekrgewone hennepnetelrhondsdraf,noerasdroogbloenrgreppelrus,
paarse dovenetel,vlasbekJerechte en reuleloze kamilleravond.skoekoekebloemrvogelpootJe,kleine en gelvons klaproosrvarkensgrasrzwaluwtongrperzlkkruldrvlltlge dulzendknoop, kruipende bot erbloem, knopherlk, herik, kromhal s, schape zuring, eenJ arige
hardbloen'klei-n kruiskruidrzwarte nachtschaderakkermelkdietelrbrosse nelkdistel,
gerone spumlerrode schijnspurrlervogelnullrrsmeerrortelrrltte krodderbastaardklaverrklelne brandnetel,koalngskaars(pI.weinlg)veld.ereprtjsremalbladige rlkke,
ringelwlkke, akkervioolt je, dri.ekleurig vioolt je, e.a.
In en langs greppels en zandpaden Iangs deze cultuurlendea groeien aaaet tal van
reeds vernoemde soorten ook nog:dulzendblad.rgewoon struiegraerzllverbaverrpaashaverrzandnuurrstruikheiderzandzeggerriempJes(pl.welnlg)geÍoon knoopkruld.rmagrlet,
kluwenhoornbloem,kleine varkenskersrkropaarrkleln streepzaadrvroegellngrdrergviltkruidrbleekgele hennepnetelrbosdroogbloemrmulzeoorretlJf en schertrhavlkekruid,
echte en gladde ritbol,Iiggend hersthooLrgrondster(pl.zeer veel)elnt Janskruld,

In en langs

d.e

naaldaarrzandblauttJertrinciartengere rusrakkerkoolrveldlathyruerberfstIeeuwetand'trlnclarakkerhonlngklaverrpiJpestrormtddelat en veelkleurlg vergeetnijnietje tlnotheegras, vlJfvingerkruld., brunel, braa.tr, Jacobekrulskruid, bogkrulgkruld,
'
heidespurrlerboerenrornkruidrkleln
tasJeskruldrvalse sallerkllnopereprlJarvogelwikke I 6 .8.
De far:na op deze cultuurlanden bestaat o.m.ult:boeren-en hulgzralurrglerzralur,
kievitreksterrzrarte kraalrkauwrbonte kraalrgrespieperrrltte ktlkstaartrlazaat,
geelgorsrgruttorhoutduifrkoperwlekrkrnmsvogelrkulf-en veldleeurerikrpatrlJs,
scholekster, spreeuw, torenvalk, buizerd, ree rkonLJn, haasrmol, egel, hernellJtllvose e oa,.
groene

ruderale terreinen.
fn het landgoed komen verspreidt enkele ruderale terreinea voorrd,ie dlkrlJIs een
aparte flora bezltten;zo komen ön ruderale terreinen in de Beekse belde aoorten

g)De

voor aIs:dulzendblad.rgewoon strulsgrasrzl-lverhaverrflorlagrasrzevenbladrkrulpend

zenegroen(p)..veeI)kraailookrwegd.lstel(pl.weinlg)rerÈgrasrÈlelne leeutekÍaur,
wilde akelel(p1.reÍnlg)zandnuurrruwe berk,zachie aravikrheggerant(pI.vrlJ vóel)
strulkhelderzandzegge,ruige ze8,gerEoeragzeggergewoon tnoopÈruidrgeione en zandhoornbloemrkluwenhoornbloen,rilgeroos;erspààr-en akkerdisleLrrooà gulchelhell,
Sewone klisrbljvoet,kleine varkenskersrrild.e kaardeboL(pI.weln1g)kieekrrood zrenkgras'Sewone hennepnetelrkleefkruidrsllpbladlge ooievaargbekrzachte en
kLelne oolevaarsbek, hondsdraf, mui zeoor, hop, sint
wttte doveneiel, hoenderbeet , vlasJanskruld,
bek-jerkanperfeellergewone rolkiaverrkronhalsrdag-en avond.skoekoeksbloenrplJpestro,
veelkleurlg vergeetmijnietje,gewone teunisbloem(welnlg)japanse d.utzend,knóopiveef)'
krulzuring,zeeltruid.(pI.vrlJ veel)knoplg
Iiilll§:rkruid,brunel,braam,ridder-en
netnkrutdrjacobskruiskruidrkleverig kruiskruldrgrasmuurrbltterzoetrboerewornkruid.,
f]t:- s3||gtritte en rode klaver,grote brandnetei,stalkaars(vriJ vóeI)konlngskaars
en rlngeklkke,akkervlooltJe,gronaËter
111'1eef)tij391epriJs,vogel,-snalbladiga
veel)Iiggend
hersthooi(vrii
veel)nuskuskaasgeskruld(p1.vrlj
rËtntgyu"reJ.l:.:!"""
Àr'auwrgewone wederik, hondsroosrgewone vli.errdolle
kervelrnoed.erkruid.rgele
garrzabI oen, wat ernuur, reuzenberl semi en, bergbast erd.re
d.erlk I o o & .
trloers in het landgoed komen Ín ruderale terreinen soorten yoor als:mannetJesereprljs(pI.zeer veel)liggend hersthool,grond.ster(pI.veel)prlkneus(pI.reinlgl;kter-

veel)late gurdearoede,pekbloen
*:*i:jpl.wetnig)siarËàars(weinig)toninestaars(vr1j
reinig)
muurpeper'
gewone
henel
sleut
eI,
moederkrutd,
klelne varkenskers,
)Ïl:lil;
vrngerhoedskruidreenjarig bingelkruidrkleverig kruiskrutdrkanariezaad,ravoad-en
dagduivekervel,ijle
dravlk,vaste
luplne,
I::l:"I"oloem,kromha1s,rrór:.antrrus,gewone
vrJvoetrspi-esmelderrode ganzevoetrhelianthusrjapanse
d.uizeadknoop en vele anderen.
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a)Het landschaP'
eeuw bestond de Roverste en Aalstheide nog
in ae laatste Jaren van de negentiende in
het noordenrweBten en zulden Ealaon een
heid.elandschaprsat
ultgestrekt
uit ""r,
reheel vornde met de andere heidelandschappen.
ileidelanrlschappen die wellicht een lustoord waren van klokJesgentlaan en boenbreek
en van wulp en korhoen;1n het begin van de twlntlgste eeut is de Rovertse en Aalstheide aangekocht door de Stlchtlng oranjebond,die het onder haar leldJ.ng ging ontsinnen en beplanten met naaldhoutrwaar toen grote vraag naar was.
íater heeft deze stichting het bezit overgedragen naar de Nederlandse Heldenaatechappij,die het op haar beurt weer ovérdroeg naar de Stlchtlng Het Noord-Brabants
Landschaprdie thans ca.460 ha Ln haar beheer heeft.
Het tegenwoordige landschap van naald-en ]oofbosrmet hier en daar nog enkele helderestantjes en veanetjg,s en een enkel wei-en bouwlandrrordt ontsloten door tlentallen zanclwegenrterwijlï-in vroegere jaren door slechts een rijwielpad werdt onteloten.
Desondanks is de recreatiednrk op het gebied niet bepaald Lntensiefrwaardoor het
gebied een hoge mate van rust kent.
b)De naald-en loofbosSerl.
De bossen komen qua vegetatie vnloov€reen met het Eiken-Berkenbos()7Aa]-)raarbij ce
boom-en strulklaag vnl.bestaat uit:grove denrfijnsparrrute berkrzomereikrdouglas6parreuropese lorkrcorslkaanse den,braan(div.spec.)anerikaanse vogelkera net ln de

kruidlaag vnI.:bochtige snele en pijpestro;daarnaast groeieri er soorten aIs:
valse salierwlJfJesvarenrdubbelloofradelaarsvarenrgewoon struisgrasrzllverbaver,
frans raaigrasrduinrietrstruikheid.erdopheiderzand.zeggervllgerooaJerboskrulskruld,
buntgrasrvingerhoedskruidrstraLle en brede stekelvarenrllggend waletrorgladde en
echte wltbolrkamperfoelierbrunelrgrote brandnetel met in de boon/strulklaag orno i
krenteboonpjerzachte berk, zvarte elsrtaxnme kastanjerbeukrsporkehoutrhulstrvogelkersramerikaanse eikrpontische rododendronrgrauwe en geoorde rllgrboerllgrgerone
vlierrlijsterbes, blauwe bosbes, zeed.en, e.a.
In de bosgreppets treft nen plaatselljk een onverwachte blzondere flora/vagetatie
aanruaar relí.cten groelen van het Dopheide-verbond(291,a)en bet Oeverkruid-verbond
(6la)bestaande uit soorten als:knolrusrveenplulsrkleJ-ne ea ronde zonnedaur(pI.veeI)
dopheitlerpiJpestrorkrulpwilgrtormentllrgagelrkrulpend strulegrasrsnavelzegterstiJve
zeggerwaternavel,witte snavelbi.es(vriJ welnlg)vlottende bies(vrlj veel)klokJesgentlaan(welnig)noeraswolfsklauw(weinig)beenbreek(veel)en taneliJk veel exenplaren
van de thans zeer zeldzane wltbloenige vaterranonkel.
Creppels die echter sfzomerE sotrs geheel kunnen droogvallenrraardoor met nane de
knolrus zich massaal kan uitbreiden,
fn en langs andere bosgreppels groeien soorten aIs:dubbelloofrkonlngsvarenrstrulkbelderwljfjesvarenrhennegrasrEoeraszeggersmalle stekelvanenrveldrusrzomprusrgreppellus'Sewone vederlkrnoerasmuurrgewoon struisgrasrzi-lverhaverrgeroon en haakaterrekroos, zandzegge , gewone zegge ,hazezegge, wilgeroosj e, buntgras, dophelde, schepegras,
stekelbremrmoerasd.roogbloemrgrondsterrliggend hersthooirrolfspootrgewone weàerik,
pij pestro, gageL , t ormenti-I , rode schiJnspurrie , e . a.
fn en langs de velen zandwegen en -paden groeJ.en soorten aIs:dulzendbladrhetde-en
8e?oon struisgrasrzilverhaverrpaashaverrreukgrasrzandnuurrfrans raaigrasrdulnrlet,
struikhelde, dopheide, grasklokj e ( vrij w*inig ) zand,zegge ,hazezegge r gewone zegge, p11?eg89'Setoon knoopkrui-drwilgeroosjerbuntgrasrbochtige snelerronde en klelae zonnedauw(vrli
veel)sIàngekruid(;I.weinig)ureèautaaige wespenorchis(vrlJ veel)vroegllng,
schapegrasrdwergviltkruid,ltggend wàistro,stekel-en kruipbremrklokjesgentiaan(*"ien schermhavikskruÍdrmui-zeoorrllggend
l1g)honasarafrbosdroogbloenrgewoonrstijf
nersthooi(vrij veel)sint janskruid,rgrondster(pI.zeer veel)tengere rusrtrekrus,
trinciargewone rolklaverrgewone en veelbloemige veldbiesratchittoenige veldbies,
avondskoekoeksbloemrpijpestrormiddelst en veelkleurig vergeetmijnietjerborstelgras,
vogelpootJerklein timotireegras,liggend, en gewoon vleugeltJesbloàm(pl.vrij veetj
uornentil, vij fvingerkruid, brunel, adelaarsvaren, schape zuring, veldzurlng, kruipwilg,
i
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naaldaart
bremrveenbi-esrknopig helmlcruid,jacohskruiskruiorboskruiskruidrgroene
tasjesschijnspurriergrasmuurrboerenwornkruid'kIeln
i.rài""g"asrheideÀpurrierrode
wlkket
klaver,mannetjeserepriJsrenalbladige
sallerhazepootje,kleine

nlria,"àfse

.4.
staartmeearkuifneeerplmpelEeost
De fauna van de naald/loofboseen bestaat ootr.ult :
e

gaairkaurrvlnkrhOlendulf'
[àofrer"rZwarte meesrbuizerdrtorenvalkrfazantrvlEamse
bonte epecht,winterspecht,grote
iàriarff,tortelduif,ransuilrgroene spechtrzwarte

LiJsterrroodborsttapuit'
t"iirg,roodborstrgoudhaantJe,fltlsrzangllJsterrgrote
hermelÍJ n I 6 E '
eekhoorn,
haas,
egel
n,
,
i,àorpIóp"r, boomvalk, sperwer, ree, koniJ
o

c)De heideveldjes en vennetjes.

vnl.
i"-ir"ia"rreldjes resteren van de eertiids ultgestrekte heldevegetatlesrwelke
het
Dophei<le-verbond(29Aa)
í"rrooc.a, toi tret Struikheide-Krulpbrern-verbond(loBa)en
net daarnaast gagelstruweel( 32AaI) .
De thans resterende heideveldjes behoren grotendeels tot deze vegetatie-typen'
waarbij een tweetal heideveldjes nablJ de zandweg van Rovert aaar Hilvarenbeek
vnl.beótaat uit vegetaties van dopheiderpijpestro en Sagel net daarnaast o.tn.3
veenblesrtormentilrkrulpwilgrgeoorde wilg,zachte berkrof anderzlJds vnl.strulkheide met daarnaast rure berkrgrove den en zomerelk'
zandweg llgtrnaar
Soortenrijker is een klein heldeveldjerwat eyeneens biJ dezegroeJ.en
goorten aIs:
gebledrhler
het
van
deel
het
ooateltjk
in
,i.h .""" bevindt
6opheide r pl j pestro r st rulkheÍde r veenbies r t ormentil r gagel' rure berk r grove den,
rrià[lu"eó"tià"rr(rrij welnig)wltte en bruine enavelbies(vrlj vee] en retnlg)blauwe
,"ggérklelne zonnedàuv(weinig)veelstengelige waterblee(vrtJ lelnig)e'a.
fn-irei nog vriJ grote heldereetant:het Papscbot,groeien aaaet piJpeetro'strulkheide en àopUeidà soorten aIs:beenbreek(vrlJ veel)klokJesgentiaan(\rrlJ veel)veenbiesrritte en bruine snavelbles(vriJ veel-veel)ruwe en zachte berkrgrove den,
g"g.irtormentllrblauwe zeggerklelne en ronde zonaedaur(vrli veel-veel)veelstengei:.te raterbles(vrlj veel-vee1)veeapluierstekel-en kruipbremrtrekrusrknolrusrveelbloenige en dlchtbloernige veldblesrkrulpril§1oo8.
In een kleln vennetje op dit Papschot groeien soorten aIs:knolrusrkrulpend struis-

grasrdopleidergagelrpijpestrorsnavelzeggerraternavelrklelne en ronde zonnedaur,
veelstengellge waterbieerveenpluis en d.s zgl.fl2,samheden:moerassnele(vrij relni.g)en
vrij veel exemplaren van de wltbloemige waterramonkelrhelaas zLJn d'eze ln 1978
raargenonen soorten in 1979 aI niet meer waargononeDo
In andere vennetjes in het gebied konen pl.veel raterlelies voor'alsmede veel
exenplaren van de wateraardbel.
De fauna op de heldeveldjes(vnl.papschot)bestaat o.E.rit:rulp(vr1j veel)korhoen
(reinig ) grut t o, graspieper, kneu, roodborst tapul t , boomvalk ,fazant, patrij I r ree koni$n,
'
kleine hagedlsre.a.
wei-en bouwlanden.
weilanden zljn tametijk droog en soortenartr en worden meestal lngezaatdrdaarin
tegen treft roen j-n en Iangs een langgerekt bouwland soorten als:kronhalsrllggend
irersthooi(pI.vee1)grondster(p1.veeI)driekleurig viooltje(pL.ve€I)kIelne leeuveklaurrwindhalnrglad vingergrasr[anepootrkorenbloemrgele gaazebloemrzÉnd,-ea kluwenhoornbloem, mel-en korrelganzevoet, rode ganzevoet, gele ganzebloen, kreek, gewone
hennepnetelrzachte ooievaarsbekrhondsdrafrmoerasdroogbloenrgladde wltbolrgreppelrus,
paalse dovenetelrvlasbekjerechte kanillervalse en reukeloze ken'illervarkeaagras,
perzikkruidreenjarige herdbloemrknopherikrherikrklein kruiskruldralkernelkdlstel,
gerone spurrie,rode schijnspumierbastaardklayerrkleine brandnetelrveldereprlJs,
snalbladige wikke, akkervioolt Je, e.a.
De fauna op deze we1-en bouwlanden bestaat o.m.uit:eksterrkaurrzwarte kraalrkievlt,
geelgorsrkuif-en veldleeuwerikrgruttorboeren-en huiszwaluwrgierzwalurrkoperriek,
fazantrgraspieperrwi-tte krikstaart,kramsvogelrpatrijs,reerkonlJnrhaesrInolpe.sr
d)De
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a)Het landschaP.
Het ultgestrekte landschap van het landgoed d.en Utrecht en ongevöng bestond eertlJds nagenoeg geheel uit heldeveldenrd.J-e een geheel vornde net de onllggende
heidevelden van de Aalst en Rovertse heiderde Wellenselnd.se en furnhoutee helde
en de Tulderse heide.
Dit uitgestrekte landschap van struikhelderdophelde en pijpestro en di.veree andere

heirleplanten glng geleideliJk over naar het neer voedselriJkere beektlal vna de
ReuseL en de Stroomrwat toen vnl.ui-t hoollanden beetond.
Dit botanisch en faunlstisch rijk landschap van hel en beend werdt rond de eeurrlssellng onder leiding van de HeidenlJ grotendeels ontgonnen en bebost net vnI.
naaldhout.
i{et tegenroordige landschap bestaat dan ook vnl.uit bosrzowel op de hogererals op
de lagere gronden;afgewisseld door wel-en bouwlanden en het nog resterend.e heideconplex van de Mispelelndse en de Neterselse held.ervaarln de relbekende vennen:de
Flaes en het Goor liggen.
Het landschaprwat voor ca.25OO ha eigendon is van de Levensverzekeringsnaatschappij
de Utrechtrwordt ontsloten door tal van zand.regea en enkele verharde Íegen.
Mede hierdoor en doordat het overgrote deel van het lantlechap vrlJ toegankellJk is
is de recreatiedruk op het landschap vrij intensief tot plaetsellJk lntenslef,
waarblJ met nnme de F1aes en het Goor en het beekd.al van de Reusel gellefde oorden
zLJl,
Naast de landschappellJkerbotanische en faunistieche raarde van het landachap kent
het landschap een cultuurhlstorische waardelo.E.iD de vorn van enkele fraale
boerderljen en andere bouwrerken.
b)Het beekdal van de Reusel en de Stroom.
Reusel als de Stroom bezltten ln het land.schap nog hun natuurllJke loop,
waarbij de Stroom in het landschap sarnenvloelt net het tater van d.e Reugel.
De raterkwaliteit van de beken is natigrnet in de wlnter en het voorJaar cen tllkwiJls sterke stroming en verhoogde vaterstandrweardoor neestal grote delen van het
beekdal geheel onder water komen te staan.
Het beekdal van de Reusel en de ttroon bestaat vnl.uit loofbos uet daarnaast enkele
graslanden en natte rulgten.
De ioofbossen kennerken zLch door een rijke ondergroelrraarblJ het hoogtepunt van
de bloei vnl.in het voorJaar llgtrvoordet de bLaderen ven d,e bonen hct zonllcht
Zowe} de

beletten om de bodem te berelken.
Loofbossen die vnl.behoren tot het Vogelkere-Eesenbos(3BAa3)rRulgt-EIzeabos(lBAa4)
en Elzenbroekbos(35Aar)en zlch kenmerken door dulzend.en exenpraren v&n de bosane_
Eoon en het speenkruld met daarnaast soorten als:zevenbladrkruipend zenegroen,

fluitekruidrwijfJesvarenrdotterbloenrbosveldkerergerone en noeraepinketerbloen,
EoeraszeggereLzenzeggerijle zeggerkale Jonkerrruwe gmele, snalle stekel.varenrmannetjesvarenrkoninginnekruid,bosaardbeirkleefkruidrrobertskruidrgeroon nagelkruld,
hondsdraf,kll-moprhoprgele lisrkamperfoelierpennlngkruid,rdagkoekóekebloenrdrlenerfuuur'koningsvarenrveelbloemige salononszegelrgewone brunelrbloedzurlngrkaoplg
helnkruid'gewone hemelsleuteirbitterzoetrÉosandoornrtroeraanuurrgrootbÍoenlle Euur,
grote brandnetelrechte valeriaanrgerone ereprijsrheggewlkkergewoon bosvlooitSe,
blaurspori-g bosviooltje(pI.vrij véel)met in de boom-en strulklaag soorten aIs:
esdoorn, zwarte elsrhazelaarrgraure elsrkrenteboompje, zachte berkreenstiJlige
i"ï?n"
neidoornrsporkehoutrgewone esrhulst rzoete kersrvogelkerersleed.oornraalbesrzrarte
en geoorde rllg,
ll1?gr""elk,robinia,hondsroosrframboos,branrn(div.spec.)graure
u.osEllgrgerone vlierrlljsterbesrgladde ieprgelderse roos,
Naast de vernoemde soorten kwam of komt plótsefiJk
slanke sleutelblooD voor,
terwijl naast d,e reeds vernoemd,e aangeplante soortende
als
krenteboonpJergerone
doornrzornereik,gewone esrhulstrvogelÈersrrobiniare.a.ook pl.de wlld,e narcis 1g eaaangeplant en zlchzelf heeft verder versprej-dtrhetzelfde
!eldt voor de pontlsche
rodod'endron en raarschijnliJk ook voor aà
duizendÈnooprtlle ln dàze boseen
;apanse
en-langs de reusel soms grote oppervlakken bàslaat ea hlerdoor de natuurllJke
ond'ergroei geheel hebben verdrongen.WaarschiJnlljk aangeplaut
of verrlld,erd. zlJa
.,ffi
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ook een aantal exemplaren van de wilde §acint.
Deze soortenrijke loofbossen zijn dikwiJls vernengd net de meer soortenartrere en
dr,gere Beuken-Eikenbossenrwelke bestaan uit bornen en struiken als:beuk,taune kastanjerzonereikramerikeanse eikrblauwe bosbesrruwe berkrllJsterbeerkrenteboonpJe,
ratelpopulierrpontlsche rodod,endronramerikaanse vogelkersrgewone eedoornrgreuwe eIs,

hulstrbraan(div.spec)bosrllgrwitte paardekastanjere.a.Det in de kruidlaag soorten
a1s:frans raalsrasrwiJfjesvarenrd.ubbelloof,lelietJes d.er dalen(v:rlJ veel-veel)
bochtige smelervingerhoed.skruidrsnalle en brede stekelvarenrbreedblatllge wespenorchis(vrij veel)klimoprgladde wltbol,kamperfoelie,dalkrultt(veel)hengel(vriJ veel)
veelbloenlge salononszegelrgeroon en stijf havikskruÍdrgewoon bosvlooltJerknoplg
helnkruÍd, adelaarsvaren, valse salie rgrootbloemige muur, e.a.
Langs en in d.e Reusel(en d.e Stroom)groeien naast ta1 van reede vernoemde soorten

zoals:kruipend zenegroen,zvaÍte elsrbosanennoon,fluitekruidrw.iJfJesvarenrdotterbloen,
gewone en moeraspinksterbloemrmoeraszeggerkale jonker,ruwe smeleramalle stekelvaren,
mannetjesvarenrkoninginnekruiclrspeenkruidrkleefkruidrklinoprhoprgele llerkamperfoelierdagkoekoeksbloemrkoningsvarenrveelbloemige salononszegelrwilde hyaclnt,
japanse duizendknoopraalbesrzwarte besrgrootbloemige murlrrechte valerlaanrwllde
narcisre.a.soorten als:hennegrasrhaagwinderstijve zeggerscherpe zeggercJrperzegge,
noerasspirearwolfspootrgerone wederikrkattestaartrwatermuntrgroot hoefbladrrelkeppe,
rietrblauw glid,kruid., smeertrortelrrilde bertramrkalnoesrgrote waterreogbreergewone
engelwortelrgeroon sterrekroosrgedoornd hoornbladrsmalle waterpestrharig wllgerooeJermoerasralstrormannagrasrechte ritbolrkantig hertshooirbiezeknoppearklein kroos,
moerasrolklaverrtroerasvergeetuijnietjerslanke waterkersrfietgrasrroselg fonteinkruld(pl.veeI)drijvend.r-gekroesd-en schedefonteinkruidrgerone raterranonkel(vriJ
veel)waterzr:rlngrkleine en grote egelskoprEoerasandoorn, e.a.
De graslanden langs de Reusel en de Stroon zijn in het algeneen zraar bemeste
graslanden met een tamelijk soortenarne floraranderzijds konen er pl.enIele natte
ruigten voor die vnl.bestaa.u uit hoog opschletende rulgte-krui-dan zoalg:noeraaspirea, poelrui t , koninglnnekruld , echt e val eriaan I I a,.
De fauna van deze fraaj-e beekdalbossen bestaat uit tal ven vogelsoorten zoals:
staartneesrkoolneesrpinpelmeesrzwarte meesrboonkleverrboonkruiperrrleleraalrgoudvlak,ri-etgorsrbuizerdrtorenvalkrfazantrvlaamse gaalrzwarte kraairkauwrroekrspreeur,
vinkrringmusrgroenling, sij s, holenduif, houtdulf, tortel-duifrkoekoek, ransull, bosuil,
iJsvogelrgroene en zwarte spechtrkleine en grote bonte spechtrboonpleperrwiaterkoningrroodborstrnachtegaalrblauwborstrgekraagde roodstaartrmerelrzangllJeterrgrote
Ii j ster, zrartkopgrasnus, fluiter, spotvogel, braamslulper, t J ift J af , fiti s, e . a.
Van de overige d.iersoorten komen o.tn.voor het reerde hermelljnrwezelryoBrbnnzlng,
koni Jn, haas, eger, eekhoorn, groene klkker, driedooralge st ekelbaars I I . a,.
o

c)De Naald/loofbossen.

zgn.ontglnnlngsbossen die in de plaats zijn gekotren van de heideveldenrbestaan
vnl.ult soorten a1s:grove denr japanse en europese lorkrcorslkeanse d,enrfljnspar,
De-

zonerelkrruwe berkrdouglaseparrnet daarnaast soorten als:zeedenroostemiJkee den,
canadese henlockeparrsitkasparrtaxusrgerone esdoornrzwarte elsrkrenteboonpJerzachte
berkrtamme kastanJerbeukrsporkehoutrràtelpopulierrvogelkersramerlkaaas" rà!"ikere,
amertkaanse elkrpontische rododendronrbraam(dtv.sped.)boevllgrgewone vlierrllJster-

oes'braure bosbesre.a.met l-n de kruld.taag soorten als:geroon etruisgrasrzllverhaver,
riJfjesvaren, dubbelloof, duinriet, struikhóide, zand.zeggelwllgeroosJ
e, Éuntgras, bochtige
veel)snaIIe en brede stekelvaren,llggend ralstrorkamperfoelió,pijpestro,
lTtl"tzeer
adelaarsva.ren, boskruiskruld., valse salie e.a,.
e
öossen relke vegetatiekund.ig vnl.overeenkepgn met het Eiken-Berkenbos(37AaI).
il "n langs de bospaden en bosgreppels groeien soorten als:d.ulzendbladrheldestruisSras'SeEoon
struj-sgrasrzilverhaverrpaashaverrzandmuurrrLJfjesvarenrdubbelloof,
duinriet , struikheiàe, zandzegge, genone zegge
,hazezegge, brauwe zegge, plrzegge,
wilgeroosJerbuntgrasrbochtigà smelervlngerhoedekruidrklelne
en ronde zonnedauw(pI.
vrij-weintg)snalle en brede stekelvarenlveelstengellge waterbies(pI.welnlg)
creeribiadige wespenorchisrdopheid.ervroegeling,=c[apet""srllggend.
walstrornoeraatrérstro stekelbrem, kruipbren,
hond.sdraf,
bosdroogbloem,
moerasdroogbloenrgeÍoon,
stij f
'
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en scherm havikskruldrmuizeoorrwaternavel,Ilggend.

hersthool(p1.vrlj relnlg)

aint Janskruidrgrondster(p1.zeer veel)zand.blaurtJe,veldrus,zonprusrknolruargreppelrusrtrekrusrpltrusrbiezeknoppenrtengere rusrtri-nciargewone rolklaverrvaote Iuplne,
EerÍone veldblesrveelbloemige en dichtbloemige veldbies, hengel(pl.vee1)avondeioekoeksbloemrpÍjpestro,B€rBelrborstelgrasrvogelpootJerkonlngsvarenrllggend vleugeltjesbloen(pI.reinlg)tornentJ-Irbruaelradelaarsvarenrrltte en bruine snavelbles(pt.
ràfnigltraamrschapezuringrkruiprilgrbremrveenbies(pl.vrlj velnig)knopig helnkruld,
boskruiskruldrtendjesgras,heidespurrlerrode schijnspurrlerboereawornkruldrkLeln
tasJeskruidrvalse salie, blaure bosbesrmannetjesereprlJ sp E.&.
De fauna van de naald/loofbossen bestaat o.m.uit:koolmeesrkuifmeearzrarte Eees,
matkop, speruer, buizerd, t orenvalk, ransuJ,I, bosuil, boomvalk, patrlJ srfaza:at, vlaaase
gaairkneurhoutduifrholenduifrtortelduifrnachtzwalurrgroene en zrarte spechtrgrote
bonte en klelne bonte spechtrboomleeuverikrroodborstrreerkonljnregelrhernellJn,
eekhoornr e . a.

d)De helttevelden en vennen.

de noord-westzijde van het landschap ligt het gebledeèeel:de Broekellngrwat
ls en vnl.bestaat uit Sporken-iYllgenbreoeketrureel(324a)net
moerasgebied
een
berkrpijpestrorgrauf,e en geoorde rllgrzwarte
als:sporkehoutrgagel,zacbte
soorten

Aan

elsre.a.Eet pl.echter ook zeer veel pÍtrus.
De Mispeleindse en de Neterselse heide bestaan uit droge tot natte heidevegetaties
relke vnl.behoren tot Strulkheide-Kruipbrem-verbond(308a)en het Dophej.de-verboad
(29Aa)net op de droge tot vochtige bodens vnl.struikheide en pijpeetro net daarnaast o.rn.theideetruisgrasrgewoon struisgras,zilverhaverrrute berkrzand,zegge,
pilzeggerbuntgrasrbochtige smelerdopheide,stekelbrenrkruipbremrboratelg:rasrgrove
den, tormentil, veenbie§, brem, heidespurrie, e.a.
0p de nattere bodens kont vnl.de dopheide en het pljpestro voor net daarnaaet eoorten als:blauwe zeggerkleine en ronde zonnedauw(vrij veel)veelstengellge vaterbles
(vriJ veel)veenpluisrklokjesgentiaan(vrij veel)knolrus,trekruermoerastolfskleur(pI.
vriJ reinlg)gagelrbeenbreek(vrij veel)vitte en bruine snavelblee(vr{ veel-veel)
tormentil , kruÍprilg, veenbie El e I .8.
AnderzlJcls konen er gagelstruwelen en sporken-wilgenbroakstrurelen op de natte
bodens voor en naaltt/loofbosjes op d.e droge bod.ems.
fn en langs de heipaden en heigreppels groeien soorten als:heldestrui-sgrasrgetoon
etrulsgrasrzilverhaverrpaashaverrstruikheide,zandzeggergetone zeggerblaure zegge,

snavelzeggerzompzeggerhazezeggerpLlzeggerbuntgrasrkleine en rond.e zonned.aur,
e agentlaan, moerasdroogbloenrwaternavelrgrondster,veldrusrzomprusrknolrusrtrekruerveelbloenlge en d.lchtbloenlge veldbies,pijpestro,gagelrllggend vleugeltjesbloemrtorueatilregelboterbloenrrltte en bruj.ne snavelbiesrkruiprilgrveenblesrtandJeagraarheidespunlerrode
schtJnspumle rmoerasvloolt Je( pl.vrij veel ) e.a.
De fauna op deze heidevelden bestaat o.m.uit:boonvalkrbulzerd.rkorhoen(vrlj welnlg)
dopheltle, veenplul s, schapegras, kruipbrern, st ekelbren, klokJ

fazantrklevltrkneurgruttorwulprgraspleperrroodborettapultrreerkonlJnrvlugge en
kleine haged.isre.a.
De F1aes en het Goor kennerken zich door een nogal sterk veratoorde oevervogetaties
rat een gevo}g is van de grote kokmeeuvkoloniesrlangs de vennen groelen d.an ook
zeer veel erenplaren van de pitrus en waternavel net d.aarnaaet oorrrrsegelboterbloen,
rruipend strulsgrasrzwarte elsrzachte berkrsnavelzeggerknolrusrveenplulsreporkenoutrzomprusrwolfspootrpijpeetrorgagelrrietrwateraardbelrgraure en geoorde wLlg,
raterleli€eB.&.
fauna op en langs deze vennen bestaat naast d.e velen kokmeeuven uit soorten als:
dodaarsrfuutrgeoorde fuutrroerdomprblaure reigerrbergeend.rsmientrkrakeendrwlnter-en
zomertalingrwllde eendrslobeendrtafeleendrkuifeendrri-etgors,bruine kiekentllef
De

buizerd'rw"ïà"i"irwaterhoenrneerkoetrwatersniprwurprtureluurrzrarte
xar.ekieteooE.

aternrklelie
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bouwlanden.

In het landschap komen vercpreldt enkele wel-en bourlandenrd,le echter nlat ultnunten door een bLzondere flora of vegetetlerln de wel1anden groeleu aoorten aIe:
fiorlngrasrgeknlkte en gr-r,s voBsegtaartrreukgrasrnedellefJe,àecbte dravlk,
k1eÍna veldkerargewone plnketerbloernrgerone zeggergewone hoornbloenrakker-ón
speerdletel-rkropaarrrood zrenkgrasrechte wltboirgewoon blggekruldrengela reaigras,
gerone veldbies hopklaver, akkermrrnt, tlmotheegrae, sEBIIe ràà6uree, ve1àbeend,graa,
'
en krulpende boterbloearveld,zurlngrridàerzurlngrg"""ri1-,
zltverschoon'scherpe
sneeflortelrgerone paardebloeurkleine en rttte klaverrióae tfa"errtljiercprlJc,

pI.relnlg) e . a.
De bouwlanden herberten soorten aIs:vaIse lnrrí ]fsrrlnd.halnrklelae lecureklaut,
vogelrikke, koalngskaars

(

sandraket'drledelig tandzaadrkorenbloenrzand.hoornbloenrnel-ea ko*elganzevoet,
gel-e ganzebloem, akkerrlnde, glad vlngergras, hanepoot, kràek r gerono re1lertbek, gerone
hennepnetelrhondsdrafrnoerasdroogbloenrgreppelrus,pearse àóvenetelrvÍaabekjórreukeloze en echte kaaillervogelpootjerklelne klaproosrvarkenegrearzralurtorrsrperzlkkruid,viltl-ge dulzendknoop,krulpende boterbloem,knopherlkrhàrlkrsonapczgrini,
eenjarlge hardbloern,kleln kruiskruld,zwarte nachtschad,aralckerneifateietrbroËse
nelkdlstel rgewone spuEie, vogelnuur, sEeerrortel, klelne brandnetel, veldereprlJ e,
smarbradige rlkkerakkervlooltje, driekreurlg vioort je, e.a.
De fauna op de wei-en bourlanden bestaat o.E.ult:geelgorsrpatrlJerfazantrecholckster'kÍevlt'gruttoreksterrkaurrzrarte kraalrbonte kraàlrboàren-ea hulszralurrglerzralurrkulf-en veldleeulerlkrgraspi.eperrritte krlketearirkoperrlekrreerkoniJn,
haasrnol e I oE.

f)De sloten en greppels.
I'iaast de flora van d'e reeds besproken bos-en heigreppers konen elders
ln en lange
aloten en Sreppers soorten voor ars:wllde bertranrkruipena zenegroeurgrote
raterleegbreergrote voesestaartrbosaneEoonrgerone eagelrortóIrreufgrasrfluiteknrld,
frans raalgrasrwljfjesvarenrzacbte dravlkrhenneÀrasrhaak-en gerootl sterrekrooe,
dotterbloen, haagrl-nde, gewona en Eoeraspinksterbroer, echerpe
Ëo .o"""" zagge ttrcerijige zegge rsti,jve en gerone zegge, cyperzeggergeroon kaoópknrrdrrnagrlet
rkare
j onker, krein streepzaad, kropaar, ruwe gnere,
Énarie etekervócn, gerone raterblee,
snalle en brede raterpestrharlg rllgeroosSóruotpi;prll-drusrioni-ngrnnekruid,rrood.
zrenkgras, beend'Iengbloem, speenkruld., noeraóaii""", kleefkruiàr
ro"""eraratrorglad,
ralstrorriesgrasrmannagrasrechte witbolrwatàrviollerrkantlg
hooirgele ris,zomprusrknolrusrblezeknopi"rrveldratsrusrkrËin en gevreugeld hertcen ppatkrooe,
noerasrorklaver'echte koekoeksbloenrwolfspootrgevone rederlkrkattàataerirààgrorkoekebloel[,raternuntrakkermuntrmoeras-ea zonpvergeetniJnletJerratertorkruldrtater-

postelein(pr.veer)koningsva:renrmelkepperrietirasrverdbeemdgrasrdrlJvend
en schedefonteinkruÍ'drgekroesd fóntelntrura, urunór
en
,
egerboterbroenrgsrone
raterranonkelrgele waterkersrwaterzurlngrbraur gridkrulargràte
""Ë""p"
Srastruur'Eoerasmuurrzeesroele muurrsneerrortelrrode àn rlttà"gàt"toprEoerasandoorn,
klaverrgrote Ilsdodde,
echte valerlaan, vogelwikke
rrode ratererepri j s, e.a.
De feuna bestaat o.m.uit:de
dried.oorntge stekelbaars(p1.veer)de groeue ea brulae
kikker(rrlj

veel)e.a.

e)De regbernen.

liaest de frora van de bospaden
eu heipatlen konen elders 1n het landschap ln de
range de regen en paden soorten voor als:tlutzeadblad.rzevenbladrkraallook,
grote vosaestaartrÉosaneràorrrflultekruldrfraae
raalgras, ,rrít" dravlkrgeroon kaooptouid'uagriet.klein streepzaÀàlt"op"""rrood
bermen

zwenkgràsrsieerÈruidrkreef.xrul6rgrait
rarstno'berekíauwreohte tituorirrtie
aóvenetet,breedbradlge wespenorchlarherfgt'eeuwetahdrl{erone veldbiesrechie koekoeksbroenrdagkoekoekËbroenrhengel(pr.veer)
arddelst vergeetni-jnietje,íimotheegrasrveldbeendgras,brunerrscherpe
boterbroeu,
lliil;Hl'í;;i:lï:13":::Hii1il3tf;;;ii:ienro:mkru,d,valse ialle,heggedoorn-

en Turnhoutse heide.
-rra ,.yell€nseindÍle
'
eJ)"
ToP.kaart:

5OH

Cemeente:Hoge en Lage i;-ierde.

onderzoek:Joost en Toon Cools L977

t/n

1979.

a)llet landschaP.
Rond de eeuwwlsseling bestond tll-t landschap nog vnl.uit heidevelden en vennen,
die echter reeds enige jaren later na8enoeg geheel verdwenen en veranderde ln
naatd/loofbossen of in cultuurlanden.
in het tegenwoordige landschap van bossen en cultuurlanden vindt men nog hier en
Caar een heideveldje of een vennetjerdle een nog botanische waard.e bezitten.
Iiet landschap van de 'tJellenseindse en Turnhoutse heide vormt een geheel net het
boslandschap van het landgoed den Utrecht en wordt evenels d,1t lend,goed ontsloten
door velen zandPaden.
De recreatiedruk op het gebied ls echter niet bepaald hoogrwaardoor het gebied een
hoge nate van rust kent.
naald-en loofbossen.
behoren grotendeels tot het Elken-Berkenbos(37AaI)net in de boon/strulklaag soorten als:ruwe berkrgrove den, fijnsparrdouglassparrcorslkaanse denrtanme
kastan.jerkrenteboompjerzachte berkrbeukrsporkehoutrzwarte elsramsllkaanse vogelkersrlijsterbesrgewone vlierrzomereÍkramerikaanse elkrpontlsche rododend.ronrbraan,
robiniargrauwe en boswilgrblauwe bosbesreuropese lorkrgewone esdoorrarzeeden en in
de kruidleag o.m.:gewoon struisgras,zilverhaver,frans raaigras,dubbelloof,dulnrietrstruikheiderdopheiderwilgeroosjerbuntgrasrbochtJ-ge smelervlngerhoedekruld,
smnlle en brede stekelvarenrpijpestrorkamperfoelierjapanse dulzend.knooprbrunel,
adelaarsvaren, boskrulskruid,valse salle,grote brandneteI, e.a.
In en langs bospaden en -greppels groeien soorten als:duizend.blad.rzevenbladrgewoon
en heidestruisgrasrzilverhaverrpaashaverrzandmuurrfrans raaigrasrwijfJegvaren,
duinriet,struÍ-khei-derdopheóderpijpestrorgrasklokje(pI.vrij veel)hazezeggerwÍIge:oosjerbuntgrasrairkerdistelrbochtige smelergladde witbolrbreedblad,lge respenorchis
(vrlj weinig)vroegelingrschapegrasrrood zwenkgrasrkleefkruldrliggend. walstro,
kruip-en stekelbrernrhondsdrafrbosdroogbloemrbereklauwrgowoonrstljf en schermlravi.kskruidrmuizeoorrlÍggend hersthooi(weinig)sint janskruidrgrondster(vrij veel)zand.clauirtje(pI.ook net witte bloenkroon)trekrusrtengere rusrgewone rolklaverrgewone
veldbiesrveelbloemlge veldbiesrkromhalsravonds-en dagkoekoeksbloemrgagelrborstelSrasrvogeIpootj e, tormentll, brunel, ad,elaarsvaren, braem, schapezuringrkruipwllg, brem,
knopig helrnkruidrboskruiskruidrtan,ljesgrasrheidespurrlerrode schlJnspurrlerboerenwormkruld, dolle kervelrvalse s,-alierhazepoot je, drlekler:rig vioolt jernannet jeaereorijs, tÍjmereprij srringel-en smalbladige wikke I €.8.
De fauna bestaat o.m.uit:buizerdrtorenvalkrhoutduifrtorteldulfrholendulfrgroene en
qrote bonte specht, zvart e specht, koolmees, zwante mees, kuÍfnees, fazant, ransuil,
"interkoningrrooclborst,fitisrvlaemse gaairgrote lijster, zangltjsterrkauw, zwarte
kreai, vink, ree, konij n, haas, eekhoorn, a . a.
b)De

De bossen

c)De heldeveldjes en vennen.
I'lier en daar liggen in het landschap restanten van d.e vroeger uitgestrekte heidevelden,die vnl.behoren tot het ttruikheide-l(ruipbrem-verbond(3OBa)en öet Dopheld.ev:rbond(29Aa)net pl.gagelstrurveel( 32Aa1 ) .
: et Paaneven en omgeving bestaat uit een tamelijk groot en ondiep venrwat echter
srzoners meestal geheel droog valtrin en Iangs rlit ven groeien vnl..knolrusrwaterravel.pi-jpestro.pitrus, dopheide, struikheide en zonprus.
e omgeving van het ven bestaat vnl.uit dopheiderstruikhej-de en pijpestro met d.aar:'-ast o.m.:trekrusrgrove denrruwe berkrknolrusrzilverhaverrzand.zeggerrilgeroosje,
iochtige snelerbuntgrasrstekelbrem,kruipwilgralsmede enkele exemplaren vaa de àop-

rerd.e met witte bloemkroon.
'e lioerbleek bestaat eveneens vnl.ult pijpestrorstruikhelde en dophelde roet daaroolllo isevroon struisgras, zilverhaverrruwe en zachte berk, zand,zeggerpilzegge,
;.."tt
uuntrgrasir bochtige

srnele,Icruip-em stekelbreurknoi-rus, trekrusrgagel, borstelgras,
(lenrtornentilrkrui-pwilgrtanrijesgrasrheldestruisgrasrwaiernavelrveenÉ1es,
i^f:u"
rrauuíe zeggerkleiae zonnedauw(weinig)klokjesgentiaan(welnlg)wltte
en bruine snavel,l'

v/rllcnseindr;e en turnhoutee hefuia
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veldblesre'a'
cies(vrij weinig)dichtbloemige
vnl.ult:pitrusrknolrusrzomprus'plJpeetrorwaternavel
bestaat
en
omgeving
v;ooriSe
rr.i
struisgras.
krulpend
iophclderstrulkheiric on
een venrdat stzomers roeegtal ttroogvallt en
beetaat
ul't
irí z*ot"en en omgeving
strulsgrasrwaternavelrpltrusrdophetdot
groelen
als:krulpend
nl"rin/fangs soorten
waterblesrveenpluls'knolrus'
waterbles(veel)gewone
ur"u.ft"ggàrveelstengelige
gagel
pijpestro,
€'8'
wederlk,
,orp"r"r*otfspoot rgewone
heidevegetatles di! vnl.
vochtige
tot
droge
u1t
bestaat
ven
het
van
i.--àre""f"g
daarnaast
ooIIl.!ruwe en zachte
met
en
struikheide
í.rirË" uit:ttophei<ierpljpestro
zonnedaur(vrU
smelerkleine
réilg.rpilzeggerbuntilrasrbochtige
4enrblauwói."f,rg"o"e
gagel,
tormentll,
s,
veenbie
trekrus,
weinig
knolrus,
iaan(
e
sgent
klokj
)
ekelbre:n,
.rlriàt st
weinig)e'a'
snavelbies(vrij
bruine
en
brem,witte
ir":.píife,
vnl.uit dopheld'erstrulk;;; i" féIgfe gelegen heide-en vengebled:de Leienbestaat
berkrgrove d'en, snavelzegg,e,
zachte
ptjpeàtro
met
daarnaast:knolrusrruwe
iàia" "r,
veel)veenpluis,
waterbles(vrii
weinig)veelstengelige
zonnedauw(vrlj
ÈIàtrr"
ur,
ionae
e

wa_ternavelrzomprusrpitrusrtrekrusrgagelrtormentÍlrgrauwe en geoorde rllgrgewone
wzterbies, e.a.
)e fauna be staat o.m. uit : graspieperr roodborsttapuit r vrilde eend r fazantr grutto t
wulp.kleine hagedis, koni jn, e.a.

wel-en bouwlanden.
weilanden worden in het algemuen taraelijk intensief tot intenslef beweidt tloor
vnl.koeienrmede hierdoor is de flora van deze weilanden niet bepaald waardevolrmet
:oorten als:duizendbladrfloringrasrmadeliefjerveldzuringrschapezuringrgewone paardebLoemrgewoon biggekruidrliggend vetnuurrgrote brandnetelrvogelmuurrzachte dravikt
r:ukgràsrtinotheegrasr,leknikte vosscstasrtrkleine velclkersrgewone hoornbloenrakkeraistólrroorl zwenkgresrengels ra.aigrasrgewone veldbiesrklelne en wltte klaver,
smaIle weegbree, zi-Iverschoonrkruipenrie en scherpe boterbloenr e.a.
le bouwl.anden bestaan vnl.uit mais net langs en in deze malsvelden soorten als:
vrinclhalmrkleine leeuweklauwruitstaande melderkluwenhoornbloemrgewone klaproos,
nel-en kmrelganzevoet , gele ganzebloem, g1i:d vlngergras, hanepoot , zachte ooievaarsoel<,hond.sd.rafrvlasbekjerklcine brandnetelrklelne lcruiskrtridralkervlooltjerkrorohals,
reukeloze en echte kemillerakkermelkdistelrgewone spurrierknopherikrherlkrsmalcladige wikkerkoolzaadrakkerwindergervole reigersbekrpaarse dovenetelrvarkensgras,
rerzikkruid.rzwaluwtongrviltige duizendknooprkruipende boterbloenreenjarige hardd)De

Dó

bioemrvogelmuur, e.a.

le fauna bestaat o.in.uit zfazarttrpatrijsrkievitrkokmeeuwrhoutduif,boeren-en huis-

zwaluwrkuif-en veldleeuwerikrgraspieperrwitte kwikstaartreksterrzwarte kraairksuw,
spreeuw, ree, konijn, haas, mol, e. a.

...^+ trcekdal
van de Grote Beerse.
''--

'\r"'Ye

-ep.lca-rt:51C
:,iÀeente:'.,eterseI en Bladel/HoogeloonrCasteren e;i Hapert/}iiddel-Oostel-Westelbeers.
Oicerzoek:Joost en Toon Coo1s + f,eg.N.B.f,. L9'16 t/n L979.

,-)i{et landschaP.
:ea beekdallandschap wat

in het westen geleidelijk overgaat naar d.e Neterselse en
en
het
oosten naar de Landschotse heide;een landschap wat
heide
ln
;ispeleinase
naaldbossen en cultuurland.en met hier en daar
broekbosjesrloof-en
at
uit
v:t.best
blauwgraslandje.
en
een
::hele heideveldjes
ien landschap wat een belangrijke landschappeliikercultuurhistorischerfaunistische
e:i botanische waarde bezitral is ook dit beekdallandschap in meer of mlnd.ere mate
aangetast en zijn de vroeger zo algemene draslanden en schraallanden thans geheel
oi nagenoeg verdwenen en is de Grote Beerse gekanali.seerd.
len landschap wat een hoge mate van rust kentrrnede doordat het gebled bii de recree.rt niet zo beken«l is en ook weinig mogelijkheden biedt voor recreatie.
b)re Grote Beerse en omgeving.
llo"ls reeds vermeldt is de Grote 3eerse gekanaliseerd en is nu niet meer d.an een
langzaam stromend kanaal net een tamelijke goede waterkwaliteitrondanks deze
irgrippen bezit de beek een bizonder rvaterflora met soorten a1s:gewoon en haaksterrekroos,gedoornd hoornbladrsmalle en brede waterpestrklein kroosrslanke waterkers,
veenwortelrgekroesdrdrijvend. en schedefonteinkruidrgewone $,aterranonkel(vrij veel)
kleine egelskoprpijlkruid en velen exenplaren van de driJvend.e waterweegbree.
-angs de beek groeien soorten als:'uil<ie bertrarnrkalmoesrgrote waterweegbreerzavèrLblad,kruipend zenegroenrhennegrasrgrote vossestaartrgewone engelwortelrfluitekruid,
frans riraigrasrgewone pinksterbloemrscherpe en moeraszeg9ertweerljige en gevíone
zecïIatsnavel-en cyp'rrzegÈTerkale jonkerrkropaarrruwe srnelerharig wllgeroosjerlidrust
wltbolrgele Iis,
koninginnekruidrmoerasspirearnoeraswalstrorliesgrasrman-nagrasrechte
;\ilzeknoppenrveldlathyrusrmoerasrolklaverrechte koekoeksbloemrwolfspootrgewone weCerik, kattest aart ,rvaterrount ,moerasvergeetnij nlet j e , melkeppe, rietgras, riet, ratel:oulier, canade se populier, zwart e el s, grauvre wiIg, scherpe bot erbloen, waterzuring,
sc::ietwilgrkraakwilgrbosbies(vrlj veel)moerasandoornrsmeeruÍortelrjapanse duizendknooprgrote brandnetel, echte va-leriaan, e.a.
)e fau-:a inrop en lanqs de beek bestaat o.n.uit:groene kikkerrdriedoornige stekel)aarsrblaurve reigerrwilr'ie eendrwaterhoenrdodaarsrwintertalingrslobeendrratersnlp,
oeverlopereo.à.
in en langs e,-rn ourle beekloop groeien 3oorten aIs:grote waterweegbreergewoon sterr':kroosrmoeraszeg4erkale jonkerrrietgrasrrietrkoninginnekruidrmoerassplrearliesÀrasrgele lisrbiezeknoppenrklein kroosrwolfspootrgewone wederikrwaterzurlngrgrote
Ii::dodderterwijl in een klotput de gele plomp voorkomt.
le broekbosJes bestaan vnl.uit zwarte elsrgrauwe en eeoorde wilgrsporkehoutrkam::rfoelierbitterzoetrrietrhennegrasrgcle Iisrnoeraszelgersnalle stekelvarenrzachte
:erk,ger.rone pinksterbloemrkoni::ginnekruidrkleefkruidrmoeraswalstrorhoprwolfspoot,
:at-"lpopulierrframboosrbraamrgrote bra.ndnetel rnet daarnaast o.E.:wijfJesvaren,
laagwinrlermoeraspinksterbloemrstijve zeggerijle zeggerelzenzegge(pl.vee1)hazelaar,
:uwe smelergeïvone esrgewone wederiicrkoningsvarenraalbesrzwarte besrschietwilgrkatwilgrlij sterbes, gelderse roos, e.a.
)t'andere loofboosen bestaan vnl.uit canadese populieren met daarnaast:gewone oaioornrzevenblad.,kruipend zenegroen rzwarte elsrwijfJesvarenrhennegrasrhaàgrlnde,
ie'flone plnksterbloemrmoeraszeggerhazelaarreenstijlige meidoornrruwe smelersmalle

't:kelvarenrkoninginnekruidrbosaardbei(vrij weinig)sporkehoutrkleefkruldrroberts'(Iuj.d'hond.sdrafrklimopr,-ee1e 1Ísrkamperfoelierwolfspootrgewone wederlkrdrleherfmurrr,
rietrrrtelpopulierrvogelkersrzoete kersrsleedoornrromuràlkrrobini-arframboosrbraara,
trauwe en geoorde wilgrgewone vller,knoplg he1rtkruid.,bitterzoetrlijsterbeergrote
lrandnetef japanse duizen.lknoop, e.a.
,
l'e iauna van d.eze bosjes en bossen bestaat o.m.uit:buizerdrtorenvalk
rfazantrhoutcuifrtortelduifrlcoekoekrgroene en grote bonte spechtrwinterkoningrroodborstrheggerus,nachtegaal,zanglijstàrrgrote lijsterrkleine karekietrtuinfluiterrzrartkopgrasllsttiittiafrfitisrkoolneesrstaartneesrplmpelmees, zwarte neesrwlelewaalrvlaamse
iaaireksterrkauwrvlnkrsijsrspreeuwrgroenlingrrietgorsrreerkonÍjnreekhoornre.a.

beekdal

grote beerse

2

loofboss€rt ?'8o

^\De naald-en
Vrn au nattervochtige en meer

voedselrlJke bossen nabiJ d.e beek gaat het landschap
en drogero bosoenrdle vnL.behoren tot het
meer
voed.selarme
nFar
,efefrieliJk over
denrruwc berk, zoruerelkrkrenteboompJe'
uit:grovs
.iXenrsorkenbor;( 37trat)beotr,andc

liauwo boebegrboukram,..rlkaanse vogr..Ikersr,'lmerlkaanso elkrpontlsche rododendron,
i"rr,rrgu"one vllerrliJsterbesrflJnsparrdorrglassoar'europeBe lork met ln de krul-d-

i""g o.*.:wlJfjesvarenrdubbelloofrstrulkhelderdophelderplJpestrorwllgeroosJet
witbolrkamperfoellerd'alkruid,
io.f,tig" smelersmalle en brede stekelvaren,gladde
8.
zilVerhaV€r
sgras,
strui
se
sali-e,
Val
eI
SewOOn
aoelaafSvaren,
l{ier en daar liggen nog enkele heid.eterreintjes die vnl.bestaan uit pijpestro,
aoptreide en struikheide met daarnaast:ge'Jzoon struisgrasrzllverhaverrruwe berk,
o

denrbochtige smelerstekelbremrtormentilrzomereikrkrulpwilg'dulvelsnaalSaren

"ràve veei)veenbiesrwitte snavelbies(vrij veel)kleine zonnedauw(vrij veel)gageI,
(urfj
knolrus, trekrus, klokj esgentiaan (weinig ) e . a.
)e fauna. bestaat o.m.uit:buj-zerd, torenvalkrvlaamse gaai,vJ.nkrkooLneee, zwante tneeet
kuifmeesrfitisrroodborstrzanglijsterrwinterkoningrgrote bonte en gloene specht,
zwzrte spechtrhoutduifrtortelduifrfazantreekhoornrreerkonljnrhaasre.a.
d)De

wei-en bouwland.en.

rveilanden worden in het algemeen tamelijk intensief tot intensief beweidt'door
vnl.koeienrmede hÍerdoor is de flora niet bepaald waardevolra,r. zllrL er percelen
die nog velen scherpe boterbloemen en gewone pinksterbloemen herbergen met daarnaast o.m.:fioringrasrreukgrasrgeknikte en grote vossestaartrfluitekruldrnadellefJe'
zachte dravlkrkleine veldkersrBervone pinksterbloenrruige en Sewone zegSe rgewone
hoornbloemrna4;rletrakkerdistelrkale JonkerrkLein streepzaadrkropaarrrood zwenkgras,
beemdlangbloenrspeenkruldrechte witbolrgewoon biggekruid.rgewone veldblesrechte koekoeksbloemrtimotheegrasrveldbeemdgrasrbrunelrkruipende boterbloemrveldzr:rlngt
qrasmuurrsmeerwortelrgewone paardebloenrkleine en wltte klaverrtljnereprijsre.a.
Plaatselijk kont nog een klein blauwgrasland.je voor net o.E.d€ blauwe zegge en de
De

spaanse

ruiter.

in het algemeen gebruikt voor het verbouwen van mal§rlangs en
groeien o.m.:ryindhalmrkleine brandneteS-rklein kruiskruldrgele
ranzebloenrknopherikrherikrreukeloze I<anillerakkervlooltjerhanepootrgLad vlngergrasrperzikkruidrzwaluwtongrvarkens§rasrviltige duÍzendknooprzandralcetrkoolzaad.,
De bourvlanden

in

worden

cleze bouwla'riden

zandhoornblo em r paarse dovenet el r smalbladige wikke r melganzevoet r gewone spumle t
klreekrgewone hennepnetelrvlasbekjerkruipende boterbloemrvogelnuurrveltlereprÍJsleo&.

lle fauna van deze cultuurlanden bestaat

o.rí.ult:kievitrgruttorbulzerdrtorenvalk,

:ksterrkauwrspreeuwrkuif-en veldleeuwerlkrgraspieperrwitte kwikstaartrkoperwiek,
Jo€r€n-€rt huiszwelurvrgierzwaluwrhoutduifrfazantrpatrijsrreerkonlJnrhaasrno]1o.8.

e)De sloten.
In het landschap komen enkele waardevolle sloten voorrwaarln en waarlangs Soorten
qroeien als:wilde bertramrkruipend zenegroenrgrote waterweegbreergrote vossestaart,
?eB.rone engelwortelrhennegrasrgewoon en haaksterrekroosrdotterbloenrgewone pinksterbloemrscherpe en rnoeraszeg1ertweeriJige zeggergewone en snaveLzeg9erstlJve zegeet
na,qrietrkale jonkerrkropaarrruwe snelerger,.rone waterbies, smal}e waterpest,harig r11reroosje,lconinginneitruid.rlidrusrholpijp, speenkruidrmoerasaplrearnoeraswalstrorlieserr trsrlhagrasrechte witbolrraternavelrkantig hersthooirgele lisrknolrusrzomprust
ciezeknoppenrklein kroosrnoerasroliclaverrechte koekoeksbloemrwolfsppotrgewone wederikrkattestaartr',vatr.rrmuntrpenningkruiclrmoeras-en zompvergeetmljnletJerratertorkruid'
::.elkepperrietrclrijvend en dui-zendknoopfonteirikruidrgewone vraterranonkelregelboterbloen:,ruraterzuring,mattenbiesrblauw glldkruid.rgrote en kleine egelskoprmoerasandoorn,
xosraÍ-:muurrechte valeriaanrpoelrultrgrote waterepperkleine en grote llsdodde en
zeldzaamheden a1s:drijvende waterw.:egbree(veel)vlottende bies(veel)en pilvaren(zeer
veel ) .

in de sloten o.n.d,., dri.edoornige stekelbaarsrgroene en bruine kikker.

,1;andgoed

iop.kaart

de Baest e.o'
: 51A

Olrschot/Utaaet-OosteI-líe stelbeers.
Cnderzoek:Joost en Toon CooIs l-974 t/n L979.
;etreente

:

a)Eet landschaP.
let landschap bestond. rond d,e seuwwissellng reeds uit bossenrdle afgerlsseld werden door graslanden;een beekdallandschap wat gelel-delijk overging naar d.e ultgestrekte heidevelden van de Oostelbeerse en de Beerse helde.
ïeldevelden die thans nagenoeg geheel verdwenen zlJn en vnl.bestaan uLt cultuurIanden of uit naald.bossen.
Iiet landschap van de Baest bestaat thans nog altiJd vnl.ult loof-en naaldbossen
die afgewisseld worden door wellanden en waarln het cultuurhistorisch waardevol
gehucht: de Baest Iígt.
liaast de uit hoeven en boerderijen bestaande gehucht,Ilggen er in het bed.evaartsoord:de Heillge Eik enkele kappeltjesrdie niet alleen cultuurhlstorlsch waard.evol
zíTnraaan ook een waardevolle muur-flora kennenrmet soorten als:muurleeuwebek(vrij

veel-veeI)en gele helmbloem(vrij veel).
het druk bezochte bedevaartsoord:de Heilige Eikrkent het landschap
een ta,nelijk intensieve recreatiedruk of in geheel geen recreatiedrukrwaardoor
delen van het landschap een hoge mate van rust kennen.

Afgezien van

t)Het beekdal van de Grote en Kleine Beerse.
Grote en Kleine Beerse bestaat grotendeels uit loofbossenrdie
vnl.behoren tot het Beuken-Eikenbos(37Aa2)en het Elzenbroekbos( )51,aL1.
3eken die elkaar in het landgoeo ontmpeten en bei-den een redelijk goed.e waterkwalitelt.bezittenrwaarbj-j zowel de Grote bearee aIs de Kleine beerse nog hun
natuurlijke en meanderende loop bezitten voor zover ze atronen door het }andgoed
Het beekdal van de

ce Baest.
dit land.goed. às een afwateringsbeek-kanaal gegravenrterwlJl anderzljds een d,eeI
van oe beerse gekanaiiseerd isrdit voor een snellere afvoer van het beekwater.

0m

In en langs de Grote en Kleine Beerse in het landgoed de Baest groeien soorten a1s:
zevenble.d,fluitekruidrkruipend zenegroenrgrote waterweegbreerbosenemoon(vrlJ veel)
gewone engelwortelrfrans raaigrasrw.ijfjesvaren,hennegrasrhaak-en gewoon sterrekroos
qewone en moeraspinksterbloemrscherpe en Eoeraszeggergewone en snavelzeggergedoornd.
hoornbladrruwe smelerkale jonker,srnalle stekelvarenrmannetjesvarenrsmalle en bred.e
waterpest,harig wilgeroosjerlidrusrkoninginnekruidrspeenkruidrmoerassplrearkleefrruid,moeraswalstrorgele lisrklein kroos,moerasroLklaverrveelbloenige veldbies,
aolfspootrge\flone weuerikrkattestaartrwatermuntrdalkruidrdagkoekoeksbloemrdrienerffiuur'zomp-en moerasvergeetmj-jnietjerrietgrasrriet,gekroesdrdrijvehd. en sched.efonwaterranonkelrgele waterkersrechte guldenroede(vrij
"einkruidradelaarsvarenrgewone
'reel)kleine
egelskoprgrootbloemige Eiuur, smeerwortelrgrote brandnetólrgewoon bosviooltje,waterviolier,blauwe knoop(weinig)grasklokje(weinig)kalmoesrwilde bertran,
elsrgrauwe en geoorde wi1g, nazeiaarrdotterbloem,koningsvaren(pl.veel)e.a.
-zwarte
-'c fauna bestaat o.m.uit:ijsvogelrwaterhoenrwil-de eend,rruisvóornrsnoekrdriedoornige stekelbaarsrgroene kikker, e.a.
In en langs het afwaterÍngsbeek-kanaal en de gekanaliseerde beerse groeien soorten
aIs:wilde berirarnrkalmoesrzevenbladrkruipend zenagroen(pt.veeI)grotà waterweegbree,
grote vossesta.art,gewonè engelwortel, Í'luitekruidrpsrrkgpas, frans raaigrasrwljfjesV8'r€Iirzachte dravik rzwatte mosterdrhennegrasrhaak-en gewoon stemekroosrstruikheide
Àewone pinksterbloem, scherpe en Eoeraszegge, zand-en pilzegge, zonp-en tweeriJige
zeESerstijve en gewone zeggervalse vos-en hazezeggercyper-en snavelzeggerblaaszegge
gewoon knoopkruid.rgedoornd hoornblad,nagrietrkale jonkerrspeerdistelrkropaarrrur6
saelersmalle stekel-varenrgewone waterbiesrsmalle en brede waterpestrharig wllgeroosjerdopheiderkoninginnekruid,beemdlangbloemrrood zwenkgrasrspeenkruidrdwergvilt(ruidrmoerasspirearkleefkruidrglad walstrormoeraswalstrorstekelbrenrbereklaur,
st:.if-en schermhavikskruidrmuizeoor,echte witbolrsint Janskruidrkantig hersthool,
ï:*9o" biggekruld,gele lis,zomp-en knolrus,biezeknoppenrzandblauwtje,velcllathyrus,
(rern
en puntkroosrtrinciargewone en moerasrolklaverrdrÍjvende waterweegbree(pI.
vrii veel)gewone en veelbloenlge veldbiesrechte
koekoeksbloen,wolfspootrgewoae
rederik, penningkruidr.kattestaart da4koekoeksbloem, watermunt watervià1ier, pijpestro,
,
,
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zoiopvergeetmijnietjerveelkieurig-en raiddelst vergeetmij-

'eldbeemdgrasrraoeras-en
:.ietjerslanke waterkersrgeie pl-omp,rietgrasrrieirtimotheegrasrgekroesdrdrijvendren
:ci:eciefonteinkruidrtormentilrvijfvingerkruid,brunelrscherpe en egelboterbloem,
,iruipwilg, ge\ilone watemanonkel , gele waterkers, vel«i-en waterzuring, knopig helmkruiri,
tandjesgras,Kleine en grote egelskoprmoerasandoornrmoerasnuurrgragmuulrsmeerwortel,

kleine en liggende kl-averrrode en witte klaverrechte valeriaan,gewone ereprijs,
tijmereprijsrgrote ereprijsrgrote brandnetelrvogel-en snalbladige wikkerbosbies

ipl.veeI)e.a.
bestaat o.m.uit:

bl-auwe reigerrdodaars, fuut rwilde eend, smj-ent rwintertaling,
meerkoe t , wat ersnip, oeverloper, kokmeeuw, driedoornige
end,
wat
erhoen,
slobe
ruifeend,

ge fauna

stekelbaars;ruisvoorn, snoek'Sroene en bruj-ne kikkerre.a.
De bossen langs de Grote en KIeÍne Beerse bestaan ult soorten aIs:hazelaarrgewone
esdocrnrzwante elsrkrenteboonpjerbeukrsporkehoutrgrove denrratelpopulierramerj-kaanse vogelkersrzornereikramerikaanse eikrbraamrframboosrgrauwe en geoord,e wilgrboswilgrkraakwÍlgrgewone vlierrlijsterbesrblauwe bosbes,ruwe en zachte berk,tamme
::astanjereenstijlige mei«ioornrgewone esrhulst rzoete kersrvogelkersrpontiscbe rod.oiendron,aalbesrzwarte besrrobinia,canadese popuiierrwitte paardekastanje met in de
<ruidlaag o.rroizevenbladrkruipend zenegroenrfrans raaigrasrwijfjesvarenrbochtige
smelerruwe smele, s;malIe en brede stekelvarenrmannetjesvarenrklimoprknnperfoelle,
dalkruid(veeI)dagkoekoeksbloernradel-aarsvarenrbj-tterzoetrvalse saliergrote brandretelrgewoon struisgrasrkoningsvarenrbosanemoon(vrij weinig)fluitekruidrd.ubbelloof,
zegge,
rleruregrasrstruikheiderhaagwinderbosvel-dkersrtroeraszeggerelzenzeggerijle
wilgeroosjervingerhoedskruidrbergbasterdwederikrbreedbladige wespenorchis(pl.veeI)
xoninginnekruid, speenkruid, robert skruid, hondsdraf, hengel ( p1 .veeI ) bosdroogbloem,
loprgele lisrwi-tte dovenetelrpenningkruidrdrienerfmuurrveelbloemige salononszegel,
,:apanse duÍzendknooprgewone eikvarenrbrunelrknopig helmkruidrgewone hene1eleutel,
echte guldenroede(vrij veel)grootbloemige mulrrrechte valerj-aanrgewone ereprijs,
tewoon bosvioolt Je, e.a.
liders langs de Beerse komen bosjes voor die meestal vnl.bestaan uit canadese
populier met daarnaast soorten aIs:gewone esdoornrzevehbladrzwarte elsrkrenteboorn-"je,fluitekruid.,wijfJesvarenrsmalle stekelvarenrhennegrasrhaagrinderkamperfoelle,
hoprbitterzoet,troeraszeg6Eereenstijlige meidoornrruwe smelergrootbloenlge tnurrr,
konlnginnekruidrkleefkruidrmoeraswalstrorgele lisrwolfspootrrietraÍneri-kaanse vogelkersrvogelkersrzonerelk,braamrfranboosrgrauwe wi-lgrknopig helnkruldrliJsterbes,
grote brandneteleg.Bo
Lnderzijds komen er kleine broekbosjea voor die bestaan uit:zwatte elsrgrauwe en
geoorde

wllgrsporkehout,elzenzegge(pl.veel-)kanperfoellerhoprbitterzoetrkleefkruid,

noeraswalstrorgele lisrwolfspootrrietrbraanrframboosrgelderse roosrsmalle etekelYaren,zachte berkrhennegrasrgewone pinksterbloemrmoeraszeggerstijve zeggerkale
lonkerrkoningi.nnekruidrruwe smele I e.Bo
)e fauna van d.eze beekbegeleidende bossen en bosjes bestaat o.ro.ult:buj-zerdrtorenvalkrfazantrhoutduifrtortelduj-frkoekoekrransullrgroene en zrarte spechtrgrote bonte
spechtrwinterkonlngrroodborstrnachtegaalrzanglijsterrgrote Iijsterrkleiue karekiet,
zwartkopgrasmusrtjlftjafrfitisrstaartmeesrkoolmeesrpinpelmeesrzwarte Eeesrboomrruiperrboomkleverrwlelewaalrvlaamse gaai.,kauxrspreeuÍrvinkrgroenllngrreerkonlJn,
raasreekhoornre.a.
c)De

naaltt-en loofbossen
le overige bossen en bosjes bestaan vnl.uit vegetaties dle behoren tot het Eiken:ercenbos(37lat)bestaand.e ult soorten aIs:grove denrgewone esd.oornrkrenteboonpJe,
:uwe berkrtanrne kastanjerbeukrhulstrratelpopulierrvogelkersramerikaanse vogelkers,
zomere1kramerikaanse eikrwintereikrpontische rododendronrrobinlarbr&emrbosrilg,
Eewone vlierrlijsterbesrta)rusrblauwe bosbesrrode bosbes(pl.vrij weinig)douglasspar,
:ijnsparrzeedenrcorsikaanse denreuropese lorkrweymouthdenrcanadese hemlockspar,
sttkaspar met in de kruidlaag o.m.:gewoon struisgrasrzilverhaver,frans raalgras,
*i;fjesvaren,d.uinrietrstruikheiderdppheide,zandzeggerwilgeroosjerbuntgrasrbochtige
siielervingerhoedskruJ-drsmalle en brede stekel-varenrliggend walstrorbosd.roogbloen,
{'t1dde witbolrknmperfoelierhoprpijpestroradelaarsvarenrboskruiskruidrvalse salie,
sirjf en schermhavikskruid,e.a.
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jlsers komen versprei<it in het lanoschap soortgel,ijke bosSes voorrciie bestaan uit:
denrfijnsparrbochtige smelerstrul-kherderpijpestrorkanperfoelierkrentebootrpJer
irove
-znetLkaanse voge lkers, zomereik, braain, smaf l e s t ek e vare n, adel aar svare n, e a
.
i_n en langs bosgreppels en -paden groeien soorten aJ-s:gewoon struisgrasrzilver'i,a.ver rmoerasstemekroos( pI .veeI ) struikheide, ti.opne:,ae , zandzegge r wilgeroosle, bunt/:rasrbochtige smelerdalkruidrbreed.bladige wespeno:rchisrschapegrasrliggend walstro,
:ondsdraf, bosdroogbloem, stijf en schermhavikskruidrmuizeoor, rrekrusrtengere rus,
roerasnuurrkruipend zenegroen,witte dovetietelrveelbloenige veidbiesrdichtbloemige
veldbiesrhengelr,bormentilrboskrulskruj-drvalse salierrnannetjeserepriJsrelzenzeEge,
o

rjle zeggerbiezeKnopPenrhaaksrerrekroosrgrote waterweegbreerdotterbloemrbosbies,

jfjesvaren, smalle en brede stekelvaren, dubbelloof ,i'lennegrasrmoeraszeggerkale
1o:ikerrwaterviolierrnoeraswalstrorwaternavelrgele IisrknolrusrkJ.ein kroosrgewone
wecierikrkatteste-art,gagelrkoningsvaren,melkepperegelboterbloemrgrote watereppe,
3rote lisdodde, echte vaieriaane e.&.
De fauna bestaat o.m.uit:v1aanse gaairhoutduifrhoJ-enciuif,torielduifrransuilrbosui-I,
cuizerdrtorenvalkrgroene en grote bonte specht, zwarte specht rkulfneeerkoolmees,
zwaÍte meesrroodborstrtapuit,paapje,zanglijster,grote lijsterrwlnterkoningrfazant,
:eerkonijn, haas, ege1, eekhoorn, hermelijn ,wezeLl € oB.

r,ri

i)De weilanden e.a.
ie weilanden in het landschap worden in het algeneen vrij irrtensief tot intensief
ceweidtrdoor vni.koeienrwaardoor de flora sterx gereduceerd isrbestaand.e uit:
fioringras,duizendblad, zachte dravikrreugrasrvelobeemdgrasrechte witbolrkleine
veldkersrgewone pinksterbloemrveld.zuringrgeknikte en grote vossestaartrruige zegge,
Àewone en zandhoornbloemrakker-en speerdistelrspeenkruidrkropaarrrood zwenkgras,

hondsdrafrliggend vetmuurrgewoon biggekruidrherfstleeuwetandrridderzuringrgewone
vel-dbiesrengels raaigrasrtimothee5rasrscirerpe en kruipende boterbloetrrgrastruur,
smeerrortelrgewone paardebloe;nrkleine en witte kiaver,tijmereprijergrote brandnetel, biezeknoppen, pitrus, zilverschoon, e . a.
le fauna bestaat o.m.uit:lcievltrgruttorwu)-p(weinig)patrijsrfazantrhoutduifrwltte
kwikstaartrgraspieper,boeren-en huiszwaluwrgierzraluwrbuizerdrtorenvalkrecholekster,
kokmeeuwrkuif-en veld.l-eeuweri-k, eksterrkauw, zvarte kraali spreeuwrgeelgorsrreermol,
«onijn,haas,e.a.
in een klein drasland.je aan de westziJde van de Beerse groelen soorten a1e:
rruipend zenegroen(vrij veel)dotterbloemrscherpe boterbloemrtweeriJlge zeggegbLezeknoppenrgewone pinksterbloemrgewono zeggermagrJ-etrkale jonlcerrlidrusrnoeraswalstro,
echte witbolrwaternavelrechte koekoeksbloemrgewoie wederlkrbrunelrEoerasnuurregelcoterbroem, verdbeemdgras, kropaar, reukgras, verdzr.ring, grastruur, e .a.
In natte ruigten gelegen in het landgoed de Baest groeien soorten aIs:moerasspirea,
<oninginnekruid, zwarte elsrgrauwe wilg,bitterzoetrkamperfoelierwild.e bertranrhenneSras'dottertloemrhaagwindergewone pinksterbloem,scherpe en moeraszeggersnavel-en
rlaeszeggerkale jonkerrharig wilgeroosjeriJ.drusrkleefkruid.rnoerasr"lótrorhoprgele
iis,ge'rleugeld hersthooirbiezeknoppenrwolfspootrgewone wederikrkattestaartrríet,
rietgras, blauw glidkruid, zeegroene truur, poelruit, noer&svergeetmi jniet j e o r &.
I
e)De

sloten.

l'aast de reeds besproken bosgreppels/sloten komen elders in en langs sloten
soorten
voor aIs:wiide bertrann,kruipeird Zëlregroarr(pl.vee1)grote waterweegbreergrote
vosse-

steme[roosrdotter::litt'geïvone engelwortel,reukgrasrfluiterruid,irennegrasrgewoon
gewone
pi-nksterbloemrscherpe
en
moeraszeggertweerijige
en zompzegge
:-::mrmoeras-e:i
s::'jve
en gewone zeggercyper-en snavel zegaergewoon knoopkruid.rraagrietrkale jonker,
'iroPàEIrr:'uwe smeierEewone waterbiesrsmaiie wàterpestrharig wilgeroosjerlid.rusrhol!ijp'koninginnekruià,speenkruid.,moerasspirearmoeraswalstrorechte witbol,watervlo--er'kantig hei"sthooirgele 1Ísrbiezexnoppenrklein en pui:tkroos,moeresrolklaverr,

:cnte koekoeksbloeui(pr.vee1)woifspoot,gówone
wederikrkattestaartrwatermuntrsl-anke
iílterkers, moerasvergeetnijniet j
e , wateriorkruid., koningsvaren, melkeppe, riet drij vend
,
:::::ÏI""id, egelboterbloem, "càe"pe boterol-oem,wateraard.bei, brunet,gewone waterl-rrsrlKelrwaterzuringrgrote wateregpergrote egelskoprrcoerasand.oornrroerastruurrgrote
-:'sdodrie,echte valeriàanrbosbiesrpenningkruÍàrzeegroene
truurrknolrusrzomprusle.So

-
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a)i{et landschaP.

ïet landschap van de Kampina bestaat uit uitgestrekte heidevelden en naald/Ioofbossenrdle geleidelijk overgaan naar het zuidelijk gelegen beekd.al van d.e Beerse.
len landschap wat sinds de eeuwwisselingrd.ankzij de biJtijdse aankoop in 1929 door
de VerenÍging tot behoud van Natuurmonumentenrniet veel van aanzien is verand.erd.,
aL zíin delen van het landschap ontgonnen en ofwel beplant net naaldhout ofwel in
gebruik genomen aIs gultuurland.
ien landschap wat een van d.e waardevolste heide-en beekdallandschappen is van
lioord-Brabant en waarschijnlijk van geheel Nederland..
riier waar rnen in de nog ultgestrekte heideveld.en de klokJesgentiaanrbeeabreek,
wltte en bruine snavelbiesrkorhoen en rulp aantreft en raarin de welbekande vennen
iiggen net soorten aIs grote biesvaren en waterlobelia.
ïeidenrvennen en bossen die geleidelijk overgaan naar het meer voedselrijke beek-

dal van de beerserwaarin naast de broekbossen en beekmoerassen nog diverse blauwgraslanden en draslanden liggenrwaar nog velen spaanse rul.Èers een laetste groel-

plaats vinden.

Draslanden en blauwgraslend,en die in vroegere tijden algemeen langs de beerse
voorkwamenrwaar toen duizenden spaanse ruiters voorkwamen met daarnaast o.Ia.d.e
vLozeggerblonde zeggerparnaseiarbreedbladige en gevrekte orchj.s.
loordat de blauwgraslanden en draslandenralsmed.e d.iverse andere vegetaties nogal
rwetsbaar zíJnrzljn delen van de Kampina ook afgesloten yoor fret publiek en ls
anderzijds de Kanpina all,een toegankelijk voor leden van Natuurmonlt-trenten.
ondanks deze naatregelen is de recreatj-edru.k op het gebled. tane1iJk lntenelefrnet
op de zon-en feestdsSen een dermate hoge recreatiedrukrdat deze een bedrelglrrg
vornt voor d.e flora en fauna.
l{ede hierdoor is de stend van bijv.de korhoen sterk achterul-tgegaan en zljn andere
vogelsoorten ofweL geheel verdwenen ofweL d.anig in aantal vermlnderd.
Luchtvervuilingrgrondwaterstanddaling en tal van andere nadellge lnvloeden hebben

er toe geleld dat ook de frora haar verliezen moest incasseren.
l)De heidevelden.

bestaat voor een groot deel nog uit Struikhelde-en Dopheide-vegetaties,
ls ook hier het Pijpestrorde laatste jaren zeer sterk toegenonenrwaard.oor de
eertijd's zo fraaie paarsrode en rose hetdevelden thans grotenàeeIs vàrandercl
zlJn
in strogele grasvelden.
ïeidevegetatieg die op de droge bodens bestaan uÍt het struikheide-Kruipbretr-verbond(lOBa)met in bizonder tte §truikheide-Kruipbrem-ass.(3OBaI)een
geneenechap die
echter zower op de Karnpina als elders in Brabànt meestal fragrnentariech
voorkornt
en die vnl.uit struikheide bestaat met in mlndere
mate soortàn als:tandjesgraa,
duivelsnaaigarenrpitzeggerborstelgrasrjeneverbesrsteker-en
Je Kampina

ars

kruipbremrbren en enkele
mossoorten.De overige kensoorten zoals enkere wolfsklaursoortenrde
gaspeldoorn en
de grote bremraap ontbreken meeetal
of
zljn
zeer
zeld.zaam.
Terrijl biJ het niet afbrand'en,afgrazen oi schonen van d.eze d.roge helde-vegetatles
zich weer het Elken-Berkenbos(iZlàf)kan vestigen,rat
meeetal beglnt net opelag
ven grove den(vliegden)ruwe berk
en zomerelk.
91
9" vochtige tot natte bodems komen vegetaties voor dte'.behoren tot het Dophel<teverbond(29A4)met
in bizonder d.e Ass.van moerassalfskrauv en brulne snavelbÍe"(egl"f)
er de Dopheide-ass.(29Laz)geneenschappen
die zower op de Kanpina

ars erdere in
lrabant meestaf vrij optinàal tot optimaal
voorkomenrwaarln net nane de dopheide en
Ce pijpestro d,e
dorninerende soorte n zljn.
:iaast deze soorten treft
men er soorten aan als biJv.:klokjesgentlaanrbruine en
Pitte snavelbiesrkleine en
rond.e zonned.auw,beenbreekrveenbiesrknolrusrtrekrus en
e::kel-e mossoorten.op
de
natte
bodems komen naast d.eze geneenschappenrstrureerger'eenschappen
voor'die
ofwer
vnl.uit
gager bestaan( 3zmï)or*ui-u""taan uit sporke:'out,zachte berk.pijpestrordopheidergrauwe
en geoorde wilg en enkere nossoorten
:estaan( 3ZAaZ)
.
'in en langs de heipaden treft men meestar
naast d.e genoemde vegetatlesrvegetatles

'aanPína 2
aan d.ie vnl.toebehoren tot het Zilverhaver-verbond(20Ba)het Buntgras-verbond(2OAa)
en het Borstelgras-verbond(3OAa)gekenmerkt door soorten als:ztlverhaverrbuntgras,
corstelgras' llggend vleugeltjesbloenr llggend walstro, heldestrulegras, zandzagge,
lewoon strui sgras ' schapegras, paashaver, e . a.
,:e uitgestrekte heidevelden 1n het centrum van de Kanplnargelegen ten zuiden en
noorden van de melanied,reef(de zgn.Grote Kamplnasche heÍde)bestaan ult vegetatles
Cie vnl.bestaan uit dophelde,struikhelde en pijpestrormet d.aarnaast soorten aIs:

heldestruisgras'zilverhaverrgewoon struisgrasrruwe berkrzandzeggerbuntgrasrduÍvelsnaaigaren(vriJ veel)bochtige smelerjeneverbes(pl.vrij weinlg)schapgerasrkruip-en
stekelbremr borstelgrasrgrove denr zomereik, braamr brenr tandjesgrasr heideapugle,
clauwe bosbes ( p1 .vri j veel ) blauwe zegge, kleine en rond.e zonned.aur( pI .veàI )veelstengelige waterbies(vrij weinig)veenpluis,waternavelrknolrusrtrekrusrklokjesgenriaan(pI.veel)gagel,liggend vleugeltjesbloen(vrij veel)tornentil,witte en Éruine
sr,avelbies(pI.veeI)krulpwllgrgeoorde en grauwe wilgrveenblesrbeenbreek(p1-.vrij
veel)alsmede enkele exemplaren va,n de struikheide en de dophelde net een witte
'cloemkroon.

In en langs de heipaden groeien naast reeds vernoende soortenrsoorten aIs:duizendc.:-aCrgewone zegge rmoerasdroogbloem, stijf havikskruÍdrmuizeoor, sint janskruid,
grondster(pI.veeI)zomprusrveldrus,biezeknoppenrgewone veldbiesrhengel(vrij veel)
rode schijnspurrie,klein tasjeskruid, e.a.
Cp de nattere plaatsen kont gagelstruweel voor of Sporken-wilgenbroekstruweel.
0p de tlrogere plaatsen komen naald-en loofbosjes voor.
le heidevelden ln het oosten van de Kampina en ten noorden van de arnadreefrkenmerken zich eveneens door pijpestrordopheide en struikheld.e met d.aarnaast soorten
a1s:gewoon struisgrasrzilverhaverrgrove denrruwe berkrzomereikrbuntgrasrbochtige
smelerkruipbrem'adelaarsva?en,veenpluisrknolrusrtrekrusrklokjesgenti.aan(vrlj veel)
gagelrtornenttlrwitte en brui-ne snavelbiesrgeoorde rJ-Igrkrulpwllgrveenbles met
riaarnaast gagelstruweel en naald/loofbosJee.
le heldeveldjes ln het oosten van de Kampina en ten zuiden van de annadreefrkenmerren zich door pljpestrordopheide en struikheide met daarnaast o.tr.sgeroon etruisgras' zilverhaver, ruwe berk, buntgras, grove den, bochtige snele, zonereikrheagel,
rnolrusrtrekrusrgagelrveenbies,tormenti.Irkrulpwilgrwitte enavelbies met dÀarnaast
gagelstrureel en naald/loofbosjes.
le heideveldjes in het gebiedsdeel:Balsvoort kenmerkt zlch d.oor pljpestrordopheide
en struikheide met d.aarnaast:gewoon strui.sgrasrzllverhaverrruwe berkrbuntgraË,
rochtige smele'8rove denrzomereikrknolrusrveenbiesrzachte berkrklelne zonnedaur
( pl. veel veenplui s,
trekrus, klokj e sgent iaan ( weinig kruipwllg, gagel , tornentll, wlt te
)
snavelbles(vrij veel)met daarnaast gagelstrureel. )
le heideveltljes ten oosten van de rogtse veldsn,nabij de achtbunderse d.iJkrkenmer<en zlch door pijpestro,dopheide en struikhelde net d.aarnaast:heid.estruiÉgras,
struisgrasrzilverhaver,ruwe berkrwilgeroosJerbochtige snelervlngerÉoeds:"t::"
truid,schapegras,stekelbremrzomereikrzachte berkrÉIaure z.l1rrkale-;onÈerrkleine
en ronde zonnedauw(vrii weinig)veenpluis,klokjesgentiaan(wérnig)ratàro"r"írknolrus,
l"to"}!tveldrusrdichtbloemige veldbiesrdagkoeËoeksbloemrtornentltrrltte En brulne
sraverbies(vrij
veer)kruj-pwllg,geoorde wilgrveenbles met d.aarnaast gagelEtrureel.
ret heideveldje nabij het klokketorenven kenmerkt zich door plJpeetrordophelde
en
strulkheidermet daarnaast oolllo !geÍoon struisgras, zilverhao""-rg"ore
d.enrrure
berk,
runtgras,bochtige smeleretekelbremrblauwe z"lgerklelne
e, rorràe zonned,aur(vrlJ
waterbies(vrij
weinig)veàipluis,raternevet,knorrus,trekrus,
lïl]]:::l:tensellse
trroKJeagentiaan(vrij
veel)gagel, tormentilrwitte en bruine snavelbles(vrlJ veetÍ
rruipwilgrveenbiesrmoerasrolfsklauw(vriJ
veel) e.a.
]: tty" op de heidevelden bestaat o.m.uit:boonvalkrbuizerd.rtorenvalkrboompieper,
{raspieper,boomreeuwerik,gruttorkrapekster(reinig)kneurtorrróen(vrij
vóer)rviirplrooakraairkauwreksterrpatriJsrtapuitrnachtzraluw,
llltl'"n"itrsperrerrtureluurrzwarte
ree,konijnrhaas,vos( pt.veel)Éfeine
en vlugge hagedis, e.a.
3)De vennen.

Kanpina liggen diverse waardevolle vennenrwelke variöeren van een zeer voedtot een treer meootroof milieurwaar nen vegetatles aantreft die behoren tot

:f.d.
:e18rE
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het Oeverkruid-verbond(6^e.a)resp.de Ass.van de veelstengelige waterbies(6lat)en de
3iesvaren-waterlobel-ia-ass.(6Aa3)het Snavelbles-verbond(28Aa)resp.de Veennossnavelbies-8sso(28Aa1)en de Veenpluis-vé€runoe-soo.(A9La5)en pI.het Verbond van
ongeliikbladi-g fonteinkruid(5Ca)terwiJl de vennen meestal omringd rord,en door
struwelen die behoren tot het Sporken-Wilgenbroekstruweel(32Aa).
Vennen die echter door recreantenrkokmeeuwen,ganzenrluchtvervuiling of doordet de
vennen lek zlJnrthans sterk gereduceerd zijnrraardoor(mogelljk)diveree ze)-dzame
soorten thans verdwenen zLin.
In en langs de Huisvennen(vnl.het Groot Huisven)groeien soorten a1s:kruipend struisgrasrlavendelheiderzachte berkrstruikheiderdopheidersnavelzeggerklelne en ronde
zonnedauw(pI.veeI)kruipende waterweegbreerveenpluisrsporkehoutrwaternavelrgrote
biesvaren, knolrus, pitrus, oeverkruld., waterlobelia, plj pestro rgagel, beenbreek rvaterlelierveenbes(vrlj veel)witte en bruine snavelbies(pI.veeI)geoorde en grauÍe rtlg,
klein blaasjeskruid(pl.veel)terwljl in vroegere tijden ook de veennoszegge en de
orlJvende egelskop hier voorkwamen.
In en langs andere voedselartre vennen groeien soorten aIs:zachte berkrstruikhelde,
dopheidersnavelzeggerronde en kleine zonnedauwrveenpluisrknolrusrwaternavelroeverkruidrwaterlobeliarpijpestrorBa€elrveenbes,waterlellerwitte en brulne snavelbles,
geoorde en grauwe wilgrveelstengelige waterbies,gewone waterbleerkrulpend strulegrasrsporkehoutlBoBo

voedselrj-jke vennenrzoals het Belverssen en het trïj.nkelsven kenmerken zich
soortenrijkere flora, zo groeien langs en ln het grote Belversven soorten
a1s:sporhehoutrgrauwe en geoorde wilgrboswllgrzwarte elsrrietrgagelrkrulpend struisgrasrgrote waterweegbreerruwe en zachte berkrhennegraerhaagrinderEoeraszeggeretljve
en snavelzegSerkale Jonkerrkleine en ronde zonned.aurrwaterleliergewone taterbies,
iopheide , veenplui s, moeras\ral stro, hop, wat ernavel , zonprus, pltrus, knolrus, kamperfoelie,
wolfspootrgewone wederikrpijpestrorkoningsvarenrwateraardbel-rnattenbleerbitterzoet,
grote lisdodderegelboterbloemre.a.een ven wat gebruikt wordt als vlsgelegenheld
en omzoomt rordt door rietkragen en struweLen.
iiet botanisch zeer waardevol stroomd.alven:het Winkelsven i.s een echatkatrer met
soorten al-s:ondergedoken moerasschermrgaligaanrveelstengelige waterbiesrtroerashersthooirdrijvende waterweegbree,teer vederkruirirongelljkbladig fonteinkruid,
witbloenige watemanonkel-rkruipend struisgraerwaterlellerveenplulErsnavelzegger
duizendknoopfonteÍnkruid.rgagel,Ilelae raterreegbreervlottende biesrpilvarenro.a.
le fauna van de vennen bestaat o.m.uit:bergeeadrkuifeend.rslobeendrsmientrtafeleend.,
rilcle eendrwinter-en zomertalingrkrakeend.rdadaarsrblaure reigerrfuutrgeoord,e fuut,
meerkoet , wat erhoen, kokneeuw, roerdomp, scholek ster, tureluur, ratersnip, waterral
,
zwarte sternrkleine kareki-etrrietgorsrbunzlngrkleine;atersalamanderrgroeae en
bruine kikkerrgewone padl e.B.
De meer

rioor een

d)De

naald-en loofbossen.

)e naald-en loofbossen die op de Kampina voorkomen behoren vnl.tot het Elken-Berkencos(37Aa1)die vnl.bestaan ult soorten als:grove denrfijnsparreuropeee 1orkrd.ouglassparrruïee berkrzomereikrbraamrnrnerikaanse vogelkersrad.elaarsvarenrtlauwe bosbes,

pijpestrorbochtige smelerstruikheidersmalle stekelvarenrriJfjeevarenrgewoon struisErasrkrenteboonpjerrilgeroosjerbuntgrasrkamperfoelieramerikaanse eikriiSeterbes,
{rote brandnetelrcorslkaanse den met daarnaast o.m.:japanse lorkrcanad.ese heulockspar,oostenrijkse denrtarusrvogelkersrgewone vlier, zvatte elsrpontische rododennron'gewone esd.oorn,beukrsporkehoutrhulstrratelpopulierrroblnlarfranboosrbosrllg,
Ereuwe en geoorde wilgrzeed.enrtarnme kastanJerzllverhaverrfrans raalgras, zand,zegge,
razelaarrbrede stekelvarenrdubbelloofrmannetjesvarenrdopheiderschapegrasrllggend
ralstro, klimop, echte en gladde wltbol, hop, dalkruid( pI .vriJ veel Uosfruf sf"r1fà,
)
:ltterzoet, grote brandnetel, e.a.
-n en langs de bospaden groeien soorten als:duizendbladrgewoon

etruisgrasrzilver-

::Yu"'zevenbladrpaashaverrfioringrasrfrans raaigrasr.duinrietrstrui.kheíd,eriaz"zegger
"rrgeroosjerbuntgrasrvingerhoedskruldrbreedblatiige lyeEpenorchisrdopheiderechapeirasrkleefkruidrliggend walstrorbosdroogbloemrbereklauwrstljf en schernhavikskruld.,
'iggentl hersthooirsint janskruidrreuzenbalsemienrtengere rusrtrekrusrritte dove^!!eI'gewone en veelbloeroige veIàbiesrhenget(pl.veeI)d.agkoekoeksbloem,gevlekte oreris(pl.welnig)koningsvarenrrietgras,tormentilrbrunelrkruipwilgrknopig
helmlcruid.,
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coskrulskruldrEoerasuruuxrboerenwormkruidrvalse sal-iergrote brandnetelrmannetjes-

erePrij9le.8.
Í:t en langs een bossloot in het oosten van de Kampina groeien soorten a1s:zwarte
els,geknikte vossestaart,fluitekruidrfrans raaigras,strulkheiderdopheiderplJpestro,
wljfjesvarenrruwe en zachte berkrhennegrasrgef,oon en haaksterrekroosrgeroae en
moeraspinksterbloem,moeraszeggergewone zeggerkale jonkerrruwe snelersmalle stekelvaren, koninginnekruid, sporkehout , kleefkrui d, moeraswal stro, Ii e sgras, trannagras, echt e
witbol,waterviolierrhoprwaternavelrzomprusrknolrusrbiezeknoppenrklein kroosrkamperfoeliermoerasrolklaverrteelbloenige veldbiesrwolfspootrgewone wederlk,kattestaart,
gagelrmelkePPerrietgrasrrietrdrijvend fonteinkruidradelaarsvarenrgewone waterraaonkel,egelboterbloemrgrauwe en geoorde wilgrboewilg,knopig helnkruid.rbitterzoet,
i<leine egelskoprmoerasnullr, smeerwortelrval-se saliergrote brandnetel ,echte valeriaan,
tewoon bosvioolt je, e.a.
De houtwallen langs de cultuurlanden en zandwegen bestaan vnl.uit zonereikrgrove
denrlijsterbesrbraamrkrenteboonpjerruwe berkrpijpestrorbochtige snel-eradelaarsvarenrstruikheidergrauwe en geoorde wilg rzwarte elsrratelpopulierrfrans raalgras,
wilgeroosjo;Bo8o
le fauna van de bossen bestaat o.m.uit:boomvalkrbosuilrbuizerdrransuilrtorenvalk,
sperterrwespend.iefrhavik(thans weI verdwenen)houtshiprnachtzraluwrgoudvj.nkrklelne

en grote bonte spechtrzwarte en groene spechtrfazantrgrote en zangllJsterrholen-en
houtduifrtortelduifrkoekoekrkoolmeesrstaartneesrpimpeltreesrkuifmees, zvante meee,
matkoprroodborstrvinkrvlaamse gaairwielewaalrwinterkoningrkaurreksterrgoudhaa"ntJe,
fitisrtjiftjafrgrauwe vllegenvangerrreerkoni-jnreekhoorgregelrhernelljnrveze|)
vosrbunzingre.a.

e)Het beekdal van de Beerse.

ïet beekdal van de Beerse is een van de fraaiste en waardevolste beekdalen van
,oord-Brabant,die bestaat uit broekbossenrEoerassenrdraslandenrblauwgraslanden,

weilandenrhoutwallen en Ioof/naaldbossen.
De Beerse bezít ln het beekdal nog zijn natuurtljke en neand.erende looprnet in d.e
natte periodes een sterke stronJ-ng en een hoge waterstandrwaardoor d.e naastgelegen
gebieden onder water komen te staanrwat echter niet neer het welgerenste effect
heeft en eercier een toename bevordert van atoringssoorten door het thans nlet zo
beste water.
in de Beerse groeien soorten a1s:gewoon sterrekroosrgedoornd hoornbladrsnalle en
crede waterpestrnannagrasrklein kroosrgele plonprslanke waterkerergekroesd,rd.riJvend,
en schedefonteinkruidrgewone waterranonkel(veeI)pijlkruldrkleine egelskoprmet langs
oe Beerse ooltlo!wilde bertramrkalmoesrzevenbladrkruipend. zenegroenrgrote waterweegbreerlookzonderlook rzwarte elsrgrote vossestaart,gewone engeiwortelrfluitekruld,
irans raaigrasrbijvoetrwijfjeBvaren, zachte berkrhennegrasrdotterbloemrhaagrlnttei
bittere veldkers(pl.weinig)bosveldkersrgewone en moeraspinksterbloemrscherpe en
noeraszeggercyperzeggerkale jonkerr}:.azel-aatreenstijlige meidoornrkropaariruwe sneIe,
smalle stekelvarenrgewone waterbiesrharig wllgeroosjerbreed.bladige wespenorchis,
Iidrysrkonlnginnekruidrmoeraswalstrortleéftruidrroerasspi-reargewone hennepnetel,
rporkehout , robert skruid, 1i e sgras, bereklauw, kIi-mop, echt e wlt bo1 hop, gele
Ii s, veldrus,
,
zomprusrbÈezeknoppenrwi.tte dovenetelrkamperfoeliermoerasrolklaverreótrte
koekoeks'rloenrwolfspoot,gewone wed.erik,penningkruidrkattestaart,d.agkoekoeksbloemrwatermunt,

i0erasvergeetnijnietjerkoningsvaren(pIrveeI)nelkepperrietgrasrrietrrur beemdgras,
veelbloemi;re salomonszegel(weinig)ad.derwortel(pl.vrij rr"eÍ)brunelrvogelker"ràorereikregelboterbloem, zwarte besraalbesrgele waterkersrÉ"aarrframboosrkiuwen-en veldzuringrwaterzuringrschietwilgrkraakwilgrgrauwe en geoord.e wllgrboswilgrkatrÍIg,
vlier,grote pimpernel(weinig)knopig helnkruid,blauw gr:-akruidrte*one hàneli3*o1"
o'eut€J.'moeraskruiskruid(weinig)bitterzoetrlijsterbesrgrote

egelskoprmoerasandoorn,
lr8utre knoop(weinlg)sneerwortel,grote brand.netel,gtadàà
iep,và1se
roos,echte valeriaanrgewone ereprijs,vogerwikkercanad.ese
"àÍre,ge1d,erse

populierre.a.

'e fauna in de beerse bestaat o.tr.ult:ruisvoornrkarperrsnoekrdrledoornige stetelbruine kikkerrop de beerse komen o.Er.do rvaterhoenrwi-Ide eend.rsmtent,
.:aars'Sroene
tvlntentaling, en
slobeend. en langs àe beerse oorn. !de blauwe relgerrblaurborstrÍJsvogel,
-cverroPèD'kleine karekietrrietgorsrterwijl d.e 11be11e-soort:Agrion
splendens ofyel
'= oeekJuffer hier nog algemeen voorkont.
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veerszijden van Ce Beerse liggen broekbossen,dÍe vnl.behoren tot het Elzen:roekbos(35A,aL)kenmerken zich vnl.door soorten aLs:zwarte elsrgrauwe en geoorde
rllgraporkehout,hennegrasrrietrgrote brancinetelrkamperfoelie,bltterzoet,elzenzegge
,pl.veel)net daarnaast o.m.:gewone engelwortel,grote waterweegbreerwiJfJesvaren,
zachte berkrdotterbloemrhaagwindermoeras en scherpe zeggerzonp?,eggerstiJve zegge,
:.an,

:.jle zegg;e,blaaszeg8e(pl.vee1)snaveLzoggermoeraspLnksterbloemrkale Jonkerrhazelaar,

Bneleremalle stekelvarenrkoninginnekruidrtroeraaspJ-reargewone eereporkehout,
kleefkruldrhoprgele lisrwolfspootrgervone wederlkrkattestaartrwatermuntrgagelrwater:orkruj-drkoningsvarenrmelkeppen,ratelpopullerrzwarte besraalbesrframboosrwaterzuringrschietwilgrboswilgrkatrilgramandelwilgrblauw glidkruldrliJsterbesrsmeerwortel,
echte valeriaanrgelderse roos, e.a.
le houtwalLen thv.Balsvoort kenmerken zich door soorten aIs:zevenbladrzwarte eIs,
ruwe en zachte berkrhazelaarreenstijlige meidoorn,sporkehoutrgewone eerwilde appel
(weinlg)ratelpopulierrzoete kersrvogelkersrsleedoornrzonereikrbraamrframboos,
nondsroosrgrauwe en geoorde wilgrboswilgrschietwilgrgewone vllerrlijsterbesrgladde
iep,gelderse roosrfl-uitekruid,frans raaigrasrhaagwindersmalle stekelvaren,wljfJesvarenrbreedbladige wespenorchisrkleefkruidrklimoprhoprwitte dovenetel,kanperfoelie,
dagkoekoeksbloemrkoningsvaren,adelaarsvarenrbitterzoetrgrote brandnetelre.a.
)e Loof/naaldbossen behoren vnl.tot het Eiken-Berkenbos(37AaI)net soorten aIs:
grove den,zomereikrruwe berkriijsterbesrgewone vlierrrobiniarritte
paardekastanJe,
:iulstrpontische rododendronrblauwe bosbesrbraamrvalse salierkonlngsvarenrdubbelloof,
;ochtige smelerdalkruidradelaarsvarenrsmalle en brede etekelvarenrrljfJesvaren,
iouglasspar, amerikaanse vogelkers , vogelkers, krent eboonpJ e, am6pig"anse el_k, hengel,
pijpestrorstruikheiderkanperfoelierge\f,one esdoornrgrau;e en geoorde wilgrbosrj-Ig,
iewoon struisgrasrklimop, bltterzoet, e.a.
)e fauna van deze broekbossenrhoutwallen en loof/naaldbossen beetaat o.m.uÍt:
:Ia.uwborstrkleine en grote karekietrfluj-terrrietzangerrbosrletzangerrrietgors,
:achtegaalrsprinkhaanrietzangerrstaartmeesrkoolmeesrzwatte Eeesrnatkoprplnpelnees,
kuifneesrwielevaal, spreeuwrnerel, zwartkopgrasmus, fazant, fJ-tis, tJiftjafrgeelgors,
Sroene en zwarte spechtrgrote bonte spechtrbuizerdrtorenvalkrgroenllngrgrote lljster
zanglijsterrhoutduifrtortelduid,holenduifrkoekoekrroodborstrsljsrvinkrvlan'nse gaal,
winterkoningransuil , steenuil , heggemus, gekraagde rood staart , paapj e, roodborsttapuit ,
ooonkruiperrboornkleverrgraure vliegenvarrgerrtuinfluiterrringmusrbraamsluiper,
ruwe

goudvinkre.a.

grote oppervlakten troerasrdie enerzijds vnl.uÍt henneanderzijds vnl.uit rletrdaarnaast groeien in deze moerassen soorten
a1s:wilde bertramrgrote waterweegbree, zwarte elsrgewone engelrortel, zachte berk,
:otterbloem, haagrinde , noeraszegge, blaaszegge ( pI . veel ) eLzeniegge, stijve zegge, kale
,angs de Beerse
qras bestaan of

liggen

soms

;onkerrrure smelerharig wllgeroosJerkoninginnekruidrtroeraaspirearspórkehoutrÉteefrruidrmoeraswalstrorliesgrasrhoprgevleugeld hersthooirgele Iisrrolispootrgewone
rederikrkattestaart, watermunt, pii pestro, moerasvergeetniSnletJe, nelkeppe, rietgras,
rateraardbeirwaterzuring,grauwe en geoorde rilgrbleuw glldkruldrbfttórzóetrmóerasandoorn, zeegroene nuur, poelruit sneerwort el ecÉt e vaI eiiaan
,
,
I € .8.
le fauna van d.eze Eoerassen bestaat o.n.uit:klelne
karekletrrietgorsrgrote
iosrlet zanger, riet zanger, snor, sprinkhaanrlet zanger, wat erhoen, waterral e . a. kareklet,
,
le (lrasranden langs de Beerse behoren vnl.tot het Dotter-verbond(25Aa)en het
Iloerasspirea-verbànd(251U)bestaand,e uit :wl}de bertranrkrulpend,
zenegroenrgrote
vossestaartrbosenemoonrhennegrasrdotterbloetrrgewone
en noerasplnksterbloemlnoerasze19erstijve en gewone zeggerblaas-en snavelzeggerkale Jonker,
]!aSe'tweerijige
:iwe smele'Sewone waterbiesrmoerasbasterd.wed.erj-krlidrusrveenpluiàrtronlnginnekruid,
walstrorechte witbolrvelàrusrblezetrnoppearnoeras::e:3s§eirearmoeraswalstrorruw
-ur(raver'veelbloemige veldbiesrechte koekoeksbloemrgewone rederikrkruipend struls-I]lrzomgvergeetnijnietje,wateraardbei,slanke sleuteÍutoem,scherpe en egelboter::::i'veLdzuring,bosoies(weinig)b1auw glidkrui.d.rmoerasmuurrzeegroene xouurrpoelrult,
een erenplaar van de kale jonker net
;::ttt.valeriaanrmoerasvlooltJe(weinig)alsmede
:en wltte bloemkroon.
-:" nozeÏek met d.eze draslanden komen neestal
de blauwgrasland.en voor(Ass.van d.e
rpaanse
ruiter en pijpestro (Z5\cl)waarin d.e spaanse ruiter talrijk voorkomt met
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struisgrasrrage zegge(vrrJ veer)sterzegge(welntg)blaure

ze88e

daarnaast krulpend
,-op:" v8€I)enaverzeggerblàaszegg;érveenprulsrklokJesgenttaan(velnlg)tornent11,

In sreppels 1n deze drasranden ea blaur):ï;-ii;;íi"rr"
-;;;; rnóóp(veeI)e.à.terwiil
errekroo s ( veel ) d'rergble s ( vrlJ wetnlg )
noeràsst
af
s
:
voórkoaen
::::ï;il:;
""
veel)waternavel,zomprue,eselbotertloem,e'a'
iï;;;;;;;:bosbies,waterpostelein(vrij
beend Ilgt thv.Balsvoort een klein'm8ar zeor taardevol
0p de overgang varl hei naar
vnl'behoori tot het Borstergras-verbond(3oAa)bestaande
IIi].i,"""r-gràsrandje,wat zeneg?oen,strulkhelderdopheide,dopheiderstlJf
havlkskruid',
Ïi-r"""t"n aIs:kruipend
veldbles,
dlchtbloernlge
en
witbolrveelbloemige
ïlir.,.r".".stekel-en kruipbrem,echte
veer)tormentil,krui-pwllgrveenbies,tandjesgra§'trekrus'blezeknop:;;ï;;;àr(vriJ
ze11e,pitzàgge,stijve ogentroost(weinig)beidekartelbrail(wei::ï:;i;;;-ilà"p,rree
nacht:;;iii;;;;a-"i""Ëerïje"ufàeriyrij-veer)noeraswespenorchis(welnig)rerrlekende
reiuig)e.a.
:;:íilË;Iireje"ïrukie orchlÀ(""àr)bosorchis(weinlg)heideorchls(vrlJ
rei-en bouwlanden'
op de kanpina worden vrij intensief beweidt door vnl.koelenrwaardoor
weilanden
)e
waardevol isrbestaande uit soorten als:
Í. 1o"" van dàze graeranden niet bizonder
grote
vossestaartrreukgrasrfluitekruldrbiJvoet'
en
nuizenaUfadrfiorlnlrasrgeknikte
veldkera,ruige ze*Eetge''oae
,"a.fi"f; erzachte àravik'Sewone pinksterbloenrklelne
streepzaadrkropaarrkreekrrood
zeggergewone en zandhoornÉloenratkerdlstelrklei-n
,rZl.ggí""rspeenkruidrechte witbol'gervoon biggekruid'rpitrusrbiezekuoPPenrherfstweegbreerveldbeendgras'
f )De

i..u*àt""àràngels raaigrasrakkernuntrtinotheegras'snaLle
paard'ezilverschoonrécherpe en truipende boterbloemrveldzuringrsmeerrortelrgeÍone

aloenrkleine en witte klaverrtiinereprijsre'a'
lfugs de bour;; d" bouwlanden wordt vnl.male verbouwt en pl.ook boekweitrln en
gaazebloemrmel-en
Iànden groelen o.rlo:windhahnr za.nd.rnket rkoolzaadrkorenbloenrgele
rorrelganzevoetrglad vingergrasrhanepootrkreekrhondsdrafrpaarae dovenetelrvlasbekJe
italiaàns raaigrós,reukeioze en echte kamillerkleine klaproosrraterpepe:lrvarkeasboterbloenrknopherlk'
lrasrperzlttruiarviltige duizendknoop,zwaluwtongrkruipende
snalbladlge rlkket
spurrler
brandnetel,vogelmuurrgewone
klein kruiskruidrtleinó
akkervlooltJerzrarte nachtschadera^kkernelkdistelrbastaardklaverre.a.
De fauna op deze cultuurlanden bestaat ult:boeren-en hulszlalulrglerzraLulrrltte
en gele kwlkstaart,kievitrgruttorwulprkorhoenrbonte en zlarte Iraalrkaurrekster,
buiàerd, torenvalk, speletrer, fazant rgeelgorsrgraspleper, boutdulfrkope:rlekrkramsvogel '
kuif-eu veldleeur""ikrpatriJsrscholeksterrkenphaan(vertltenen!)krartelrrcerkonlJa,
haasrnol, vos, hermelljn I è.8.

sloten en greppels.
In en langs ae stoten en greppels ln bet beekdal vaa de Beerae groelen soorten a1e:
wllde bertraÍErzevenblad.rkrulpend zenegroen(pl-.veeL)grote raterreegbreerzrarte elst
6rote vossestaartrgewone engelrortelrre'kgrasrflultekruldrzaohte tlravlkrfraae raalgrasrheanegrasrgewóon en haaksterrekroosrdotterbloellrgetoao 6n EooraspLnksterbloent
scherpe en-noeràs zegge, tweerlj i ge zegge ) zompzegge, gewone zo88e r cJrper-en aaavelzegge
'
ugriet, kale J onker, kropaar, kamgras e ruwe gmele, gewone raterbie e, naaldraterbles
(pl.vrtJ welnig)ama}}e en brede raterpest,harlg rilgerooaJerlldrusrholpiJprkonLntinnekruidrspeekruÍdrmoeraespl-rearsporkehoutrkleefkruidrgl-acl ralstrornoerasralstro'
iiesgrasrIjannagrasrbereklaurrechte ritbolrwatervlollerrhoprkantlg en gevleugeld
:ersthooirgele lisrzomprusrblezeknoppenrknolrusrveldlathyrusrkleln en puntkroos,
roerasrolklaverrechte koekoeksbloemrwolfspootrgewone wederlkrpenningkruid'katte:taartrratermuntrakkermuntrpiJpestrormoeras-en zompvergeetnljnietjergagelrelanke
raterkerg r watertorkruld, koningsvaren, melkeppe, rietgras, rlet , tinotheegras, veldbecndgras,drijvendrgekroesd en schedefonteinkruid.rbrunelrscherpe en egelboterbloem,

g)De

wateryanonkel(pl.veel)gele waterkersrveld-en waterzuringrschletrllgrgraure
wilgrknopig helmkruidrbitterzoetrgrote en klelne egelskoprEoeraeFndoorn,
ioerasnuurrgrasnuurrstreerwortelrrode en wj-tte klaverrgrote lisdodderechte valerlaan,
8ewone ereprijsrrcde waterereprijsrvogelwikkerwijfjesvarenrsmalle stekelvarertpeoBo
're fauna bestaat o.m.uit:de driedoornige stekelbaarsrde groene en bruine klkker.
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a)Het landschap.
ïet landschap van de lfemelaer word.t sinds 1865 door de spoorlijn van Oisterrvijk
xaar Boxtel in twee c,:Ien verdeeldrnl .de Nemelaer noord en zuid.rlandschappen dle
cok

landschappelljk en botanisch sterk met erkaar verschirlen.

ilemelaer noord bestaat vn1.uit cultuurlanden,die afgewisseld worden door 1oofrosjesrhoutwallen en heggenrwaaronder zich fraaie boomlanen bevinden van platanen,
Lir.rdanrbeuken en eikenralsraede een fraaie meidoornheg.
ln het landschap ligt het uit de dertiende eeurv d.aterend.e kasteel de Nemelaerrd.at
'.'roeger langs een tweetal beken }agrnl.de Nemer en de Essche of Voorste stroom;
sat thans nog altijd. zlchtbaar is aan een tweetal oude beekarrnen/Iopen.
-e nemelaer zuid bestaat tml.uit r:aald/loofbossen en gagelstruwelen net daarln geie4en het BeeldvenrterwiJl het landschap naar de Essche stroom toervnl.bestaat uit
.raslanden en rreilanden.
Sijk geschakeerde landscheppen Cie cultuurhistorischrlandschappelijkrfaunlstisch en
iot:,,nj-sch waardevol zijn en sinds L96) Ln het bezit zi-jn van àe Sticfrting Het lioord_
.trabants Landschap.

l:

^)De Nemelaer noord.
ien landschap wat zoals vermeldt bestr.at uit cultuurland.enrhoutwallenrheggenrloof.osies en oude beeklopenrwaarbij een oud. stenen nuurtje met enkel"
,r.,
'ia tongvaren en muurvaren niet onvermeld mogm bliJven.
"rórpIà"ur,
ioofbosjes'houtwallen en heggen die bestaan uit soorten als:ge1e dovenetel(var.

flor.)(vrii vael)groot hoefblad.,bosanemoon(pI.vriJ welnlg)heíSe1(vri; veÀi)ror""eik,beukrplataanrgewone esdoornrzevenblad rzwar.te elsrkrenteboómpJerfiuitekruld,
frans raalgras,wijfjesvarenrru$/e en zachte berkrhaa6winderwilgeroosjerhazelaar,
eenstljlige meidoorn,smalle stekelvarenrsporkehoutrgewon"-u"rf1"eftiuíarroUertskruidrklimop, hop rkamperfoelie, d.agkoekoeksbloem, rateipopulier, vogelkers,
vogelkersracelaarsvaren'anerlkaanse elkrbraamrrramboóerschieiwiÍgrgr"oí"ónerikaanee
eilg,gewone vllerrlijsterbes,knopig helrkruid.ruitterzoótrvalse sàíi"rgroteen-geoorde
biand:eielrblauwe bosbesrgelderse roos, heggewikke ; e.a'o
-re fauna bestaat uit:buizerdrtorenvalkrfazantrhoutduifrtorteld.ulfrkoekoekrsteenuil,
iroene spechtrgrote bonte spechtrwlnterkoningrheggernusrroodborstrnachtegaalrgerood'staartrpaapJe,zanglijsterrgrot" Íi;"iór,ttótne karekietrbraàmstuïp"r,
:uinfruiterrzwartkopgrasmusrfitisrtiifijafrgra,,r" vriegenvnngerrstaarttreesrkoormees,

kraagde

iimpelmees rzwerte meesrmatkoprwielewaalrvlaàmse gaaireÈsterriiauwrroekrspreeuw,
'rink, sij s, groenling, ree, konj- jn, haas, eekhoor,
e. a.

le oude beu'klopen bczitten een frora d.ie bestaat uit:grote waterweegbree,
zwarte eIs,
g-'woon sterrekroosruoeras zegle, cyperzegge,
jonkerlharig ; wilgeroosJ e, konlnginnekare
.<ruid, moeras splrea, ;:roeraswal stro, wat
erÀunt wol f spoot , gewonó wederik,gele lls,
iI :tn kroos, wat ert orkruid, ri e t, ri e t gras, wai, erzuring, gr&uwe
en geoorde wi1gre.a.
ln de beeklopen o.m.d.e dried.oornige-stekelbaars.
-: wsilailflen word'en in het algemeen i-ntengief beweidtrdoor vnl.koelenrwaard.oor
d.e
llora van d'eze grasrancen bestaat uit soorten als:fioringrasrgeknikte
en grote vos:estaart,reukgrasrfluitekruidroadeliefje
rzachte dravikrrleinó-veldkersrgewone pinzesse,sewone hoornbroàr,l rop""r,rood. zwer:J<gras,speenkruid.,echte
íil;iir::::::rg:"'
' ool gewone big6ekruid, gewone veldbies , timotheegras, veldbéend.gràs,
scherpà tot u"'
'ro0llrveldzuringrgewone
paardebroemr€lra.smuurrrooe en witte kraverre.a.
le fauna bestaat o.rn.uit:brauwe re1ger,wilde
eendrpatriJsrfazantrkievitrgrutto,
:outduif'Sierzwaluwrhuis-en boerenzwaluwrkuif-en
verdreeuwerikrgraspieperrritte
'{wiltstaart koperwi e.i<, ekst er, kauw, spreeuu',
,
[;eergors, ree , haas, koni j n, nor , e . a.
: )le :;ernelaer
zuid .
wat
enerzijds b-'staat uit naald/loofbossenrgagelstruweren en ander,i1,1"n1:"hap
q11 een beekdallr,ndschap rnet drasland.en
-rJd.-en broekbosjes.
e naald/loofbossen
en bosjes bestaan uit soorten ars:ruwó berkrgrove denrzachte
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r:rrsporlcehoutrrat:lpopulierranerikaar^rse vogelkerJrzomereikramerikaanse elkrbraam,

-rauwe wilgrboswilgrblauwe bosbesrfijnsparrdouglassparreuropese lorkrdoornd.en met
i:l de kruldlaag ooII'l o !gewoon struisgrasrwijfjesvarenrad.elaarsvaren, dubbelloof , emalle
e:r breale stekelvarenrbochtige smelerpijpestrordopheiderstruÍkheidervalse ealie,

noprkamperfoellerbitterzoetrkonlngsvareu,rzLlverhaver,frans raalgrasrwllgeroosJe,
runt6ras, klee fkruid, hond sdraf , ritt e dovenet eI, grote brand.natel, e . a.
3ossen clle vnl.behoren tot het Eiken-Berkenbos(37Aal).
)e gagel-en sporken/wllgenbroekstruwelen in het Xievitsblek en de moddervelden
ke',nerken zlch door:,Tagelrsporkehoutrgrauvre en geoorde w1lgrrÍetrpijpestrordophaide rzachte berkrbltterzoetrkamperfoelierzwarte elsrknolrusrveenpluls met d.aarnaast de beenbreek(pI ozèa:^ veel)noerassmelerkoningsvaren en diverse veennosaoorten.
ie fauna van deze bossen en struwelen bestaat o.m.uit:blauwe reigerrwiLde eend.,
cuizerdrtorenvalk rfazantrwaterhoenrmeLàrkoetrhoutduifrholenduifrtortelduifrkoekoek,
ransuilrgroene en zwarte spechtrgrote bonte spechtrwlnterkoningrroodborstrrood-

corsttapuitrzangliJsterrgrote Iijsterrbosrietzangerrklelne karekietrrietgors,
zwartkopgrastrusrfitisrtjiftjafrstaartmeesrkoolmeesrplmpelmeesrkuifiaeesrzwarte 1nees,
vlaarase gaai, spreeuw, vi :ik, groenling, ree, konÍ j n, haas, eekhoorn, e . a.
liet in de bossen gelegen Beeldvon kenmerkt zich door een voedselarroe water-en oeverfLorarbestaande uit:waterlellergagelrgrauwe en geoorde wllgrzwarte elsrblttetzoet,
riet rweternavel, knolrus, snavelzegge, dopheide, sporkehout rveenpluis, pijpestro,
noerashertshooi(veeI)àlverse blaasjeskruidsoorten en dlverse veennoseoorten.
In en langs een sloot d.ie ligt op o-e overgang van hel naar beemd groeien soorten
als:wilde bertramrgrote waterweegbreerkruipend struisgrasrdubbelloof(vee1)hennegrasrhaak-en geïeoon sterrekroosrstruikhsirlerdophelderpijpestrortroeraszeggerzonpzecqe(vrij veel)Iage. ze9ge(vr1j veel)tweerijlge en gewone zeggersterzegge(welnlg)
zlzenzegge(vri; veel)stijve en snavelzegge rhazezeggerpilzegge(weinig(kaIe jonker,
:na1le stekelvare,:rveelstengelige waterbies(vrij veel)gewone waterblesrsnalle en
crede waterpestrmoerasbasterdwed.erikrlidrusrmoerasïyalstrorwatervioller(vee1)waternavelrki-kkerbeet(vrii veel)noerashersthooi(vrij veel)gele lisrveldrusrzotrprus,
::nol.rusrbiezeknoppen,pad.derus(vri-j veel)kIein en puntkroosrtroerasrolklaverrwolfsooot'drijvende waterweegbree(veel)gewone wederikrkattestaartrwatermuntrmoeras-en
zompvergeetmijnietjergele plomprrlet,gekroesd en drijvend fontelnkruidrschede-en
:tonpbladlge fonteirrkruid(vrij veel)duizend.knoopfonteinkruiclrtoraentÍlrwateraard,c-'irgewone waterranonkelregelboterbloemrpijtkruid.rvlottende bies(veel)dwergbles
"v:inig)bosbier(vrij weinig)klelne en grote egelskoprmoerasmuu.rrgewoon blaasjes:ruid(veel-) e.a .

in de sloot o.m.de driedoorni4e stekelbaarsrgroene en brulne kikker.

h

en langs een oude beekloop in het gc"biedsd.eel:iiet Broek groeien soorten als:
ttilde bertrannrkalmoesrgrote waterweegbreerhennegrasrgewoon en haaksterrekroos,
ilaxgsrtgr'1eI(veeI)dotterbloenrmoeraszegrerscherpe zeggercyperzeggerstiJve zegge,
''edoornd. hoornblad r lcale jonker, smalle en bred.e waterpest harlg wifgeroós j e, IIdrus,
::olpiiprkonlnginnekruidrmoerasspirearmoer&swalstro, echte, valeriaanlgele Ílsrwateren puntkroosrwolfspootrgewone wederik,
li:li.I'zomprusrknolrus,biezeknoppenrklein
(attestaart,watermuntrmoerasvergeetmijnj.etjerslankc
wetàrkersrgefó-plomprwatertorrruidrkoningsvarenrmelkepperrietrstompbladige fonteinkruid.(r""" r"ei)gei(roesa en
iriivend fontei:ikruid, sctràdefontei-nkruidrwaierzuringrmattenbleergrote egelskop,
:oerasrnuur, grote lisrlodde, gewoon blaasjeskruid(veel
)e.a.
cK hier de groene en bruine kikker en de driedoornige
stekelbaars.

''l de draslanden en blauwgrasland.en in Het Broek groeien soorten aIs:wi1de bertran,
rruipend zenegroen(ook enÈeIe exu.raplaren
met een witte bLoenl<roon)grote vossestaart
:rukgrasrhennegrasrdotterbloenrgeyrone pinksterbloemrmoeraszeggertweeriJlge
zegge,
':1?1* zeggerblauwe zeggersnavel-en blaaszeggermagriet,kale jórtcerr"p.àrré"

".,rit"r
.,lill..I":r)kropaar,veenpluis,rrroelasspi-rearmoeraswalstrorechtó witbotrgele 1is,
veldbiesróóutu
koekoeks'ï:::u",dreadrus,biezeknoppen,moerasrolklaverrveelbloemige
'*ueE'€lewone wederÍkrrietrtormentilrwateraardbeirscherpe
en egelboterbloemrveldpimpernel, bosbles, blauw glidkruicrmoeras;nuur, zeegroene rnuur, poelrurt
iÏ*Ï'g:"te
,
--"uwe Knooprgewone engelwortelrechte
valeriaanrkruipend struisgraseeoBo

r
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:e broekbosJes en struwelen behoren vnl.tot het Elzenbroekbos(35AaL)met soorten
,-is:ztvàTto elsrgra.uwe en Eeoorde wilg, sporkehoutrgelderse roosrkamperfoelie,
^ítievzoet, hop, zachte berk, hennegrar-;, moeraszeg5le, elzen zegge, smalle stekelvaren,
;oninginnekruid.rrnoeraswalstrorkleefkruidrgele lisrgewone wederikrwolfspootrgagel,
:osbiesrriet, braam, framboosrgrote brandnetel, e.a.
le fauna bestaat o.m.uit:koekoekrwinterkoningrroodborstrhoutduifrtorenvalkrzeg61glijsterrklelne karekiet'tjiftJafrfitisrkoolmeesrstaartmeesrplmpelneesrwielàwaai,
ekster, kauwr vink, sij s, e .a.
:e weilanden 1n d.e nemelaer zuid worden in het algemeen vrij intensief beweid.t
ioor paard^en en koeienrde flora bestaat o.m.uit:duj-zend.bladrgeknikte en grote vossestaartrmadeliefjerreukgrasrzachte dravikrge!Íone pinksterbloemrklelne véldke=",
i?!Íoon knoopkruidrgewonc hoornbloenrakker<iistelrspeerd.istelrkropaarrrood. zrenkgras,
lpeenkruidrechte witbolrgewoon biggekruidrgewone veldblesrtimotheegrasrveLdbeemd.:rË:srzilverschoonrveldzuringrscherpe boterbloemrgrasmuurrgewone paÀraetloenrrrtte
rn klelne klaverre.a.
le fauna bestaat o.m.uit:patrijsrkievitrgruttorfazantrhoutduifrboeren-en huj.szwaluw,
xuif-en veldleeuwerikrgraspieperrwitte kwikstaartreksterrkauwrspreeuwrreerkoniJn,
heasrmoleo.E.

isngs en ln de Essche stroon groeÍen soorten aIs:duizendbladrwilde bertramrkalmoes,
zevenbladrgewoon strulsgrasrgrote waterweegbreerzwarte elsrgrote vossestaaít,
te\rone engelwortelrreukgrasrfluitekruidrfrans raaigrasrzachte rtravikrgewoon
kroosrstrttikhelderaewone pinksterbloem,scherpe en moeraszeggertweerljlge zeggel
"t"r"u,ielr;one ze88e valse vosze8ge cyperzegge,gewoon knoopkruid, akkerhoornbioémrgeilórr"
'
'
:oornbloemrroagrietrlcale
jonkerrge«ioornd
hoornblad.rl:lein streepzaaarkropaàirruvre
s::elerbrede waterpestrhari6 rvilgeroosjerlirlrusrkoninginnekruiàrrood zwànkgras,
:oerasspirear kleefkruid,, n:oeraswalstro, bosbi.es r liesgras,trannagras, bereklaui, echte
dtbol'8elvoon bigge)cruid, sint janskruid.,gele lis,biezeknoppeirveialattryru"rt t"i,
iroos,gewone veldblesrechte koekoeksbloernrwolfspootrger"orè weàerikrkattestaart,
penningkruid , watermunt , noerasvergeetmij nie t j e rietgràs, rlet ti-mothàegras,
,
veldbeend,
rras'veenwortel,schecle-en
gekroesd fonteinkruidrbrunelrscherpe boterËloemrbraam,
veld-en waterzurlng,kruipwilgrgrasmuur, stlleerwortelrgroie brandnetelrkleinó
en rod.e
{1^ver, vogelwikke e e . E.

,;)e Olsterniikse bossen en vennen e'o'
:oP.kaart:5IA
e : Oi sterwl Jk/Moerge et eI

jemeent
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óiJ""ro"x:Joost en Toon Cools Í c B.Natuurmonunenten L974 t/a L979.
a)Het }andschaP'
iiet ]andschap beetond rond de eeuwrlssellng nog vnl.ult heldevelden'wa"arln de relbekende vennen lagenrmet hler en d.aar naald-en loofbosJes.
Heidevelden die geleldelijk overgingen naar de beekdalen vaa de Reueel en van de
Roseprdat op haar beurt weer overging naar de hoger gelegen Ka"nplnasche helde.
Reeds in het begin van deze eeur kwam aan deze sltuatLe een einderJ.n zovemerdat
de heidevelden verdrflenen en ofwel beplant werden met naald.bout ofrel in gebruik
werden genotren als cultuurland.
iiierdoor bestaat het tegenroordige landschap vnl.uit naald-en loofboseenrmet hier
en daar nog een enkel heiderestantje en waarin de welbekende OlsteniJkee vetrnen
liggenrdie nu onringd worden door naaldbossenrdie er voorzorgde d.at de vennen
sterk verzuurde.
Reeds in I9I3 begon de Vereni-ging tot behoud van Natuurnonu.nenten met aankopen
van de gisterwijkse bossen en vennenrdie thans ca.39oha l-n haar bezlt heeft;later
j.n 1964 kocht de Stlchting Het l,ioord-Brabants Landschap ca.l3Oha van het Laadgoed
<ie Oude Hondeberg aan.
tilerdoor ls het merendeel van het landschap thans natuureservaatral zlJn grote
delen ook opgeofferd aan bungalows en campingsrdie er mede voor zorgen dat d.e
recreatiedruk op het landschap erg hoog is;met name op zon-en feestdagen is zowat
iedere vierkante meter bezet.
0ndanks deze te zwaÍe recreatledruk bezit het gebied en nog altijd belangrijke
landschappelijkerbotanische en faunistische waarderal ls deze waarde in verhoud.ing
net de situatie rond de eeurtisseli.ngrdanig achteruitgegaan.
b)De

naald-en loofbossen.

oisterwijkse bossen behoren grotendeels tot het Eiken-Berkenbos(37AaI)die vnl.
bestaan uit soorten aIs:grove denrruwe berk,zomerelkrdouglassparrfljnsparreuropese
iorkrcorslkaanse denrbraam(div.spec.)Iijsterbesrblauwe bosbesrbochtige gnelerpljpestro,krenteboonpjerstruikhelderadelaarsvarenrsmalle stekelvarenrvalse salierwljfjesvarenrwÍIgeroosjergewoon struisgrasrfioringrasramerikaanse vogelkersrAnerikaange

De

eik,met daarnaast soorten aIs:zeedenrcanadeBe hemlocksparrsitkasparrtaJrusrjapanse
iorkrpontische rododendronrdopheide,gladde witbol rzandzeggerhullstrbuntgraerbrede
srekelvaren,duinriet,zilverhaverrtamme kastanjerbeukrbruine beukrschapegrasrllggend
walstro, wint erelk , boskruiskruid, dubbell-oof( pI . veel ) nannet J esvaren, koaingsvaren,
gewone esdoornrzwarte elsrhennegrasrhazelaarreenstijlige neidoornrbreedbladlge wes-

penorchis(vrij veel)sporkehoutrkleefkruidrklimoprkanperfoellerhoprdalkruld(pI.vrlj
veel)hengelrdagkoekoeksbloemrveelbloemige salomonszegelrratelpopuller, zoete kers,
vogelkersrrobiniargraurve en geoorde wilgrboswllgrgewone vlÍerrknopig helnkruid,
oitterzoet r grote brandnetel r gelderse roos, wltte paardekastanj e r frans raaigras,
Sewone eikvarenrzevenbladrgewoon bosviooltjerterwijl vroeger ook nog het bosbeend,Sras en het behaard stofzaad hier voorkwamen.
in en langs bosgreppels en -paden groeien soorten als:dubbelLoofrenalle en brede
stei(elvarenrwijfjesvarenrduizendbladrkruipend zenegroenrgewoon struiggras, zLLverlaver'paashaverrz&ndmuurrreukgrasrfluitekruidrfrans raalgrasrduinrletrstruikhelde,
ropheidergrasklokjerzandzeggerhazezeggerpilzegge(weinig)gewoon knoopkruld,rwilgeroosjerboskruiskruidrakkerdj.stelrbuntgras,bochtige snelervingerhoedskruldrbergbasterdwederikrbreedblatiige wespenorchis,gewone hennepnetelrkleefkruidrllggend walstro,
stekelbremrhondsdrafrbereklauwrstijfrgewoon en schermhavikskruidrbosdroogbloon,
ruizeoorrgladde en echte witbolrliggend hersthooi(welnig)slnt janskruldriengere rus,
:rekrusrbiezeknoppenrwitte d.ovenetel,gele dovenetel(var.flor.)(pI.veeI)akkerkool,
veelbloemige en dlchtbloemige veldbiesrgewone wederikrhengelrdagkoekoeksbloenrpijpesiro,veelbloemig salomonszegelrtormentilrbrunel,bremrknopig helrokruldrgerone henelsieutelrsmeer*ortelrgrote brandnetelrvalse saliergewone ereprijsrmannetjesereprlJs,
'leBoon bosvloolt je;rode schi jnspumle, e.a.
-e fauna van d.eze bossen bestaat o.m.uit:sperwerrbuizerdrtorenvalkrboonvalkrfazant,
loutsnip, holenduif, tortelduif, houtduifrkoekoek, ransuil, bosuil, nacht zwaluw, roodborst,

^:sterwiikse bossen en vennen 2
,.:oene en zwarte specht,grote en kieine bonte specht,ooompieperrwinterkonÍng,
:Íflrjrrrusrnacht6;aa1 ,6;ekraagde roodstaa'rE)roodborsttapuit,merelrzanglijsterrgrote
zwaÍ:Íkopgrasmusrtiiftjai fitj;rgoudhaantje,
-...; ut"rrbraamsl-uiperrtuinfluiter,

-làartmeesrkoolmeesrpi-mpelrneesrkuifrneesrzwarte meesrmatkoprboomkruiperrboomklever,
,rlelewaal ,vlaamse gaairroekrkauwrvinkrgroenlingrgoudvinkrreerbunzingrhermelijn,
.ilezel- tkonl jn, haas, ege1, eekhoorn, e . a.
irr'\e vennen.
_e welbekende Oisterwijkse vennen zijn ecnter door luchtvervuilingrrecreanten en
:al van andere nadelige invloeden sterk in hun waarde achteruitgegaanrwaardoor
r,ogelijk)tal van zeld'zaamneden verciwenen ziin.

zeer voeoseiarm tot ma.tig voedselarm milieu bezitten en vegetaties
tot hei Oeverkruid-verbond(6la)resp.de Ass.van Veelstenvnl.behoren
die
::ezitten
i=1.ïÉrt dj-e een

;elige waterbÍes(6ea1)en de Siesvaren-Íraterl-obeLia-ass.(64a3)het Snavel-bies-ver:orid(28Aa)resp.de Veenmos-Snavelbies-ass.(2BAal)en de Veenpluis-Veenmos-soc.(28La5)
:r het Verbond van Ongelijkblad.ig fonteinkruj-d(5Ca)terwijl de vennen omzoomd
worden door gagelstruweel(32lat)en/of Sporkehout-WilgenbroekstruweeL()ZAaZ).
i:i en langs de vennen(o.m.Van essenvenrrYitven,Groot ChoorvenrBrandvenrGroot kolk.re;:rAchterste venrLammervennen, e.a. )groeien soorten aIs:grote biesvarenrwaterlobe-:aroeverkruidrwaternavelrkruipen<ie waterweegbreerteer vederkruidrplat blaasjesrruidrklein blaasjeskruid,kruipend struisgrasrzompze9gersnavelzegge,veenpluis,
ioerashersthoolrzomprusrknolrusrwaterdriebladrgagelrgrauwe en geoorde wilgtzwarte
els,pijpestrordopheide,struikheide,stijve zeg9ercyperzeggerwaterleliergele pIomp,
rietrdrijvend en duizendknoopfonteinkruid,ïvateraardbeiregelboterbloem,moerasmuur,
;rote waterweegbreerhennegrasrblaaszeggerkleine en ronde zomedauwrwitte en bruine
snavelbiesrveelstengelige waterbiesrgewone waterbiesrgewone wederikrkoninggvaren,
;elkeppermattenbies, drÍedelig tandzaad, wolfspoot, e.a.
le fauna van deze vennen bestaat o.m.uit:dadaarsrfuutrblauwe reigerrroerdomprbergaendrsmientrkrakeen«irwilde eendrwinter-en zomertalingrtafeleendrkuifeendrslobeead,
watemal, wat erhoen, meerkoet , scholek st er, wat ersnip, o everloper, tureluur, kokmeeuw,
xleine karekietrrietgorsrbunzingrgroene en bruine kikkerrkleine watersalamand,er,
stoek,

e.

a.

i)De heidevelcijes.
le hier en daar nog voorkomende heideveldjes behoren vnl.tot het Struikheide-Krui-p:rerr,-verbond ( 30Ba) en het Dopheide-verbond ( 29La)ruet pl .gagelstruweel (32Aat) .
. e tijd oat het landschap er plaatselijk blauw zag van de klokjesgentianen is ech:er voorgoed voorbij,in de heideveldjes komen thans soorten voor als:dophej-de,
itruikhei<ie en pijpestro met daarnaast:gagelrbochtige smelerknolrusrtornentiLrruwe
':i, zàchte berk, zandzegge,grove den, zomereikrgewoon struj-sgras, zilverhaver, schape":ras,blauwe zeggerkleine en rond.e zonneriauw(p1.vrij veel)veenptuis,klokjesgentiaan
pi.weinig)tiggend vleugeltjesbloem(pl.weinig)witte en bruine snavelbies(pl.vrij
*einig)moeraswolfsklauw(pl.weinig)trekrusrknolrus en pl.ook enkele exenplaren van
:: struikheiCe rnet een witte bloemkroon.
':'. een klein grazíg terreint je komen naast soorten aIs:bruneI, struikheid.e,gewoon
iiruisgrasrzilverhaverrreukgrasrrood zwenkgrasrduizendbladrechte witbolrsint jansrruidrtengere rusrtrinciargewone roLklaverrpijpestro,krui-pwilgrschapezuij-ngre.a.
liverse exenplaren voor van het echt duizend.gulcienkruid.

=)ilet beekdal van de Reusei.
'li beekdal van Ce Reusei bestaat in her landschap uit een slechts klein deel,dat
-:ter bekend is al s het landgoed de Oude Hon«isberg.
ie:" iandschap wat vnl-.bestaat uit bamelijk d.roge
loof-en naaldbossen met d.aarnaast
::oekbossen en struweienrafgewisseid ooor weiland.enrd.e
iteusel bezit j-n het lan«inog
gedeeltelijk
ha.ar
natuurli-jke
en rreanderende loop.
-.3xap
l-oof-en naald.bossen behoren grotendeels tot het Jj-ken-berkenbos(37lat)en het
.:
:t'tken-eikenbos (37tta})oie vnl
.bàstaan uit soorten aIs:grove den,zomereikrruwe berk,
l-ork,douglasspar,gewone esdoorn,gewoon struigrasrwijfjesvaren,
.:i::f"rreirropese
'-u:tr18e smel-erpijpestrorsmaile stekelvarenradelaarsvarenrzevenbladrkleefkruid,

,tsterwi-ikse bossen en vennen

J

.iamperfoelieramerikaanse eikrbraam,lijsterbesrvalse salierblauwe bosbesrmet d.aar...a.a.stidubbelloofrbrerie stekelvarenrstruikheidertamrire kastanjerwilgeroosjerbeuk,

,gladde witbolrwj-tte riovenetelrgele dovenetel(var.fior. ) (pI .vrij veel)
ralkruid(p1.vrij veel)hengelrbrunelrframboosrknopig helmkruidrechte guld.enroe«ie

:.orrdsdraf

ci.weinig)bruine beukrzwarte els,fluitekruidrhazeLaarrsporkehoutrklimoprdagkoeío()ksbloemrratelpopulierrvogelkersramerikaanse vogelkersrgrauwe en geoorde witg,
coswilg, gewone vlier, bi t terzoet, grot e brandnetel, gewone erepri j s, e . a.
.)e broekbosjes en struwelen behoren vnl.tot het ELzenbroekbos(35lat)en het SporkeníiiSenbroekstruweel ()2Aa2)bestaande uit soorten als: zwarte elsrgrauwe en geoorde
wi-lgrbitterzoet rhennegrasrriet rzachte berkrkamperfoeliersporkehoutrmoeraswalstro,
rcp,gele lisrframboos met daarnaast wijfjesvarenrsmalle stekelvarenrdotterbloeu,
jraagwindermoeraspinksterbloemrmoeraszeg9erelzenzegge(pI.veel)stijve zeggerijle zegae, kale j onker, hazelaar ,ruwe smele, koninginnekruid, speenkruid, penningkruid, moerasspireargewone esrkleefkruidrrobertskruidrrlimoprgelyone wederikrblauw glidkruid,
rattestaartrwolfspootrmelkepperratelpopulierraalbesrzwarte besrgrote brandnetel,
watermuntrechte valeriaanrmoerasvergeetmijnietjerkoningsvarenrgelderge roos;ëoào
Lnderzijds komt in gagelstruweel pl.de beenbreek vrij talrijk voor.
le fauna van deze bossen en struwel-en bestaat o.m.uit:buizerdrtorenvalkrfazant,
houtduifrtortelduifrkoekoekrransuiJ-rgroene en zwarte spechtrgrote bonte specht,
coomkruiperrboonkleverrwlnterkoningrroodborstrnachtegaalrgekraagde rood.staart,
zangLiisterrgrote Iijsterrbosrietzangertklej-ne karekj-etrrletgorsrblauwborstrtuiniluiterrzwartkopgrasnusrtjlftJafrfitisrgrauwe vllegenvangerrstaartneesrkoolnees,
ruifmeesrpixopelmeesrzwarte meesrwielewaalrvlaamse gaalreksterrkauwrspreeuwrvink,
Eroenling, ree, hermelijn, konijn, haas, eekhoorn, egel, e.a.
in en langs de Reusel groelen soorten a1s:drijvend. en schedefonteinkruldrgele
:lomprsmalle en brede waterpestrgewoon sterrekroosrwild.e bertramrzevenblad,
kalmoes, zwarte elsrgrote vossestaartrgewone engelwortel,fluitekruld, speenkruid,
:anadese populierrgewone wederikrkattestaartrwolfspootrhennegrasrmoeraszeggerkale
;onkerrkropaerrruwe smelerkoninginnekruid,moerasspirearkleefkruidrmoeraswalstro,
liesgras,nannagrasrgele lisrkleln kroosrwatermuntrmoerasvergeetmijnietjerrletgras,
:iet,gewone waterranonkelrwaterzuringrgrauwe en geoorde wJ.lgrbltterzoetrsmeerwortel,
arote brandnete]re.a.
l:: en langs het Rietvenrwat aan de westoever van de Reusel ligtrgroelen soorten a1s:
eaterlelierrietrgrauwe en geoorde wilgrhennegrasrkoningsvarenrsporkehoutrgagel,
zachte berk,bitterzoetrkanperfoeli-erhaagwinderzwatte elsrsnaveLzeggergewone wederik,
Pl jpestro, waterzuring, e . a.
--e fauna bestaat o.m.uit : blauwe reigerrwaterhoenrmeerkoetrwilde eendrkuifeend,
:iobeend,tafeleend,winter-en zomertaling,fuut,kleine karekiet,rietgorsI€oB.
le weilanden in het landgoed de Oude Hond.sberg word.en vrij intensief beweidt door
'r:.I.koeienrwaardoor de flora van deze graslanden niet bepaald waardevol is met
scorten aI s : reukgras, fioringras, veldbeemdgras, smalle weegbree madeliefj e zacht e
,
,
::avikrgewone paa.rdebloemrspeenkruici,gewone pinksterbloem,kteine
veld.kergrkropaar,
':rte witbolrveldzuring,rood zwenkgrasrscherpe en kruipend.e boterbloemrgeknikle en
;rcre
vossestaartrkleine en witte klaverrgenone veldbiesrengels raaigrasre.a.

: fauna bestaat o.m.uit:kievÍtrhoutduifr*itte kwikstaarirrrèta-en kuifleeuwerik,
:33ren-en huiszwaltwrekster, fazantrgeelgorsrgraspieperrreerkonijnrhaesrmolre.a.
':ituurhistorisch waardevol is de fraaie
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in het zuiden van het

van rle ilosep.
beekdal van d.e Rosep ligt ten zuiden en oosren van de Oisterwijkse bossen en
"t"nen en strekt zich uit van d.e zandstraat tot d.e spoorlljn:Oisterwijk-Boxtel.
?:' landschap wat bestaat uit naald-en loorbossenrhoutwallenrbroekbosàen/struwelen,
' 'veilandenrwaarin de Rosep nog grotend.eels zijn naluurlijke en meanderende loop

''t

"zit.
en langs cieze
goede waterkwaliteit bezitrgroeien soorten aIs:
".
:.'&k-en gewoon Roseprdie een
sterrekroos, naald'rraterbies( pl .veeI-vegatieijgele pIomp, smalle en

.r, r;f
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.refli) waterpestrmannagra.srKleirr kroosrmoeras-elt zompvergeetmijnierjerwatermunt,
waterranonkel'
. _ani(u waterkersrorijvendrgekroesd en scncciefonteinkruidrgewone
waterweegbreermoeraspinksterbloemrkale
egelskoprgrote
en
kleine
:ijlkruidrgrote
lonkarrro"raszegge, scherpe zegge, snavelzeggercyperzeg,ge rkoninginnekruid, zwarte e1s,
,rrr.rru en geoorde l'rilgrriet rrietgrasrEoerasspirearmoeraswalstrorgele lisrwolf sPo.ot t
..r*on" wederÍkrkattestaartrechte valeriaanrwilcie bertramrzevenblad'geïvone engel-

wortet,hennegrasrharig wilgeroosje,bosbies(vrij veel)grote brandnetelre.a.
le fauna bestaat o.tn.uit de driedoornige stekeibaars.
de Rosep bestaan vnl.uit Elzenbroekbos(35eal)en
le bossen en struwelen langs
(32l,aZ)die
vnl.bestaan uit soorten als:zwarte eIs'
:,oorken-Wilgenbroekstruweel
berk te1-zenze19e
geoorde
wilgrsporkehoutrrietrhennegrasrbitterzoetrzachte
,-"rr*" en
stekelvarenrwijfjesvaren,kamperfoelierkleefkruidrhoprgagel,framboos,
ti.veel)smalIe
:raamrgrote brandnetel en soorten als:gewone engelwortelrdotterbloemrhaagwin<ie,

,-e,snavelzeggerkale jonkerrruwe smele,koninginnekruidrmoerasspirearwolfspootrgewone
.r;:.derikrÍrloeraswalstrorgele lisrwatermuntrxattestaartrruoerasvergeetmiJnietjermelk.:cperkoningsvaren, ratelpopulier, aalbes ,zwarte bes, blauw glidkruidrmoerastrutlr1e.&.
laarnaast komen er meer drogere naald-en loofbossen voor d.ie vnl.behoren tot het
iiken-Berkenbos()7trat)en bestaan uit:grove den,zonereikrruwe berk'pijpestro,
,ramperfoelie,bochtige smele,fijnspar,douglasspar,wijfjesvarenrsmalle en brede
siekelvarenradelaarsvarenremerikaanse eikrbraamrlijsterbesrgewone vlierrval-se salie,
riauwe bosbes,struikheiderdophej-derwilgeroosjerbeukrknopig helmkruidramerikaanse
','ogelkers, boswl1g, gewone es<ioorn, krenteboompje, e.a.
le fauna van deze bossen en struwelen bestaat o.m.uit:buizerdrlorenvalkrfazant,
:olend.uifrhoutduifrtortelduifrroekoekrransuilrgroene en grote bonte specht rzwatte
specht , boompieper, winterkoning, grasruus, heggemus, roodborst, nachtegaal, blauwborst,

raapjerzanglijsterrgrote lijsterrsprinkhaanrietzangerrrtetzangerrbosrietzangert

kleine karekiet, rietgors, braamsluiper, tuinfluiter, zwartkopgrasmus, fluiter, tjiftjaf'
fitiÈrgrauwe vliegenvangerrstaartmeesrkoolmeesrpimpelmeesrmatkoprzwarte meesrkuifneesrboomkruiperrwielewaalrvlaamse gaairkauwrspreeurvrvinkrgroenlingrsijsrreerhaas,
.roni jn, ege1, eekhoorn, e.a.
le weilanden in het beekdal worden in het algemeen vri-j j.ntensief tot intensief
reweidtrdoor vnl.koeien;de flora van deze graslanden bestaat o.m.uit:gewone pinisterbloem(pl.veel-)foiringrasrgeknikte en grote vossestaartrreukgrasrkropaarrveldreemdgras rzachte dravikrfluitekruid,madeliefje,kleine veldkersrruige ze1gergewone
zeggergelJvone hoornbloemrrood zwenkgrasrspeenkruiOrechte witbol ,engels raaigras,
tewone veldbiesrechte koekoeksbloem,akkerinuntriimotheegrasrsmalle weegbreerbrunel,
scherpe en kruipende boterbloem,vei«izuring,grasmuurrgewone paardebloemrrode en
ritte kLaverrkleine klaver,ridderzuringrtweerijige zeg3erbiezeknoppenre.a.
le fauna bestaat o.m.uit:patrijsrfazantrscholeksterrkievitrgruttorwulprhoutduif'
roeren-en huiszwaluwrgierzwaluw,kuif-ero veldleeuwerikrgraspieperrwitte kwlkstaart,
:kster, kauw, zw art e kraai, spre euw, re e, koni j n, haas, moI, hermeli j n r e . a.
Ir en lanAs enkele sloten groeien soorten als:waterviolier(pl-.zee? veel)wilde ber:ramrkruipend zenegroenrgrote waterweegbreergewone engelwortelrhennegrasrgewoon
,rt-'rrekroos, dotterbloemrgeworr.e pinksterbloem, scherpe en moeraszegge rgewone ze88e,
:r'eerijige zeggerstijve zeggersnavelzeggermal;rietrkale jonkerrkropaarrruwe smeIe,
eewone waterbies, smalle waterpest, lidrusrholpijp,koninginnekruid, speenkruidrmoerasscirearkleefkruidrmoeraswalstrorliesgrasrmannagrasrechte witbolrwaternavelrkantig
:.ersthooirgele Iisrechte koekoeksbloem,wolfspootrgewone wederikrkattestaart,zomprus,
i:.:olrusrbÉezeknoppenrklein kroosrmoerasrolklaverrwatermuntrpijpestrorwatertorkruid,

:oerasvergeetmijnietjerslanke waterkersrgagelrkoningsvarenrrietgrasrrietrmelkeppen,
:rijvend fonteinkruidregelboterbloemrwaterzuring,grote egelskoprmoerasmuurrsmeer':crtel,grote lisdodde, echte valeriaanlc.&.
-e fauna bestaat o.m.uit:driedoornige stekel-baarsrgroene en bruine kikker.
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en Ter tsraakloop.

.op.kaart:5OF 51A
tcÍcent e : BerkeI- En scho t/Dioerge st e1/0i s t errvi j k .
.;;cierzoek:Joost en Toon Cools e.a. l-974 t/a L979.
a)iiet landschap.
::t landschap bestond rond de eeuwwisseling

vnl.uit heidevelden met verspreidt
naald-en Ioofbosjesrin latere jaren is dit heidelandschap grotendèels ont",:rkele
6onnen en ofwel beplant met naald./loofhout ofwel in gebruik genomen aIs cultuur-and.

:et tegenwoordige landschap bestaat dan ook vnl.uit naald-en loofbossenrd.ie afger,risseld worden door enkele stuifzandterreintjes en door wei-en bouwland.en;in het
:oslancischap liggen de vennen:het Galgevenrhet SchapevenrBaksven en and.eren.
.oor hei landschap Ioopt de Braakloop,die in het Iandschap zijn roorsprongrvindt
an tenslotte in het oosteJ-ijk gelegen Rietven uitmondt.
::et ian«ischap is thans groterrdeeis in bezit van de Stichting Het Noord-Brabants
,andschap en wordt door taL van zandwegen ontsiotenrnede hierdoor is de recreatielruk op het gebied taroelijk intensief.
r)De naald-en loofbossen.
le naald-en Ioofbossen behoren vnl.tot het Eiken-Berkenbos(37laf)en bestaan uit
-"oorten aIs:grove den, zomereik,ruwe berkrkrenteboomp je, struikireiderwj-Igeroosje,
iuntgras, bochtige smeIe, pij pestro, smalle st ekelvaren, knmperfoelie , amerikaansà
iogelkersradelaarsvaren'brasmrlijsterbesrfijnsparrdouglassparrvalse salierblauwe
:osbesreuropese lorkrcorsikaanse d,en met daarnaast soorten als:gewone esd,oorn,
dewoon struisgrasrzwarte elsrwijfjesvaren,oubbelloofrgewone eikvaren, zand,zegge,
:nmrne kastanjerhazelaarrbrede stekelvarenrmannetjesvarenrbreeèbladige reepenórchis
,pI.veeI)d.opheiderbeukrsporkehout,kleefkruidrliggend walstrorhondsalrafrklinop,
gr.add.e witbol,hoPrhulstrdagkoekoeksbloemrgewone vogelmelk(pI.veel)ratelpopulier,
irunelrvogelkersradelaarsvarenrnmerikaanse eikrpontische rodod.endronrrobinia,
araurre en geoorde wilg, boswllgrgelrone vlier, boskrulskruld, bitterzoet, taxusrgrote
crandnetel rbruine beukrwitte paardekastanjel €.&.
l:: en langs de bospad.en groeien soorten aIs:gewoon struisgrasrzllverhaverrpaasraver'frans raaigrasrvalse saliersmalle stekelvarenrstruikheiderdopheide rzand.zegge,
wilgeroosie,buntgrasrbreedbladige wespenorchis(p1.veeI)schapegrasrzilverschoon,
:engere rusrtrekrusrliggend walstrorbosdroogbloemrsint jans$ruldrveelbloemige veld.oiesrtormentil,brunelrknopig helmkruidrschapezuringrdagkoekoeksbloemre.a.
le fauna bestaat o.m.uit:buizerdrtorenvalk rfazantrholenduifrtortelduifrhoutduif,
roekoekrransuilrbosuilrnachtzwaluwrgroene en zwarte spechtrgrote en kleine bonte
spechtrwinterkoningrroodborst,heggemus,rood.borsttapuit rzangJ,ijsterrgrote Iijster,
:uinfluiter,tjiftjaf,fitis,goudhaantjergrauwe vliegenvangerrstaartmeesrkuifmees,
''.oolmeesrpimpelmeesrztyarte meesrmatkoprboornrruiperrwielewaal ,vlaamse gaairekster,
:preeuw'zwarte

kraairkauwrmerelrvinrrgroenlingrsijsrkneurreerhermelijnrkonijn,

:.aas,

egeI, eekhoorne e.&.

:;De vennen.
:et Baksven is grotendeels in gebruik aIs zwe&venrwaardoor de oeverflora niet
:-zonder isreen afgesloten gedeelte kenmerkt zicn vni.d.oor knolrusrwaternavel,
sravelzegge, wat erleIie, dopheide, pitrus, gagel pij pestro; e o B.
,
-l en langs een aantal kieine vennetjes rondom het Gaigeven groeÍen soorten als:

r:'olrusrwaternavel,waterlelie,kleine zonnedauw(pi.vrij weinig)gagel,snavelzegge,
:clheiae, struikheid.e, grauwe en geoorde wÍ1g, boswilg, pitrus, riet, e. a.
-:l en l-angs het Schaapsven trert men vegatatles aan die vnl-.behoren tot het Snavel-'.rs-verbond(28Aa)met
soorten aIs:witte snavelbies(veeI)kleine en ronde zonnedauw
'rrij veel)snavelzeggerveenpluisrpijpestrordopheiderkruipend
struisgrasrmet daar- )
aast o.&.de mattenbiesrwaterlelierrietrwaternavelrknolrusrga6elrgewone waterbies,
enkele veennossoorten.
-:
-:' en langs het grote Galgeven treft men vegetaties aan «iie behoren tot de Bies'"'-ren-/,'aterlobel-ia-ass.
(6aa3)met o.m.cie grote biesvaren,oeverkruid en waterl-obelia
--r"i drrarnaast soorten aI s:knolrusrpitrusrkruipend struisgrasrwaternavel, snavel zegge,
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,:_eine zonnedauw( zeer veei)gewone water'oiesrciopiieiderveenpluj-srpi jpestrorgagel,
:,iet rgra.uwe en geoord'e 'íiIélr e.a.
le fauna van de vennen bestaat o.m.uj-t:fuutrtal'e1ee;rdrw1lde eendrr<ui:.eend,winter2:, zomertalingrslobeendrsmientrdo<iaarsrblauwe reiger,waterhoenrmeerkoetrwatersnip,
scholeksterr kievit, kokmeeuw, oeverloper, e . a.

:)ie heide-en stuifzandtemeintjes,
_: het landschap liggen hier en daar droge tot vochtige hei«ieterreintjesrdie echter
::eestal ofwel geheel ofwel nagenoeg dichtgegroeid zijn met grove denrruwe berk en
z:;iereik of anderzijds vnl.uit pijpestro oestaan.
e stuifzandterreint"ies bezitten een fl-ora dÍe bestaat uit heiciespurrierzand.zegger
iuntgrasrstruikheioerpijpestrorklein tasjeskruicirheidestruisgrasrruïye berk en
,1P9ve

den.

:)De BraaklooP.

waterloop:de Braakloop vindt zijn roorsprongrin een weilandrwat ten westen van
:e hoeve:Eendracht ligt,mede hierdoor is het water enigzine verontreinigt.
-;: en langs deze waterloop groeien o.m.:w:-jÍ'jesvaren, smalle stekelvarenrdubbelloof ,
.lennegrasrrietrmoeraspinksterbroem(pI .vrij veel)veelbloemige veltibiesrgewoon sterrekroos, vlottende bies( pI.vri j veel ) struircheioe, dopheide, zwarte eIs, zomereik,
zorupze$$e'valse salierbreedbladige wesperrorchis(pl.weinig)moeraswalstrorwaternavel,
k;iolrus, zomprus, pi j pe stro, gagel , e . a.
,laatselijk bevindt zich langs de waterloop een oppervlakte:gagelstruweel.
..e

i)De weilanden.
le weiLanden worden in het algemeen tamelijk intensief beweidt door vnl.koeien,
::ede hierdoor is rie flora niet bizonder waarcievol , met soorten aIs: duizendblad,
:eukgras'geknikte vossestaartrgewone paardebloern,veld-en schapezuringrklei_ne veld{ersr§eworie pinksterbloemrfioringrasrzachte dravikrgewóne veldbiesrsrualle weegbree,
:.adeliefjerrood zwenkgrasrechte witbol-rengels raaigrasrakkerdj-stelrscherpe en
,truipende boterbloemrkleine en witte kraver,grote brandnetelre.a.
-'e fauna bestaat o.m.uit:kievitrgruttorbuizerdrhoutduifrritte kwikstaartrkuif-en
','eldleeuwerik,graspieper,torenvalkrpatrijsrwilde eend., fazantrboeren-en
huiszwaluw,
iierzwaluw, ek s t er, kauw, zwart e kraai, spreeuw, ree, koni j n, haas, no}, e . a.

':a Kerkelndse heide '
"oo.Kaart:501'
irm"rnte :Moergestel/Hilvarenbeek/Berkel en Enschot'
lia""ro"L:Joost en Toon Coo1s l-975 t/n L979

a)l{et landschaP '
je Kerketndse held.e bestond vroeger vnl.uit Èroge tot natte hel-devegetatles net
landschap wat met de onrlngende heidevelden
iir" ", daar naald-en loofbosjesreen een
groot geheel vormderwaarln dlverse vennen
heide
en
Galgeven
Buntse
u"n o.r.d"
liggen in naaldbossetx.
of
opgesloten
zijn
thans
verdwenen
-agenrdle
net hler en daar nog enkele reshet
landschap
overheergen
die
thans
:;rítaUo"""n
heidevelden.
de
uitgestrekte
vroeger
van
lanten
le Kerkel-ndse heide is voor een deel in bezit van de stichting:Het Noord-Brabants
dit d'eeI is ook aen
-andschap en voor een ander deel van de gemeente:Moergestelrln
zgnetrimbos aangelegd.

hieraoor 1s de recreatied.ruk op het gebied. vrlj intensief tot intenslef'waarcij de halfverharde piJnend.tjk regelnatig in gebruik is.
i.nderzijds heeft het gebied tesamen met de omringende cultuurgronden een belangrij<e raarde voor diverse diersoorten en bezitten bepaalde gebiedsdelen een botanische

yàde

eaartle.
':)De

naald.-en loofbossen.
welke vnl.bestaan ult soorten als:grove denrfijnsparreuropege en japanse
iorkrrure berkrzomerelkrdouglassparrcorsikaanse d.earmet d.aarnaast soorten a1s:
«renteboonpJ e, tamne kasta.nj e, sporkehout , amerlkaanse vogelkers, amerlkaanse eik,
rraeJnrblauwe bosbesrzeedenrlijsterbesrgewone vlierrgraute en geoorde wllgrboswilg
ret in de kruidlaag soorten als:gewoon struisgrasrzilverhayerrbochtige Bme1e,
lijfjesvarenrsnalle en brede stekelvarenradelaarsvarenrstruikhelderglatlde witbol,
vingerhoedskruldrd.ubbeloollrzandzeggerwllgeroosjerbuntgrasrkamperfoellervalse sa1ie,
ooskruiskruÍd, e.a.
3ossen clÍe overeenkomen net het Elken-Berkenbos(37Aaf).
In en langs de bospaden groeien soorten alssgewoon struisgrasrzilverhaverrpaashaver
reide struisgras, wiJ fj esvaren, dubbelloof, struikheide, zand.zegge, rllgeroosj e, buntgras,
:ochtige smelervlngerhoedskruldrsmalle stekelvarenrdopheiderschapegrasrliggend.
ralstro, stekelbrem, bosd.roogbloen, stlJf havikskruld.rmuizeoor, sint Janekruitlrgrondster(pl.veel)trekrusrtengere rusrgewone en veelbloenige veldblesrbruedbladlge wes-

3ossen

.;enorchis(vrij veel)liggend hersthooi(welnig)pljpestrorkonÍ-ngsvaren(welntg)vogeloootjertornentifrbrunelrbremrknopig helnkruidrboskruiskruldrtandJesgrasrheideepur:ie,rode schijnspurriervalse salierklein tasJeskruidre.a.
i,angs de pljnendiJk groeien naast tal van vernoemde goorten ook nog soorten a1s:
rewoon knoopkruid, slangekruid,kruldistelrvroegelingrgewone teunisbloenrdwergvilt,truidrpekbloemrkruipbremrschermhavikskruidrrouurwilde resed.arkoningskaarsralkertn wltte honlngklav€!; e.8.

heideveldjes en vennetjes.
het gebied kornen verspreidt enkele heideveldjes voor die een nog botanische
raard.e bezitten;het grootste heid.erestant ge1-egen aan de piJnendlJk ls echter
een
:roog tot natig vochtlg heiderestantrwat rrnl.bestaat uit struikheiderd.opheide en
Iijpestro met daarnaast o.E.:torEentllrgrove denrruwe berkrzomerelkri"eÈrusrbors:eigras, kruÍ-pwilg, veenbies, bochtÍge smele €.€r.
e
:'er tegenover d.lt heiderestant gelegen heideveldje heeft een soortgellJke
aananstelling met veel struikheide en pijpestro.
-r een tweetal kleine heideveldjes,resp.nabij de moergestelse weg en de plJnendlJk
{cren naast de reedsvernoemde soorten ook d.iverse exenplaren
voor van d.e Kiokjes.:cntiaan.
r)De
-,'.

-e overlge heid.eveldjes

zijn ofwel nagenoeg geheel ttichtgegroeld met grove den en
berk
of
ze
zijn
veranderd
in pijpestro-steppen.
Jn.
-t een van d.eze heideveldjee 1lgt een nog waard.evol vennetjes wao.r oornovoorkomen:
:-".veenPlulsrkleine zonned.aurrvàelstengeiige waterbies en moerashersthool
.
voedselrijkere
wordt
gebruikt
Berkven
ook
weleens
aIs
vlsvlJverrlangs
en
.'=r-Iaeer
:i
ven groeien soorten aIs:grote rate:reegbreerrietrgrote lisdodà"rgeronó re'li-t
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rerkeindse heide

2

ierikrwolfspootrwaternavelrmoerasralstrordrijvend fonteinkruidrwaterleliepg.s.
Ín een droog graslandJe aan de noordzijde van de Kerkeindse heide(thv.E38)groeien
soorten aIs:duizentlblatlrgewoon struisgras,zi-lverhaverrstruikheiderd.opheÍd.erpllzegge
.,a2ezeg9e rgewoon knoopkruid.rllggend walstrorkruipbremr stekelbrenrtruizeoorr si-nt
;anskruldrzandblaurtjertrinciarveelbloemlge veldbiee,piJpestrortormentiLrvijfvingerirui<trbrunelrkrulpwilgrbremrtandjesgrasrmannetjesereprijsrblauwe knooprhondóviooit5e
echt duÍzendguldenkruid(vrij veel)e.a.
le fauna ia de bossen en op de heide en weilanden bestaat o.m.uit:
koolneesrpinpelneesrkuifmeesrstaartmeesrzwarte meesrgeelgorsrbuizerdrtoreavalk,
patrijsrfazantrkievitrvlaamse gaaireksterrvinkrgroenllngrsiJsrkneurwulprhoutd.ulf,
rorielcluifrransuilrgroene en zrarte specht,grote bonte specht rveld,leeurerj-k,
;raspieper, wint erkonlng, roodborst , zanglij ster, t j ift jaf, ree, hermelljn, haas, konij n,
eekhoorn, vlugge hagedis, e.a.

,: ;ilauwe hoeve e. o.
.'cp.keart:5OF
c,Deent e : Hi lvarenb e ek/Ti I burg
,:rdcrzoek;Joost en Toon Cool-s L975
,.

t/m
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a)iret landschaP.
::et landschap bestond rond, de eeuwwlsseling in het zui-den vnl .uit heidevelcien en
lossenrdie toen nog een geheel vormde met de heioe.reLden van de Breeheese en tle
r.erkeindse heide,het landschap ging vÍa een kleinschalig cul-tuurland geleidelijk
over naar de beekdallano.schappen van de Oude en de lli-euwe Leyrwat toen nog uii
:raslanden en moerassen bestoad.
.:eidevelden die in de jaren'50-60 nog aanïvezig waren en waar toen nog korhoenders,
wulpenrkemphanen en velen kleine en vlugge hagedissen voorkwamenrterwijl iri een
:rede sfoot velen kleine en grote watersaramanciers voorkwamen.
-.-, een waterloop in het noorden van het landschap kwamen toen nog de grote en
jrieine modderkruiper voorralsmede de snoek.
l:: rie zestiger jaren is aan deze situatie echter een eind gekomenrde heidevelden
.rerdwenen nagenoeg geheel in een grote en diepe waterputrwat thans het recreatÍecord de beekse bergen isrterwiji j-n het noorden van het landschap een eveneens
irote en diepe zandput werdt gegravenrwaarvan het vrijgekomen zand gebruikt werdt
'ioor de rijksweg 56 en de kempenbaan.
loor deze ingrijpende maatregelen is thans een landschap overgebleven wat ca.TOha
groot is en vnl.bestaat uit naald-en loofbos met d.aarnaast weilandenrhoutwallen,
croekbosjes en een ca.I2ha grote waterplas.
ien landschap wat onder een temelijk intensleve recreatiedruk staatrwaarbij deze
zich vnl.beperkt tot de gfote waterplas.
b)De naald-en loofbossen.
le naald-en loofbossenrdie vnl.in het zuiden van het Iandschap Iiggenrbehoren tot
ret Eiken-Berkenbos(37Lat)bestaande uit soorten a]s:grove d.en,ruwe berk,zomerei-k,
àouglassp",rrfijnsparreuropese lork,anerlkeaase vogelkersrbochti-ge enelerpiJpestro,
corsikaanse denrvogelkersrbraamramerikaanse eikrbeukrtaxusrf,emms kastanje,ratelpopulierrwltte paardekastanjerkrenteboompjergewone vlierrllJsterbes,eenstijlige
reitloornrpontische rod.odendron, zwarte els,appelrsporkehoutrgrauwe en geoorde wj.Ig,
roswilgrgewoon struisgrasrzilverhaver,wijfJesvarenrsmalle stekelvarenrdubbelloof,
struikheiderwilgeroosjerdopheiderknmperfoelieradelaarsvarenrva,lse sallerblauwe bos:es, koningsvaren, e . a.
le in dlt bóscomplex nog hier en daar voorkonende heideveldjes kenmerken zich vnL.
ioor struikheiderdopheide en pijpestro met daarnaast trekrusrtormentÍlrveelbloenige
veldbies en diverse mossoorten.
le broekbosjes/struwelen in het noorden van het landschap kennerken zj..ch o.n.door
zwarte elsrgrauwe en geoorde wilgrbitterzoetrkamperfoeliersporkehoutrgagelrhenneiras'riet en soorten als:zachte berkrgelderse roosrhoprgewone en stijve zegge,
zompzeggermoeraszeggerwolfspootrgele lisrgewone pinksterbloem,moeraswalstrórmoeras:uurrhaagwinde en mossoorten a1s:Sphagnum squarossrmrEurhynchium praelongun;
iiagiothecium denticulatumrl{nium hornum,Caliiergon cordifolir:mrCalliergone:-Ía
:,tspidatare.a.

houtwallen in het noorden van het landschap groeien soorten
zcmereikrzwarte eisrruwe berkrlijsterbesrgewone vlierrgrauwe enaIs:ratelpopulier,
geoord" iilg,
:'-zellar, eensti jJ-ige meidoorn, vogelkersrrobinia, framboós,
braamrgewone erepri j s,
-n

valeriaan,hop,kamperfoelie,bitterzoet,klinop,robertskruid.,brunel,
i?l31Ui"ar:"1!"
''urtekruid'kleefkruJ-d,kraailookrfrans raaigras,smalle stekelvarenrveelbloem.j-ge

3?Iomonszegel,breedbladige

wespenorcrris(weiiig)bosanemoon(weinig)e.a.

J

-' fauna van d,eze i:,outwal-1en, struwelen en bossen bestaat o.ro.uit:buj-zerd.rtorenvalk,
rcolmeesrst'arrmeesrpimpelmeesrkuifrneesrroo<iborstrwinterkoningreksterrvlaemse

iijster, zanglíister,ransuilrbosuilrgrote bonte en
.:::.:u*rg"oenlingrvinkrslrote
''uene specht,koekoekrhoutouir'rtorteldui-frfazantrwielewaalrreerkonijnrhaasregel,

gaai,

':c.,Íin, haas, vlugge hageciis, eekhoorn, e.a.
: ie weilanden.

-'weiland'en worden

in het

algemeen

vrij intensief beweidt

d,oor vn1 .koeien,in deze

ë
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groeien o.m.:reuKgrasrgewone piakstercloemrechte witbol-rkropaarrgrote

EekniKte vossestaartrgewone paaraebloe;crscherpc en i(ruipende boterbloemrveid::. rídderzuringrrode en witte klaverrkleine klaverrecnte koekoeksbloemrrood zwenk-.ras,beemdlaugbloenrfioringrasrzachte <iravikrrieine velcikersrgrote brandnetel,
zllverschoonrkleine klaverrmadelier'je' e.a.
bestaat o.m.uit:kievit,korhoen(weinig)eksterrwitte
-e fauna op deze weilanden
patrij
veldleeuwerik,
s, fazant , konijn, haas, mol, e . a.
,
,:wikstaart
?n

:)De sloten.

in de waterloop de Ianoscheiding,die in net noorden van het landschap
weiland zijn roorsprongtvindt en tenslotte uitmond.t in de Oude Leyrgroeien
:oorten aIs: zompzegger stijve zegge,gewone zeqie,Ínoeraszegge, speenkruidrveelbloemige
.,.aldbiesrgewone pinksterbloemrkale jonkerrgewoon sterrekroosrgewone ereprijs,
snalle waterpestrgrote waterweegbree,fluitekruidrhennegrasrrietgrasrmoeraswalstro,
:ioninginrrekruid, 1i<irus, kat test a.art, gewone wederik, wo1 f spoo t, e . a.
-.i en langs een brede bossloot in het zuicien varl het landschap groeien soorten als:
-ubbeloof, smalle stekelvaren,wijfjesvaren, pijpestro,dopheide, struikheidervalse salie
stijve zegee en mossoorten als:Sphagi:um fimbriatum,Àtrichum angustatum en undula:.dnrAulacouurium andergynumrCampylopus fl-exuosusriJicranu:n scopariur en fuscescens,
-.zngs

en

-n een

.urhynchium praelongum,I§rpnum cupressÍformerLeucobryum glaucumrLeptodlctyr:ru ripa:i.umrFolytrichum commullerPlagiothecium denticulatum en iaetumrAmblysteglr,rn serpensr
irachythecium albicansrpopuleun en rutabulunrDicranella heteromallarMnium hornum,
?Ieurozium schreberirLophocolea bidenteBr.irarchsntia polymorpharPellia epiphylla,
ladula complanata en enkele korstmossoorten.
in en langs sloten in de randzones van het landschaprresp.la.ngs de kenpenbaan,rijkweg 56 en hoevense kanaaldijk groeien soorten aIs:wilde bertramrgrote waterweegcreergewone engelwortelrgelvoon sterrekroosrgewone pinksterbloemrscherpe en moeraszeggerzomp-en tweerijige zeggerSewone en snavelzeggercJrperzeggergedoornd hoornblad,
*a1e Jonkerrruwe smelergewone waterbiesrsmalle en brede waterpestrharj-g wilgeroosje,

'Ídrusrkoninginnekruidrmoerasspirearmoeraswalstrorwatervloller(vriJ veel-veeI)
wed,erikrkatteetaart,
ratermuntrwatertorkruidrnelkepperrÍetgrasrrietrdrijvend,rgekroeed en schedefontej-nkruitlregelboterbloemrgrote egelskoprechte valeriaanrgrote lisdodderhennegras,
stijve zeggerliesgrasrwaternavelrzomprusrknolrusrbiezeknoppenrechte koekoeksbloem,
;oerasvergeetmijnietje, zompvergeetmijnietjerbosbies(vrij weinig)dwergbies(vrij
gele 11srklej-n en puntkroos,moerasrolklaverrwolfspootrgewone

blauw glidkruid, moerasandoorn, moerasmuur, e . a.
.:e fauna bestaat o.m.uit:driedoornige stekelbaarsrgroene

veel

)

iewone
e)De

padre.a.

kikker(veel)bruine kikker,

waterplas.

grote waterplas is ca.2Om diep en is in de jaren 1967-73 gecreöerd
gunste van de aanleg van de nabijgelegen rijkswegen.
)e waterplas kent een rijke en tameli jk zeld.zame oeverflora met soorten a1s:
rilrie bertramrkalmoesrgrote waterweegbree, zwarte elsrgewone engelwortelrzachte
en
:uwe berkrdriedelig tandzaad.rdubbelloof,hennegras,struikheiderdopheÍderhaagwj-nd,e,
iewone pinksterbloemr scherpe en moeraszeege
rzonpzegge(veel)tweerijige en stijve
:eSSergewone en cyperzeggersanavelze19erkale jonker,ruwe smelerveelstengeligà
taterbies(weinig)gewone waterbies,sroalle en bred.e waterpestrharig wilgeroosje,
r koninginnekruj-d., moeras spirea, sporkehout , moeraswal st ro, wat ernavel , reuàen.:$rus
:iisemien,gele Iisrzomp-en knolrusrpitrusrbiezeknoppenrzeegroene
rus(weinig)moeras:clklaverrechte koekoeksbloemrwolfspootrgewone wederik,kattestaartrwatermuntrpijpe'-rro;moeras-en zonpvergeetmijnietje,watertorkrui<irkoni-ngsvaren(vrij weinig)móik"pp",
l::"llo beemd.gras,gekroesd. fonteinkruid.,water""ràbui(vËeI)egelboterbloem,moerasi=rs,braamrwaterzurÍngrgrauwe
en geoor«ie wilgrmattenbiesrbosÉies(vrij t u"i)dwerg..ss(veeI)b1auw glidkrui«irbitterzoetrgrote egelskoprmoerasand.oornrmoerasmuurrgrote
.;sdodaerechte valeriaan en zeer veer exenplÀren van de pilvaren.
westzijde van d.e waterplas ligt een hoge heuvel dle vnl.begroeit is met
:1'-d"
'i.urllshrmaar die in de steile wanden
een broedgelegenheid geeft voor de ijsvogel en
:n oeverzwaluw.
-e fauna inrop en Iangs de waterplas bestaat o.m.uit:wiIde
eendrneerkoetrwaterhoen,
,e ca.I2ha
:en

i.ffi
.ïi*

:,-auwe

hocve

J

,:;ifeend(vee1)blauwe reiger',1'uut,staientrslobeencirsciioreksterrrva'Èersnip,oeverloper,
dooaars, zomer-eri wiriterual.r-ng, tat eleend, Knobbel zwa,an, baars, driedoornige
s:eiielbaarsre.a.

-1;kin€olrwl

:)Je braaklanden.

:'Ioristisch waardevol- waren tot voor kort een tweetal braakliggende terreinen,die
:abÍj of langs de waterplas lagen en oie thans weer d.ienen aLs vreilanden.
-a eeÍL groot braakland aan de oostzijde van de waterpla*s groeide soorten aI s:

:ode schi jrrspurriernoerasmuurrgrasmuur, smeerwortelrgewone paard.ebloem, iiggend.e en

lleine klaverrro«ie en witte klaverrxlein hoefbiaorgrote brandnetelrgewone en tijm?repriisrvogel en srrral-bladige wikke,tormentilrbrunel, scherpe en kruipende boter:Ioem,egelboterbloemrmoeraskt'rs,braain,veld-en ridderzuringrkrulzuringrgrauwe en
:eoorde wilgreenjarige harribloemrblauw gliCkruid,kleverig kruiskruid.rhongaarse
:aret, herf stleeuwetand., trincia, engels en italiaans raaigras, gewone rolklàver,
i?wone veldbiesrechte koekoeksbloemrwolfspootrgewone wederikrkattestaartrakkerloningkiaver,akkermuntreenjarig bingelkruidrveelkl-eurig en zo&pvergeetnijnnietje,
.;ogelpootjerrietrlidrus,dopheidergewone reigersbekrrood zwenkgrasrkleefkruid,
:tekelbretlrhond.sdrafrmoerasdroogbloemrmuizeoorrechte witbolrwaternavelrsint jans<ruÍdrzomprus'greppel-en knolrusrpitrusrtengere rusrbiezeknoppenrruwe berk rzac1;1te
:ravikrstruikheide'kleine vel-dkersrtroeras-en tweerijige zeggerruige en gewone zegge
:Iauwe en hazezeggergeu,oon knoopkruidrwilgeroosje,magrietrkale jonker, speerd.istel,
iieine varkenskersrl(Iein streepzaadrrropaarrduizendbladrfioringrasrgewoon struis;rasrgeknikte en grote vossestaart,rood. guichelheilrreukgrasrzandmuurrbijboet,
rleine leeuweklauwrrnierikswortel(vrij weinig)kleine zonnedauw(weinig)Iiggend herstrooi(weinj-g)dwergbies(zeer veel)rnoeraswolfsklauw(vee1)vrouwenantel(vrlj-weinig)e.a.
-r een ander braakliggend. terreinrten zuiden van de waterplasrkwamen soorten voor

als:kruipend zenegroen(weinig)ruwe berkrdubbelloofrstrui-kheiderdopheidermoeras-en
zonpze&gerlage ze88e(vrij weinJ-g)sterzegge(vrij weinig)gewone en hazezeggerblauwe
ze88e I bo saardbei , moerasdroogbloem, mui zoor, wat ernavel, zomprus, greppelrus, knolrus,
;rekrusrgewone en veelbloemige veldbiesrkonÍngsvaren(weinig)torr:oentil , brunel, egelcoterbl-oem'krulpwilgrrode schijnspurriermoerasmuurrd.wergbies(vrij weinig)noeraswolfsklauw(vrii veel)kleine zonnedauw(zeer veel)Iate ogentroost(vri; welnig)IÍggend.
:.ersthooi-( veel ) en de zeldzeme dwergrus ( weinig ) .
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jiet beekdaLlandschap van de Voorste stroo^l b-.stond rond de eeuwwisseling vnl .uit
iraslanrlenrroocrassen en vochtige hooilanden die afgewisseld werden door houtvrallen
:': broekboc j es.
lit botanisch en faunistisch rijk beekdailandschap ging in het zuiden geleidelijk
over naar het evencens rijke ht-"idelanCschap van de Gemeene heide en in het noo"àu,
raar het akkerlandschap van de Xnschotse akkers en de i{oogen Drles met aan deze
zíjde van-het beekdal de gehuchten:L.oerenburgrZandstraat en Laag Heukelomrdie thans
:og altiid aanwezig zíin.
in latere jaren zijn de draslandenrmoerassen en heidevelden grotendeels ontgonnen

i

i

:nofweIingebruikgenomena1scu1tuur1arrdofwe1bep1antmetnaaId-of1oofÀout.

In de jaren 1950-1970 werdt het laadschap nog verder aangetast en legde men d.wars
ioor broekbossen en moerassen een aaJrtal rJ-jkswagenrdit was ten e"rsie de rljksreg E38(thans niet meer in gebruÍk)en Iat.-'r de rijksweg 5Srwaardoor grote aeien
van de resterende broekbossen en troerassen verloren gingenrmed,e omd,at men een
tweetal zandoutten graafderwaarvan het zand nodig 1l'as voor de aanleg van deze rijks-l
:vJgen.

is dan ook een sterk versnipperd landschap met hler en
iaar nog een restantje broekbosrmoeras of heidcveld,waarbij men nog maar nauwelijks
,:an indenkenrdat «lit lanrischap j-n vroergere tijden een groot natuuryeservaat was.
','an deze vroegere tijden is echter in geheel niets
bekendral kan men met enig veriacldingsvermogen we1 indenken dat hst een lustoord rrroet zljn geweest van o.à.d.e
';rouwemantelrkruipend zenegroenrdotterbloernrklokjesgentiaanrkoning=varenngrote pim:ernelrbosbiesrpoelrult,blauwe knooprwateraardbei,en mogelijk ook spaansé ruiter,
creedbladige orchisrgrote ratelaarrrnoerasstreepzaad.radd.erwortel en beenbreek.
-Iantensoorten die nu nog hier en daar voorkomen langs sloten en wegen en stilte
.-etuigen zijn van de vroegepvi en betere tijden.
3escherming en mogelljk herstel van het tegenrvoordige Ia^ndschap is dan ook sterk
:an te bevelen.
:ir;t tegenwoordige landschap

:)De beken.
l'cor een d"'er bestaat het beekdal nog uit d.e belc,.:n:irieuwe en Oude
Leyrdie elkaar
:abij de oude rijlisweg:,136 en op cie qrens van Bcrkel-fnschot en Tilburg
ontmoeten
-'n tesamen de Voorste stroom vorriien.
^eren

die een slechte tot zeer slechte watcrkiv:,Iiteit bezitten met in de natte
:eriorles een cterke stroming en ho.ie wats:'standrwaardoor de naastgelegen
percelcn
i:heel orrder vater komen te staan.
.n. Ce beken groeien een klein aantal s;oorten en d.ie
ntr:ds1a1 ook nog schaars in de
ieken voorkomen met soorten al ,;:Esrivoon stcrrekroosrnannagras,
smalle vratarpest en
chedel'ont

einkruid.

,anes de beken groelen soorten aIs:kalmoesrzevenbladrflorintrasrzwarte elsrgeknikte
-"1 gfote vossestaartrfluitekruid,frans raaigrasrbijvoetrariéaerig
tand.zaaajtenne'ras'moerasz.aggerkale jonkerrakkerciistclrkropaarrruwe srnelerkoninginnekruiórgewone
d.ovenetelrwolfspoóï,
.lnleunetelrkleefkruidrliesgrasrpitrusrbiezeÈnoppenrwitte
:agkoekoeksbloem-watermuntrgewone

pinksterbloernrmoerasvergeetniJnletjerrietgras,
.l:l:"3*
6otergeoorde
en
wit!rkraakwilg,
;lïT*.Iïlm,waterzuring,ridderzuring,veldzuring,graurve
urtretwil§rsmeerwortel,grote
guld.en:rede(pI.veeI)bosbies( pi.vrÍj brandnetelrpoelruit(pl.weinig)vogelwikkeliate
welnig) e.a.
;;":l l:"*s 3en oude beekloop,gele6;en in iret gebied.sd,eel de Buunder,groeien soorten
ri ^r

Ireemd55ras'japanse duizendicnooprwaterpeper,ratelpopulier,kruipónde

waterweegbree,
.;i;liii^:.-q"I?on,;terekroos,woli'spoot,moerasvergeetmijnietjergrote
-' Lenbrs s, moeraswarstro, gev/one wederik, kare j
onker, grauwe wlrg I e o8
inrop en langs rl.e beken bestaat o.m.uit:blauwe reigerrwilde eend,water;;.1":i:
"'enr
watersnip, oeverlop:r, kokmeeuw, ij svogel (weinig) e. a.
L

o

,',t
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;)le broekbcssen e.a.
j, hl-t beekda.l van d.e Voorstr: stroom liggen v:rspreid.t enk,;I: kleine broekbosjes
"ie 1a':dschappelijkrbotanisch er-, faunistisch wa.erdevol zijn en af.3ewisseld vroriien
:cor na.tte rui-gten en ri.:trcoeraíjselt.
:roekbosjes die behoren tot het.r-lzenbroe,rbos(35AaI)bestaand.e uitiz,ilzrte e1s,
-rauwe en geoorde wi1g,bitterzoet,hennegras,ha.-.gwinderEoeraszeg,ce,smalle st-.keIkoninginnelcrui-d, rnoerasÍipirea, sporkehout , kleefkruid, moeraswal stro, hop, gele

.:&ren,

lisrkanperfoelierwolfspootrgelvone xed.erikrkattestaartr,oaterrauntrrietrratctpópu1j-er,
:ramboosrqrote brand.netel,braamrwijfjesvaren net daarnaast wllde beriramrgàràru
,:^ri3lvrortel,zachte bcrkrmoerassterrekroos(p1 .veeI)dotterbloemrmoeraspinksterbloen,
stijve zes8e reLzenzegge(pI .vrij veel)ka1e jonk':rrhazelaarrrurve smelerharig wilge:oosjer speenkruirl ,gervone esrwatertorkruid rnellceirperrietgrasraalbesr zíarte-bcs,
i?lÍone vlierrlijsterbesrgrote waterureegbrrerkraakwilg,tàtwiÍgramanàelwilgrjapanse
: Ízendknooprknopig helrn<ruidrwaterzuring, zo-.te kers(pl.weinig)koningsv"ià"f pr.
veinig)veelbloeraige salononszegel(pl.rveinig)geIe dovenetel(r'ai.fIor.)(pf.vrij veel)
,chte valeriaan en di-verse mossoorten.
Jc belangrljkste broekbosjes(met o.m.elzenzegi:crzwarte besraalbesrmoerassterreÍrDos'moeraspinksterbloemrveelbloe:ilige salomonszegelrkoningsvaren)zijn de bosjes
"elegen ln de gebiedsdelen:de BaarsrGrollegatrBuunder en Helleputten.
i-' natte ruigten en moerassen bestaan uit soorten aIs:rietrhennegrasrkattestaart,
-rote lisdod'dergeruollr: wederikrrxoerasspirea,harig wilgeroosjerlieÉgraérgele
1is,
roninglnnekruidrrvaterzuringrhaagwinderbitterzoetrkalà jonkàrrhoprwolfspootrwild.e
::rtramrdotterbloeE'gewone en6elvrortel, zr,varte elsrgrauwe en geoorde wi1g, sporke:out,gewone pinksterbloemrmoeraszeggermoeresvíalstrorrrourasroÍklaverrecrrló koelroeks'loem,vratermuotrmoerasvergeetnijni,-'tjerblauw glidkruidrsmeerwortelróchte
valeriaan,
"i;zeknoppenre.a.

::rderzijds komen pI.in rui-gte.r nabij het wilheLrinakanaal soorten voor aIs:zevenrladrzvrarte eIs, fluitekruidrhazelaar, eenstijlige mei-d.oornrgewone esdoornrkleefrruidrhoprgele'ltsrgewone klisrboerenwormkruid.,riu"trknopig helmkruid.rbergvlier
ivrii weinig)gelderse roos'gewone vlierrlijsterbesrkoninglrurekruid.rspeenkruid,
'-:rote brandnetelrzomereikrklcefkruidrkamperfoelierbraamriramboosrgrauwe
*il8rbosrvilgrsmeerwortel en.:nke1e exemplaren van d.e reuzenpaardestaart. en geoorde
-g fauna van deze broekbosjes en [roerassel bestae:.t o.r.q.uit:lyilde eend,rwaterhoen,
:lauwborstrbosrietzangerrkleine karekietrriet6lorsrbuizerdrtorenvalkrhóutduif,
':oekoekrgrote bonte spechtrgroene spechtr':rintàrkoningrrooàborstrnachtegaal
,mereI,
zangli jsterrbraamsluiper, zrvartkopgrasmus, fitis;rt jift jaf staartmeesrkoolmeesrp1-mpe1,
:a':srzwarte meesrrvÍelewaal ,kauwrzwarte kr=airspreeuïvrvinkrsijsrgroenlingre.a.
:))e klotputten.
':' het beekdal liggen enkele zgn.klotputtenrwaarvan de bekendste en waardevolste
::t Grollegat en de Helleputten zi-jnrwaar soorten groeien
aIs:waterlel1ergele
:ll*!:drijvend fonteinkrui-d,}tattestaartrg')wonL: wederikrwolfspootrwatermuntrgele
'ii'riet'moerasu/aI strorkale jonkerrlnoerasvergeetmijniei;erh,.inegrasrwaterzuring,
l'.on" engehvortel, rnoeras-en scherr,e zeg"J, kÀle ; onker, toningtnnekruid.rgewone
:::rksterbloerurgrote waterweegbree, zwarté elsrgratuve
wilgrharig wilgeroosjer lidrus,
'cerasspire&1
e

o8.

:ï^-::r1?"*s,{e tyeetal zandputten nabii ue rijk:;wegen gro3ien soorten ars:ge1e
vrz-terweegbrer-., zwarté eIs, zachte berk,heinegras,
]:i"ig)kalrnoes,grote
en moerasT'e1treritale
jonker,ruwe smelerharig wj-lgeroosjerkoninginnekruíd,

,iiÏlll':I"11
-:t':rpe

tii,wolfspootjsu*o.u wederik,kattestaart,riet,
:::::::li::?:riloeras.,valstro,gàre
'-'{'8ras'u'atermuntrflrau'.,'e wilgrschietwilgrratelpopuli-errwaterzuringrgrote
Iis;dodde,
,2.
'; fauna
bestaat o.i:l.uit:fuutrwilic eendrbLauwe reigerrwintertalingrsnientrku1-ft:

":lti, taf eLeend', wg.t.:rhoen,
J-"

ne

erkoet

, r:.rat

ersnip,

kokuie euw, snoek,

ruisvoorn, baars,

e.

a.

sloten.

het beekdal liggen enlc:Ie waard.;vollc slotenrdie vnl.l1ggen
langs de rijkswegen.
rn langs een sloot/waterloop nabij het wj-lhelminakanaal

groeien o.m. :wild.e ber_

)lida1

voorste stroorí
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-l'aiirqrote waterv/ce;'lbreergrote voss;;staartrfluÍte<ruld.rhennegrasrgewoon sturre'-ccí:rg3lvone pinirst:rbloenrrlEoerauz,-'.qrerE,l ,vone zeïl.erkale
;onker, smalle waterpo jt,
:c.:Ínginrekruidrli<irusrspeenkruicirr,;oerasspirearrnoera,;u,alsirorliesgrasrklein hroos,
:hte ko;koeksbloemrwolfspoot'gÈ\yorrc r,rcderikrmoerasvergeetmijnietjerrvatcrmunt,
:i,'trrchedefonteinkrui-drscherpe boterbloeinrbra&mrframboosrsmeerwortelrgrote brand.tt"Lttheeboompje, late guldenroede, 3.a.
-:: de sloot/vraterloop o.m.«le cirledoornige stekeltraars en groene kiklcer.
l: en langs een tweetal :loten langs het broekbosje de Baars groeien soorten
rilde bertramrkruipend zenegroenrErote watervleegbreergrote voss,o-staartrflewoneaLs:
en-,'lrvortelrreukgrasrwijfjJsvarenrhennegras;rhaak-en geyloon stepekroosrrlotterbloem,
'?1Íone pinicsterbro,:mrscherpe 9n moeraszee,:erzonpzeggertweerijlge
zeggerstijve on
-'}lïone ze33etcyper-en snavel-ze3aermagrietrkale jonkerrkropa"rrgewone
waterbies,
.:alIe r.raterpest, harig wilgeroos j e, noera-sbastcràwcderikr lidrus, holpi jp,
d.opheide,
-ruikheiderkoninginnekruid,speenkruidrrnoera:;spirearmoeraswalstrorechte,ritbol,
:'ternavel'zoEprusrltnolrusrbiezel<no!pÈnrlcantig hertshooirgele Iisrklein en punt:loocrrnoerasrolklaverrecht;'koekoeksbloern,vrolispootrg"uronó wed.erikrkattestaart,
len:lirtgkruj'd,waternuntr;:oerasi-en zoinpvergeetmijnietjórrvatertorkruidrmelkepperriet,
:i:trrasrgekroesdrdrijucr:d,rsched.e-:n duiàr:ndknoopfontóintru:-drbruneÍrrrcherie'un
;-:Ibot':rbloercrgele watrlrkersrbraa;nrveld-cn waterzuringrmattenbiesrdwergbies(pr.
';rij veer)bosbies(vri j veer)bitterzoet rkl,ine en grote eger;koprmoerasandoorn,
:cerasmuur'smeerwortcl,echte valeriaanrgewoon ble.Àsjestcruia(veàí)scrrirà"""p"i;slGoào
l:i de sloten de driedoornige stekelbaarir.:roene en bruine kikker.
-n en langs een sloot rangs de rijl;sweg 5t en thv.d.e Buunder groeien soorten
ars:
'rilde bertramrkarmoesrkruipend struisgr""rgrote_waterureegureerkruipend
zenefrroen,
-:ote vossestaart'goÏvone engelwortelrreukgras,fluitekruià,zevenbrad,frans
raalgras,
zachte draviltrhenn.:arasrhaak-en geu'foon stcrrekroosrdotterÉIo"rorg"*one
pinksterbroem,
:snerpe en moeraszegg,e, zomp-en tweerijige zeggp,elzenz,:ggerruige
en hazezegge,
"tijve en gervone zecgercyper-en
zeggeruiaaszeggerierrroo,, knoop_
"rr,r"iróg.;"r6Í".roe
':ruidrtiagrietrgerloornd hoor:rbrad,kale
Sonkerrkropaarrruwe smelergewone vraterbies,
en
brecle waterpestrharig wilgeróosjeràonkergroen en moerasbasterdwederik,
":a11e
'idrus,holpijprkoninginnekruid,beemàlangbioóm,rood. zwei:kgrasrspeenkruldrmoeras-'pirearkleefkrui<irtnoeraswalstrorglac rvafstrormannagraÍrrliesgrasrechte
witbol,
=ttrvi'oIier(ve':1)waternavel,kik[erbeet(veelikantig en gevreugerd hersthooirgele
'is,verdrus'zomprusrknorrusrbiezeknopi)enrvetàtattryrur;rkfein ei punttcroosrmoerasr:lk1avcr,vc'clbloemige ert reironc vetàu:.esrechte kookoeksbroerorwolfspootrgewone
't-derik,kattestaartrpenningkruidrvr:,termunírÍnoeras-en zompvergeetmijnietjerslanke
reterkers, r'rat erleri-: ( weinig vrat ert orkruid,
)
melkeppe, ri etgras r ri"t , gekroesd., dri jvend
':itede-en duizendknoopfonteinkruid.,weteraaribei,brunetrécherpe
en egelboterbroem,
'rote boterbloem(weinig)gewone
watdrranonker(vrij
veeljgele
waterkersrmoeraskers,
taterzurin,g,verdzuringrkluwenzuringr3rauw,3
*ilgrraattenbiesrdwergbies(vrij veel)
cr:bies(vrij ureinig)liggend' hersthàói(wei.rig)tÏopie
helrnkruid.,brauw grid.kruid.,
::tterzoet,kleine e ' grote e.lerskoprmoerariaióoo"ormoerasmuurrgrasmuurr
smeervrorter,
::elruitrgrote en krein* Iisàodde,l',rrl'roon braasjeskruid(vrij
vËer)echte
valeriaan,
.:ie waterer'-'crijsrschildereprijsrvogerwikkerrósse vossestaart(welnig)e.a.
-: rieze vraardevolle sloot o.r.dó àriàaoor::igà st,-kelbaarsrgroen
en bruine kikker.
': en lanEs slotenrge1e.";en tu.'jsen de rijkswegen,.rjroeien soorten
aIs:wilde bertram,
::ttipend
-''ak-en zenegroenrqrote rvatorweegbreerguuro.ré engerwortelrhu.nnegrasrreukgras,
rEewoon sterrekroos, struikheideràopheide,gewone pirrksterbroem,
-,':r::'sze88
scherpe en
e, zompzel,ge, tweeri jige zegge, sti jve en getrone zeggc, cyper-en
':i?ooh
snavelzeg.qe,
knoopltruidr;ua,rlf islrkaie joirku"(oot órtuto exemplaren
met een wltte bloenrvaierbies(vrij weinig)gewone rvaterbies, smal1e water:tTn]'..Too*o'r'u"Í';teng.:ríge
''t'lidrusrholpijprtoíinginnekruid.rrood. zwenkgrasrmoerasspirearmoeraswalstro,
-art warstro, echt* :vitbollwaterviol-ier(veer)waï"rn"rrut,karriig
hertshooi,gere 1is,
-jrQ-Jn zonDrus,kaolrulrbiezeit'.oPPenrklein en puntkroosrnoerasroLklaverrechte
koe-

*o.iu"*"eguràà(vri5 rorrj"ràirspootrgewone wederik,kattestaart,
-:-"tsbloen,drijvend.
:r-rrniurt'moeraÍivergeetmijniei;e,vraterposteràin1r"i;.r.Ëil*uitupp"rrietrgekrossd,
:rjvend, sched.e-en
àuizenàknooironteiniruidrtorraentiirbr,nel,
-lr'n'gewone'"'rat-'rranonker(vrii
-ccherpe en egerboter_
veel)geru- ràiu"t"r"rve1d.-en waterzur1agrbosbies
r'rii seinig)vrottende
'ilr'moerasmullr'8\rYroon

bi.'s(vríi ruuiftt":..u u, grote egerskoprmoerasand.oornrgra$-

braasj:skruid(ve:1)echte vaLeriaanrrnattenbi€seBoBo

ffii
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.it d':zc sloton )veiiÍ;enr; cie ririe(ioíJrni.'': s t,-,kelbarrrr;rrqroeng en bruine klkrer.
.:r ()rl lan8s slotu'n ien ooritcrr v,'n de rijksweg !B cn ten noorden van de rijks.veg Jg
:rooien soortí,'n aIs:wll-de bertramr,íIrote rvaterweellbrue, vrouwemantel (vri j ,róirrigÍ

:ruipend zenegroenr,Scwone engelwortr:Irreukgrar; ,r"rijíjr:svarenrdubbelloofrzachte
:ravikrhennegrasr{lewoon sterreliroosrstruiicheidr-:rriopheicierpijpestrorge!,/one pinkstcr'loem, r'cherpe en mo jraszegge, tvrecri j ige en g-àwone zègge, cyper-en snaverzeg65e,
elfloon knoopkruidr::ragrict r kale jonker, kropaarrveelst.,ngelige waterbies("r"IJ weinig)
3ewone vraterbies-rsnal1-e waterpestrlidrusrkoninginnekruid.rróod zwekg""urrou"asspirea
:oeraswalstro,echte witbol ,waterviolicrr'lraternavelrgele Íisrveldruért.rót-en zonp_
:us,zeegroene rus(rveinig)kIein kroosrveu'lbloemige veldblesrechte koekoei<sb1oen,
-e',vone v;ederil<rkattestaartrvratermuntrmoeraÍ-;ver6eetmljnietjermelkepperrietrdrijvend,
'cherie-en duizendknoopfontei:-kruid., tormentilrbrunel, ircherpe- un ugàlUoterbÍoem;'----'
'reldzuring'vlottende bies(vrij ve:I)r:lattenbies,'cosbies(vri; weinlg)knopig helrukruj-d,
iLaul'/ Slidkruidrkleine en grotc egelskoprlnoerasendoorr,rg"aÀmuurrmoerasmuurrvarse
srlie'gevroon blaasjeskruid(vrij veel)echt.,'va1eria"n,géwon" ereprljsrvogelwikk"-,

:

I

,:.azezee-e,

e.a.
I:l d,e slotell oolllode driecoornige stekelbaarsrgroe:ie en bruine kikker.
ir en langs slotcn langs de broekstraa.t glroeien soortcn als:zompzegge(vee1)konings-

yeren(vrij veel)poelruit,kruipend zunegróen(p1..reel)gewone *r"g"i*ufËtpf.rr"í"iel
n'ilde bertram,rlrote waterweegbree, zvarte ;lsrgrote vossestaarirreukgrà"rfluitàiruidr5';wone engelwortel- rzachte dravikrhennegrasrgeuoon sterrekroo"lg"oróru pirikster:l1oem,scherpeenrno9raSzegEe,tveerijigeengewoneze88e'cyperzegge,magrÍet,gewoon
':nooplcruid,kale jonker,kropaarrkamgra.:rsnalie rvrterpàÉtriràris *,íÍgó"oö";eríïar,r.u,
:oningj-nnekruid,rood zvrenkgrai:, speonkruidrrnoerassplrearmoeraËvraI strorecitó witbol,
raterviolierrg-^re risrbiezenknoppe i, zomp-:n knolru"rrr"id.lathyrusrkleín
kroos,
lchte koekoeksbloe;;ir{u.wore wederikrkattestaartrr,vaterrruntrmelicepperrietrdrijvónd.
'chedefonteinlrruid, vrunel, scherpe cn egelboterbloen, bosbíes(wui"i!;g"o;;-;;"i;";; en
:oerasandoorrirglotc lisd.odderechte valeriaanle.Ér.

,

I

i

I

"

,

in en langs a:Lder" sloten groeien o.lDo rwilde bertramrgeïrone engelwortelrgrote
wa:rrt'veegbru'erreultgras, fluitekruid, z':venblad
aravlkrhennegrasrgeïyoon sterre,zachte
{roos'scrvone pinksterbloemrmoerae-.?n scherpe ze,g--ertrveerí;ige
en gewone zegge,
tale jonkerrkropaarr r;ma11e rzatcrpe:,f,, ,-peenkruicl
witieioosjerlid.rusrkoningin_
,harig
:elrruid, watertorlcruitl , veldbeemdgras, rnoera.;spirea, moeraswalstro,
titbol'Eewone wederikrlcattestaartr'uclfspootrmoerasand-oorn,grote kleefkruid, echte
ogetskoprechte
'ialeriaan,echte koeko-'lcsbloemrrietgrasrrlutigere
1isd.oddeleo4l

rÍsrdrijvànd fonteinkruid.rgrote

l)De weilandcn en bouurlanden.
'e "ryeilanden uorden in het arge:r:een

vrij intensief
intensief berveidtrdoor vnl.
rolien en pl.ook door paard.enrponyrs en schapen;cte tot
flora
van deze weilanden U""ïà"t
:'n'uit:gev,one pinksterbloem, zachte clravikruàrrt" witbolrscherpe
en kruipende bo:lrbloem,vel-dzuringrgrote en geknikte vossàstaartrreukgrasr.r"idb"urdgrasrnad.eliefje,
'1";one L'n zandhoornbloe:nrkropaarrrood.
zrve::kgrasrgelvone velcblesrtimolhee!r"",
t:11: weegbree,kleine veld.kèrs,vogerwikk"r!ru.s*rrr.r,echte
koekoeksbloemrechte witol,fluiteltrui-drspeenkruidrgewone paardeblóómrkIline en rode
klaverrwitte klaver,
:ijnrerepri js, fiorinÉlrasr"lrigu en gewone z,"gsermagriet
rakker-en speerdisterrkale
.on:(er'kIein streepzaadrkarn6rasrk,v".ekrg(,uroóí Érgtetruidrbiezeknoppenrpitrusrherfst-:euletandrengels raaigrasrhopklaverraÈkerrountrzompvergeetmijnietJerzj.Iverschoon,
:runel'ridder-en krurzuringrligl3end vetmuurrsroóervrortelrgrote
brandneteilre.a.
-'ilanden ttie pl.nog velan-schórpe boterbroómen en grwone pinksterbroemen
herbergen
llïui; de berangrijkste hierbij zíinde grasrand.er. in de iierreputten en ten zuiden
:-l'ervanr de graslancen tirv.Laag Èeukàror, tÉv.het Grolregat, de Broekstraat €.€11
e
'i en om de weilanden vindt men nog enkere fraaie knotw-ilgen en elzenheggen.
'-'bouwiland'en worden in het algemeen gebruikt
voor het verbouwen van maisrmet in en
.a.:.qsdezebouw1and'ensoortenàts:winanaIm,k1eine1eeuwek1auw,zandraket,uitstaand'e
:lderkoolzaad.rkorcnbloen(pr.veol)zandhoorrruiourrrur-en
korreLganzevoetrgele ganze.:::3(p1.vee1)akicerwinde,g1ad.vingergras,hanepoot,gewonereigersbek,paarsedove-

I

;

i

;

.iÏ",:*l.:1koo1.v1asbekju,itati."i.I..]raaiqras,va}seenechteËamiI1e,reuke1ozekam.
'{1L"8eY'one en kreine klaproos varkensgràs
r
dui-zendknoop perzi.kkruid, zrvalr riltigu
r

,'ffi:

,?ekdaI voor§te stroom

!

.:wtonSrkruipende boterbloern,knopherilcrherikreenjarige hardbloemrklein kruiskruid.,
'.".7lr: nachtschaderakl;errnellt<listelrffuawon€ spurriervógelmuurrrvltie krodde,ba:taard'.:lavetrl<1eine brandnctelrvelciereprijsrsmelbladifie'rikkerakkórviooltjere.;.

l-' fauna uan de wei-en bouwlanclen bestaat o.rn.uit:buizercl ,torenvalkrpatrij srfazant,
,chol:kster,kievitrqruttorltok;:eeuw,houtdu-if ,gL:>rzval-.rvrrboàren-en nuíszw"fiwrkuif;n veldleeuwt?rikrrlraspieperrwitte l<wiksteartr.kramsvo6relrkopervlrekrehsterrkauvr,
'corte en z'vart e kraai, sDrecuw, ge.:Igor-, ree, konijn, haas, mol, e.a.
.1)1e naald-en loofbos jes e.a.
cp de meer cirogere bod'ems in het beekrial en op de overgang van hei naar beernd.rko;ngn
hi3r en cl'aar naald-en loofbosjes; voorrdie vnl.behoren iot het iJiken-Berkenbos(3?aaf ;
'),'istaandc uit:,grove den, zonereikrruw: berkrgewone esd.oorn, zwarte elsrkrenteboompje,
:enstijlige meidoornrsporkehout'liisterbesrbraamrfrapboosrul"u*re bosbesrratelpopuiierrtamme kastanjerhazelaarrbeukri--'woD€ esramerikaanse vogelkers rzoete kers(wel:i1)rnu'rikaanse eiitrrobinia,grauwe en bor-vriigrge!ffone vlierrÍ'ijnsparreuropesc lork,
:at in cle kruidla-aq:frans raaigrrzsrzev-.nbladrwijfjesvarenràubtelloofrstruikheide,
looheice'bochtige:nererpijpestrorsmarle en brede stekervàrenrwirgeróos;ere-sperge,
iiggend rTslstrorkleefkruidrktinoprk"mperfoelierhoprbitterzoetrgraàae wiiuófriruner,
.defaa.rsvaren,val .e sal-ierveelbloemige saromonszeger(pI .vrij véer)e.a.
lraast deze bosjes kornen er in het landschap nog enlcele houtwarlen voorrdie
bestaan
';it:zwarte elsrrurv,' berli, zoete kersrlijstu'rbesrgewone
vllerrratelpopulierrgrove
:en'zomereik,wintereikrbraanrduinri-etrhenne3ra"rfrans raaigrasrrvilgàroos;ólvingerroedskruidrkoningsva?enrsnalle stehelvarenrwijfjesvarenrpijpestrorvalr;e salte,
braanreenstijrige nrcidoorn,sporkehoutrhazelaarrtreefkrrriàrËà.p"rfoelierbitterzoet,
Iraulve en boswilgrbreedbladlge u/es.oenorchis(pl.veel)auubeilooirgurroru
esdoorn,
z:venblad', f luit ekruid', b;;rekIauw, lookzonderloàk, ,,vegedoorn( pt . weiiig
rouini",
t"opig
)
i'.Imkruid, e . a.
)e fauna b:staat o.rn.uj-t:buizerrirtorenvallcrgroene en grote bonte
spechtrran,sull,
steenuil rfazant,houtduifrtortelduifrkoekoekrwi.nterkorirgrroodborstrgekraagde
staart' zangli-jsterrgrote lijster, fitis, tjlftjaf, staartmóósrtootmoesrpimpelmees,rcod-

z|arte rlees'kuif;leesrvlaanse 6aaireksterri<auwrÍipreeuu/rvinkrgroenrrn!rtonijnreekïnnih
r5a
À
4evt9a.r.

-

heideterreint j r.'s.
het voormali-ge heidelandschap zijn een tweet:rl heideterreintjes overgebleven
jie vnr'bestaan uit pijpestrorrlopheiàe
en struii<heide met «iaarnaast:d.e klokjesgeniiaan(vrij veel)tornentilrveenbies,gagelrtrekrusrwltte
snavelbies(vrlj weinig)
l)De
':a;r

,:

olrusrhezezegg,ergrove den en ruwe berk.

:)De rvegbermen eji. zand.pade:i.

iaardevor zLin -enkele zandpaden,die liggen in het voornarige heidelandschaprin en
deze zandpaden groeieit soort-'n als:nuskuskaasJeskruià(we:.nig)Iiggend
:'ooi(''rri j v:-'eI)grondrter(pI.veer)witte
er àkterhoningkraverrheggedoornzaad,, herstbreed.:Iadige v'espenorchis(vrij veer)zevenblad.rqewoon
struisgrasrzilverhaverrzachte
:ravik,struikheiderdopheiaerpijp".strorg."wàon
knoophruidrveelbroemige en gewone
:':ldbiesrgagelrwilgeràos;"róurigrar,r"chu.p,,gra.srruwe
berkrbosdroogbloemrmuizeoor,
tijf ,gewoon en schermhaviÉrkruid, ,. int
zandbrauwi;",
;à,:ikruid.,
:Tmentil,brem'knopig helmkruidrjacobskruiskruid.,valse
"rorraskoekoeksbloem,
r"iiËriotu
guldenroede,
:ucberkerk(pl.weinig)kromhals,akker-en,;peerdi"l"Jrberekrauwrreuzenbalsemlen,
:luner,adaraarsvarenrzoi::ereikrgrove
denràuiniietrblauwe knoop(vrij weinig)sroalbla.'ite witike,vogelwikké,kraaiIoàf ,
-an8s de verharce segen groeien ".*.
aIs:zevenbladrfluitei<ruidrgewoon knoop'ruid'nagriet, kruiptna ,à.,egroen,soorten
breedblad.ige rathy",r"1pr.vri j veer)d,uizendbrà6,
'r.tÍ-'vossestaartTrÉ;ui1g1.ssriran" raaiqrasrzíIverharnrrrràiàu"pL"iurgewone
:achte dravikrgervoa"
veld.bies,
pinksterbloemrmoer.isze,lgerg;:rvoon knoopkruidrakkerhoornbloeu,
':ï'/one
hoornbloem, speerdistelrheksenrnerr<« pr'.ïri;
veel)grooi streepzaad(pr.vreinig)
:t/:rte toorts(pl.vrij
weinig)Étuir,
=tru"pr"àargu*oon barbarakruidrkropaarrwird.e
'o ir:s

:;iiirïi;ï;Ï ;Ë;irïï, :H:ïfli
l;lï;iii:::il,i;:"Ííi;i;ri:;i;liíïil: :ililÍiÍi;i;.",

",
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jrri,:tjcrv'e11:1 .urj_g v,.r.-,.:.rtniijnÍ,:tjertitiothLl,),qraÍjrveld.beernd,lrar,;rvijfvin:,.ri:ruiir ,bru;reIr'rchorpe iroterbio,:i.irv:lcizuri.igrgroto pimpernel(pI.vrij rrr"irl:-I)
:r,.'l(1okie('rrii v.:eI)grasmuurrbocr:nwornkrui-Cr!ete mór,enr;terrrocie kiaverrgfrorr"
2rcgrL ) r'; r vog c rwik)r e, heg;geurikke r srr,al bl- ad.ige wik ke r ringe lwikke r e . i..
j)De ruderal() terrci-neir.
In het lanclschap lig8eu u'nkc'Ie rud rral<; terreicenrd.ic d.lkwiJ1s een aparte fLora
r'zitten,in een t.:moin 1D d.l buun'.lur rroeien soorten als:duizendblad.rzevenbJ-ao,
.:orrdi p;tcrsr-'Iierkruipertd z')nrgroen rzwarte eIs.;rrrarrwe elsrreuk65rasrfluitekruid,
-"'1vone klisrbijvoet'ruwe berkrruig: zeaeerwilgcroosje, s,peeraiètetrt:-uine
varkensí?rsrhazelRàrre€rr-tijlige meirloorn,kweekrrood. zwenkgrasrkleefkruiàrslipbladige
.;111ect,,11

lirit jan:,kruidrklein springzaaa(vrij ieel)-'',itte dovenetel,gele dov'.netcI(vi*. í'1or. ) (vrij weinig)viasUéX;e,rnuskiskaasjeskruid
(vrij weinig)gevl:kt.; rupsklaver(weinig)e.vondskoekoelisbloernr"Ëkur_un witte honing_
xlr.vcrrgewone te'uuisblocm(vrij veel )ireggecluizend.knooprratcliopulierr canadese popucoievaarsb:k, hond":draf , bereklauwr

J.ier, sleed'oorn' zoinereikrwouw(vrlj 'rceI)aa1bes, zwarte bes, fràmboosrhóndsroosrbraam,
reterselievli"r(weinig)gewone vlierrbremrzeepkruid(vrij vcel)wilde hyacint(weinig)
'rastaardh-vacint(scitta non-scripta x hispanica)(weir,ig)knoplg
h;lu-*Lid,gewone
hemelsleutelrgrasmuurrsmeerwortelrgrote brandnetelrboàrenwórítruiarkonir{skaars
ivrlj veel)vogeI-en snralbl:rdige rvikke,rinselwikke,chlnees klokjet"ói"ià)ïÀ.tiig""ter(weinig)wilde narcis(vr1i veel)trompetnarcis(wóInig)valse
"àri"r"."I'
In terrei-nen ten oosten van de rijksweg 58 en ten noorden van d.e E3g groeien soorten als:duizendbladrliggend hersthooi(vrlj veel)kleine vrinterpostel-elnrzilverhaver,
rood guichelhei]rechte kamillerwinohalmrgewone klisrbijvoetrtlte
d.ravlkrkorenbloem,
':tinkende gouwermoederkruidrgele ganzebloeinrkleine varkenskerórdoornappel(weinig)
glad vlnger§Pc:srkroontjeskruidrgetflone duivekervelrhelianthusrgrondstert""iJ
veel)
roenderbeetrakkerkool,kromhalsravoad,skoekoeksbloemrakker-en oftt" honÍngklaver,
eenjarig bingelliruj-d,gewone cn kleine klaproosrwaterposteleÍn(weinig)noËrsu-g.rrrurik(weinig)akkerkersrkleverig icruiskruidrlroenó naaldaarrhongaarse raketrakker:alkdisterrkoningskaars(welnig)viltige hoórnbloerarspringkonlcómnerrpluirnglerstrvras,
kinariezaad,tomeatrvo.<elgierst,driekleurig viooltjernaiËrdwergviliLruralzand.blauwi jerveelkleurig ver,leetmi jniet je e oe'o
I
Il terreinen nabij cle broekstraat 5roeien soorten als:moederkruidrkleine winter:ostelein,grote teunisbloem(veinlg)konin6slraars(vrij veel)aoorr."pper(wernig)he1iarthusrklein spriu.Szaadrvaste lupincrtuinboon rke-naríez.aad.rarsemanbroslargewone
'ltkerleeuwebek(rveinig)bijvoetrkorcnbroemrgeló ganzebloemrstinkende gouwerwirde klis,
r:rcisrkleine varken..-..icersrgetr/one steenrak,-itrgeiione CuiveÉervelrkleefkruidrveldrus,
:oenderbeet , ekker-e,r rvitte honingkJ-averr,ratóircuurrri,;t,
kleverig kruiskruidr late
boerent

'uldenroede ,

abak, d.ubbellceik ( weiníg

)e.

a.

;ijst v'rn rie in de srebiecten vlp,argenoírren plantensoorten inged.eeld in oecologische
.y6epell, voISenS «le litandaardlijst der i'iederlandse flora L975.
x-rle soort lromt aanleplant ruitqezaaid,verl,rilderd of adsentief voor.
r-de soort kwam vroe,ler voor.
1-planten van aklcers en droge ruigten.
a-akkers op voedselrijkerniet kalkrijke grond.

erseli

----n itijve klaverzr:r1ng
Gervone klaproos
-----f--ab----------lnn Zwaluwtong
-b-d---------n PerzÍ-kkruid
Cot
abcd.ef6hJ-j--mn KIein kruiskruid
{,orteLganzevoet
iewone steenra.ket
----n Herik
iroontj eskruid
-b-d.---------n Zwarte nachtschad,e
iuinwolfsmelk
-b----------nïr Akkermelkdistel
Brosse nelkd.istel
-b-----------n
letvone duivekervel
knopkruid
Gewone melkd.istel
-b----------rm
'ierig
SIÍpbla-dige ooievaarsbek-b-----------n Vogeliruur
l.Yitte kroclde
;ioenderbeet
-b-----------n
abcdefghijklmn i(leine brandnetel
laarse dovenetel
jcht". kermille
abcdefghijklrnn Grote ereprljs
ienjarig bingelkruid
-b----------nn Ringelwikke
b-akkr.'rs op kalkrijke grond.
::ond sPe

t

e

3olderik ( x )
lood ,3uichelheil

Splesleeuwebek

(

ab-defgh-j--mn
abcdefgh-j--mn
abcdefghijklnn
abcdeflhijklmn
abcdefghijklnn
abcd.efghi jklmn
abcdefghijklmn
abcclefghiJklnn
abcdefghij--mn

-b-d--g--j--mn

abcclefghl jklmn

-bccle-gh----fln
abcd.efghiJk1rm

------g-----ttrn
ebcd.e-gh- j-Inn

x)

e-akkers op matig voedselarmerkalkarme grond.
i'alse kamllle
-b-d---------n K1ein knopkruitt
ilofhakken(x)
a-------Kromhals

:.kkerleeuwebek(x)
ïindhalm
ïIeine Ieeuweklauw
.iorenbloem
iele ganzebloen
:anepoot
lewone reigersbek
3leekgele hennepnetel
-,auwnetel

abcclefghi

----n Kleine klaproos
jklnn Knopherik

abcdefghlJklmn Eenjarig bard.bloem

abcdef-h-J---n

Groene naald.aar

abcdefgh-jklmn Gewone spurrie
abcdefghijklmn KlimoperepriJs hed.
abcdefghiJkknn rtkkerviooltje

,)riekleurig viooltje

-b------a--------

-bcd.-f-h- j--rnn

-bcde--------r

abcdefghijklnn
abcdefghijklnn
ebcdefghijklnn

-bcd.---------n

abcdefghijklmn

-b-----------n

abcdefghijklnn

abcde--------n

i-regelnatig betreden plaatsen op ,:roÉIervoedselri jke grond( zgn.tredplanten) .
.:':rderstas je
abcdefghi jklmn Schi jfkarnille
abcd.efghljklnn
'i-'ine varkenslcers
:iempjes
ilad vingergras
'anadese fijnstraar
ruipertje.
.iqels raaigras

-b----------nh Grote weegbree maj.
Straatgras
-b------abcd.efgh-----n Varkensgras

abcdefghijklmn polygonum arenastru-oo
abcdefghijklmn l,ieeónd vetmuur
abcdefghijklmn

abcdefghijklmn
abcdefghijklmn
abcdefghijklnn

-b-cle-gh- j--nn
abcdefghiJklmn

:juigten op weinig betred.enrvoed.selrijkeri:iet humeuze of kalkrljlcerd.roge grond..
"isema.rabrosia ( x )
-- --tl Kweek
abcdefghiJklnn
liegas16.
-b-----------n
Heermoes
abcdefghijklmn
.itste-anée neld.e
-bcdefgh-j--mn Zac}:te ooievaarsbek
abcdefgh-j--nn
.oolzaad
abcdefghijklmn
KIeine
ooievaarsbek
-b----------tllrl
: luwenhoornbloem
abcdefgh-j-Imn Vlasbekje
abcdefghijklmn
"elganzevoet
abcdefghljklmn Italiaans raai-gras
abcdefghljklmn
ooderkruid(x)
-b-----------n
Vaste
lupine(x)
-b-d.---------n
.teerdist eI
abcd.efghi jklmn Reukeloze kamille
abcdefghijklmn
abcdefghijklmn Avondskoekoeksbloen
:.1(envinde
abcclefghijklmn
abcdefghijklmn rïitte honingklaver
l-ein streepzaad
-b---------I-n
oornappel

----n

Àkkerhoningklaver

-b---------Inn

1{il

;;,

,r;c1kI. vergeetmi j niet.i e
duizendlciioop
::oorse ganzerilc(x)

,'iltige

-bcd--g-----mn
abcdefshijklnn

G

lwone raicct

abcdefghijklmn
abcdefghijkLan
abcdefghijklmn

Gewone paardebloera

----n i.lein hoefblad
-b----------inn
f-r'uigten op weinig betredenrkarkrijkerniet humeuserrnatig droge grond.
ileverig kruiskruii.

lYouw(x)

-:langekruid(x)

:reksennelk
lewone teunisbloem

Zeepkruid.(x)
Hongaarse raket(x)

egdistu'1(x)
;ubbelkelk (x)
'iiide reseda(x)

Z,warte toorts(x)
líoning skaars ( x )

irote teunisbloem(x)

l,talkaars (x)

:',iIde kaardebol(x)

;-ruigten op weinig betredenrvoedselrijkerhumeuze grond.
jervone kI1s
-b-defghijktrnn iielianilrus(x)
-b--_________n
.,ierllcswortel(x)
---&- irreedblad,ige lathyrus(x)
abcdefghijkrmn Aziatische karuozijnsbes(x)b----- ----h
Sijvoet
rkkerklokje(x)
Japanse dulzendknoóp(x) abcdefgb-j--mn
-b------,(ruldistel (x)
--I-- Rid.derzuring obt.
aUcaeftnijXf*,
,tkkerclistel
abcdefghi jklnn Boerenwormkruld.
abcd.efllr-i jtfro
2-storines-en pionierplanten.
a-voedsel-rijke plaat:en met rv1sselende waterstand of anderzins sterk fluctuerende
mlI eu- omst andigheden ( zgn. st ori_ng splant e n) .

liorin,qras
ieknil<te volsestaart
Ruige zegge
Valse voszegge
lazezegge
luwe smele
i,idrus

abcd.e-ghij-Lma Veenwortel
-b-d-fghij--mn Zllverschoon

Zomprus

?itrus

abcdefghJ-jlclmn Kluwenzuring

Zeegroene rus
ien65ere rus
.'erf stleeuvetend

---nr1 iirulzuring
abcdefghijklmn',itte klaver

abcclefghijJilnu: ?,astaard,klaver
-b-d-fghij---n Tijmereprijs

:enningkruid

voed'seI-

-b-d-fghiJ--mn
e

abcdefghijklmn Vijfvingerkruid.
abcdefghijklmn l(ruÍpend.e boterbloen
abcdefghijklmn Akkerkers

'aternavel

'c-open,

rbcdefghijlclmn Akkermunt

abcdefghijklnn Zompvergeetnijnietj
abcdefghijklmn late ogentroost
------S-----mn Ruw beendgras

(

-b-d-fghij--mn
---m-

abcdefghijklnn

-bcdefghiJk-mn
abcdefghljkLnn

-bcd--g-ij-Imn

abcdefghijklmn
-b-d.e-gh-J--mn
-b-d.-fgh:i j--mn
abcdefghijklnn
abcd.efghi jklmn
abcdefghijklmn
abcdefghlj--mn

speciaal stlkst of- ) ri jke, nat t e grond ( z,qn. pionÍerplanten

losse vossestaart
lriedelig tandzaad.

).

----n .liaterpeper
abcdefghi jklmn
abcd.efghijiclmn Zachte ouizendknoop
_bcdefghj.j__n,
lode ganzevoet
-bcd.-fg--j--mn
Blaartretrkende
_bcdeftfrlj__n*
boterbloem
)reppelrus i:uf.
abcdefghi jkLnn Iíoeraskers
sUcaefghj- jtfmn
atermuur
-b-----------n
Rode waterereprljs
___d.___h____-n
:-openrmatig voedselrijke tot voedselarme,vochtige
gronct(zgn.pj-onierplanten).
oerasdroogbloen
.
-rqgend hersthooi
,rondst

er

lpergrus

abcdefghijklmn IVaterpostelein
abcde--h-jXlmn Grote weegbree p1-el.

abcde--h---1-n Dwergbies
---trr- Rode schijnspu:rie

-b-d---h-----n
----n

-------hi---trx1
abcdefghijklmn

4''vater-en oeverplanten.

''zoete tot natig bral<kervoedselrijke vrateren.
aaksterrekrocs

-bcd-fghij--mn

Gcwoon

sterrekroos

-bcdefghijklmn

lwtF

!Q

:edoor':d hoornblarl
rrerl-e ,'rat erpe st
'na1le waterPest

aterviolier

',ilckerbeet
:;1eÍn kroos
,untkroos
)e1e PIomP

-b-d.-fghi j--nn
-b-d-fghi j--ran
-b-d-fghij--mn
---d--ghij--mn
--------i----n
abcdefghijklmn
-b-d-fghij--mn
-b---fghij---n

at erl. r;1ie
Gekroesd fontcinkruid

','i

Itri jvend fonteinkrui-d
' iompbla«li3 Í'onteinkruid
;lcheqef onteini<ruid
G -.rvone :.,lat erranonke I
G:rrroon blaasj eskruid

-bcd--ghijkl-n
-b-d-fghij--m
-b-d-fghij-1mn

--------1

-b-d-fghij--mn
-b-d-fghij---n
--------i----n

.7zoetermatig

tot zeer voedselarr:e wateren.
Drljvende wate:rveegbree
lndergedoken rxoerassch. -------h-------c-----i ----- Ti:er vederkruici
...oerassmele
Iilvaren
,ruipende waterweegbree -------h-j---a-a"ldvaterbies
-------h- j---- Ongeli jlcbladi-g f ontein.
,reelsten.":elige waterbi. abcde--hij-Imn Dui-zendknoopfontein.
Rossig fonteinkruid
,.oerashersthooi
-------hlj-1-iïitbloernige wateman.
_lrote biesvaren
-------h-jt{--abcdefghijklrm Vlottende bies
::nolrus buI.
Drijvende egetskop(+)
ieverkruid
-b-----h-jk--''aterLobelia
Ilat blaasjeskruid
-------h-jk--Klein blaasjeskruid
.Ieine waterweegbree -------h-

-----fghi----n
-------h-j----b---f-b----m-------h---d-f-hij---n
---d------c----h--c--f-hl-k--n
-------hj ----------b-j----

o-voedselrijke waterkanten en noerassen.
iielnoe s

.irote waterweegbree

jlangewortel

..oeraspj-nkst erblo en
icherpe zeBEe
..oeraszegge
-tijve zeg9e
)yperzegge
SIaaszegge

laligaan

lewone waterbies
-ronker55roene basterdwe .

-b-d-fghi j --rnn

--------i

., olf spoot
lllatermunt
I;,oerasvergeetmi

-b-d-fghij-Imn
-bctlef6hi jklan
-bcd-fghij--mn
-b-d-fghij--mn
------ghij---n
-------h-

,'/atertorkruid
Rletgras
Riet
Grote boterbloem
Gele waterkers
,ïaterzuring

-b-d.-fghÍ j-1mn

-b-d,-fghi jk--n

-bcdefghijklmn

-------h-----n

lleinbloemige basterdrv. abcdeighi jlilrnn

:olpijp
.

oeraswalstro elon.

.

annagras

Iis

à-natte

jniet

Slanke waterkers

iri j lkruid

Lattenbies

Blauw glid.kruid
Grote watereppe
l(Ieine egelskop

Grote egelskop ere.
iíleine lisdodde
-b-d-fghijklmn Grote lisdodde
abcdefghijklmn

"iesgras

l:1e

-b-d-fghij--mn

abcdefghi jl;L:nn
abcdefqhijirhnn

abcdefghijklmn
je

-b-d-fghi j--r'r-n
-b-d-fghijklmn

-b-d-fghiJ---n
-b-d-fghlj--mn
abcd.efgh1 jklnn
abcdefghijklnn
----Ï1

-b-d-fghii-Imn
-b-d-fghii-Imn
-----fghii----b---fghlik-mn
-b-d-fghii--ran
-----feh-b-d-fghii---n
-b-d-fghli--nn
-----f-h-----n

-b-d-fghÍ jkltnn

ruigten e.a.

engelwortel
barbarakruid
lvrarte nosterd
lewone
]ewoon

:ïI1:1Ït:ï

:aagwinde

-b-d.-fghi jklmn

..arig wilgeroosje
.oninginnekruid
.euzenbal semien (x )

.attestaart
lroot hoefblad
rchietwilg

------gh----ilr

Kraakwilg(x)
Amandelwile(x)
l(atwilg (x)
i::oeraskruiskruld

-b-d-fghij--mn Bitterzoet
-bcdefghi jlclmn Late g5uldenroede (x)
-b-----h----mn ,',.OeraSandOOrn
-b-d-fghij-1mn Smeenvortel
foelruit
---d----1
-b-d-fghij--mn

:-?lanten van bemeste graslenden.
.'beneste graslanden op matig vochtige grond.
I -"tYo
on d,ui ze ndbtacl
abcdefghijklmn tladelief j e
:rote vossestaart
abcdefghijklmn Zachte dravik
rsiÈtras
abcdefghi jiilnn Gawone pinirst erbloeio
rens raaigras
abcdefghi ji:1uur Gewoon knoopkruid

-b-d-fgh-J---n

-b-cI--e-- j--ron
-b-d-fgh-j--mn

-------hab-----------n
-b-d-fghij--mn
abcdefghijklun

abcdefghijklmn

---d,-fghi----Ïl

abcdefghijklrm
abcdefghijklnn
abcd.efghi jklmn
abcdefghijklmn

ffi

.idf,r

)A

ilwoor'r hoorabloen:
..agtLci

;root streepzaad

')an8Tas

:.rOPaIr

lilcle

Peen
3eemdlangbLoem

lood zuenkgras

abcdefghi jklriin

vrceqbree

----n Veldbeeindgras prat.
-b----ghi---mn llrunel

abcd.eÍgiri jklmn

llcherpe boterbloero
Veldzuring

----n

-b-d-fghi---ru3

Grasrnuur

abcdefpihi jklmn

jlad walstro
jchte witbol

-b-d.-fghi j---n
abcdefghljklmn

,'eldlathyrus
]evleicte rupsklaver(x)

-b-cl-f.ghi j--;an

;loPr<Iaver

abcdefghi

-;eemdkroon

?inothee.3ras

lmaIIe

-b-«i-fghi j --rur

Kleine klaver

Rocle lclaver
Gcwone creprijs

a--------

Vogelvriklre

abcdefghij-Inn
abcdefghijklmn
abcd.efghi

jklnn

abcdef6hijkLnn
abcdefghi jklnrn
abcdefghijklmn
abcdefghi jirlmn

abcdefghijklrm
abcdefghijklnn
-b-d.-fghi j--mn
abcdefghijklnn

----n
jkliin

c-matig bemoste 3raslanden op natte grond.
';iIde bertram
-b-d-fghij--mn i.oerasrolklaver
ruipend zenegroen
-b-d-fghijk-ru: Veelbloemige veldbies

abcdefghijkLnn

lotterbloero

abctlefghijklnn

'irouwemantel

lweerijige zegge
íaIe jonker

a-----------mn ichte koekoeksbloem
---d-fghij---n Gewone wederik
-b-d-fghij--mn Adderrvortel

abcd.efghi jklmn

Grote pimpernel

,,;oeresspirea

-b-d-fghi j--rnn Bosbies

.reldrus

abcd.efghlj---n

ievleuield hersthooi

-b-d-fghij---n

l,.oeraspaardebloem

Echte valeriaan

-b-d-fghij --mn

-b-tt-fghij--mn

-------h-------h1----n
-----felri j--nn
-------h-b-d-fghij--mn

6-planten van muren en droge grasland.en.
a-muren

muurvaren
Iongvaren

--------i
--------i

Nuurleeuwebek

GeIe helmbloen

b-graslanden op drogernatig voedselrijke tot voed.selrj-jkernlet
houdende ,zwak zure tot zwak basische grond.
Zandraket

ser.
.{Ieine veldkers
Zand^muur

landzegge

.{kkerhoornbloen
iandhoornbloen
TroegeLing
ruizeoor
lewoon biggekruict

abcdefghijklmn
abcde--h-jkInn
abcd.efghi

Trincia
Gewone

rolklaver

jklnn Huurpeper(x)

abcdefghijklmn

abcdefghi jlclmn

Jacobskruiskruid.
Pekbloen(x)
Liggende klaver

abcdefghiJklmn
abcdefghijk1rnn

Smalbladige wikke
K1eln timotheegras

ab-tt----1j---n

abcde--h-j-1nn Valdereprij

s

i'qrasranden op dro.gertamerijk voe«iselarmerkarkarmerzure grond.
leitlestruisgras
abcde-gh-jk1-n Zandblauvtje
r?rroon struisgras
abcdefghijklnn Gcwone veld.bies
.ilverhaver car.
abcdefghÍjk1mn Vogelpootje
.-aa.shaver
abctlefghijkLnn G.:woon vleugeltjesbloem
lrasklok
:untgra s

je

chapegras ovi.
-chapegras ten.

lvergviltkruid

lint janskruid

------g-------8-tot matig kalkabcdefghljklnn
abcdefghijklmn

-b-------

abcdefghijklrur

-b---------1--

-b-d--gh-J-Lnn

abcclefghi jkLnn

abcdefghijklnn

-bcd-------L-n
abcdefghijklmn
abcdefghijklnn
abcdefghijklmn

--c----__

-bc-e-g--j---n Schapezuring
abcdefghijklmn Bren
ab------Heldespumie
abcdefghijrclmn Klein tesjeskruid
abcd.--g-- j-1-n H,,zepoot j e

abcdefghijklnn

-bc-e--------n

zllre 1.:.aSveenmoerassen.
-bccl-fg}Éjk-rnn Lage zegge
---d--gh-ljk-un Sterzegge

-------hi---tr-------hl---m-

abcd.efghl

jklan

abcdefghiJklmn
abcde-gh-jkImn
abcde-gh-jklnn

'-heide-en veenplanten.

:'natig

voed.selarme, kalkarme,

_snhegras
,0npzet,qe

.:J*Ë

't?-

je'íone zerlf;e
lnavel- zeg,le
erd'r'lederilc
l, ocra sbast

íruipend struisgras
luw walstro

Draadrus
?add

erus

-------h--------i
--------i

ze?,ge

ruiter

rpaanse
3iezekno?Pen

abcdefghijklmn
aUcdefghljklmn

rkalkrijke,

---d--ghl

Zo'egroene muur

Schildereprij
i.

j ----

s

---tt---h-

ocras./iooIt j e

tot nattermatig

voedselarmerzwak zvrervenige

a------habcd.ef-hii--ron Gevlekte orchis
nachtorchis
:'ielriekende
-------h-----f-hi
abcdef.ghi.j.rlnm Blaurrre knoop

d-hoogvenen, natte heiden en onbemecte graslanden op
humeuze grond.

------ghi--1-n

natterzeet voedselarmerzure,

Piipestro
-------hGe.gel
-------habcdef-hij)<1m- Beenbreek
(leine zonnedauw
abcde--h-ik--- tieideorchis
londe zonnedauw
abcd.efghijitlmn Veenbes
iewone dopheide
abcde--hijkl-- Heid.ekartelblad
:Ieenpluis
abcdef-h-j-I-n Lirgend vleqgeltjesbloem
ïlokj esgentiaan
abcdefghij)rlrnn ',?itte snavelbies
lrekrus
iichtbloemige veldbies abccle-gh-j---n Bruine snavelbles
a-cil---h-j--m- VeenbÍ.es ger.
.,.oeracwolf sklauw

iavendelheide
'Íeenmoszegge

(*)

:-dro,qe heiden en onbemeste gra-slanden op raatig vochtige
zrlre, humeuze grond.
abcdefghi jkltnn I(antiE hersthooi
Itrulkheide
a-cde-ghij-1-n Jeneverbes
iilzegge

luivel snaaigaren
Itijve ogentroost
liggencl rvalstro
StekeLbren

;ruipbren

----::

baci-sche moeras$eil'

c-onbeneste graslanden op vochtige
erond ( zgn. blattw,'rra slanden ),

llauwe

-bcd-fghijklnn

abcde--hiik-nn iiruipwilg

laterdrieblad.
b-matiB voeclselarme
:,:oera swesPenorchi s

-bcd.--ghi jk-mn

abcdefghi jk).nn iïai;eraardbei
abcdefghijklmn i,.elkeppe
-b-----hij---n Egelboterbloem

a----f-h-------h-

RorsteI6lras
Tormentil

abcd,efghi jklmn Tandj es,Tras
abcdefghijklmn i,.annetjesereprijs
abcd.e--h- j-lmn Hondsviooltj e

abcdefghijklmn

abcdefghl jklmn

a-cd---hiJ----------h-------hab-----ha-cd---b-i----

abcclef-h-Jk--n

a-cd'e--h-J---abctlef-h1i-1-n

tot drogerv6edselarne,
-b-d.-fghi j--mn

-------habcde--h-j-I-n

abcdefghijklmn

abcde-gh-j-I-n
abcde-gh-jkI-n

a----------1--

:-planten van kaalslagen, zor;'en en struil'elcn.
:-kaalslagen op natig vochtige tot droge riaatíg voedselrijke tot voedselrijke grotr
abcde-gh-jkl-n
,uinriet
-bcde-gh-j---n tsosdroogbloem
,cht ouizendguldenkruid q--------{-'l
----n
-- Bergvlier(x)
abcdefghijklnn
abcdefghi jlclmn Boskruiskruid
ilgeroosj e
abcd.efghi jklmn
ïingerhoedskruid ( x )
abcde-gh-jklnn Framboos
:osaardbei

-b-d-f------m-

voedselrijkerniet kalkrijlterhur,reuzermatig vochtige grond.
-evenblad
-b-defghijk-mn i(leine'rinterpostelein(x) -b-----------D
.ookzonderlook
-b-d--g--i----------h-----n 3ergbasterdrved.erik
abcd.efghiiklmn
raeilook
abcde-ghij-Inr:e Gervone hennepnetel
jluitekruid
abcdefghljklmn
ab-def6hijk-ru: I(leefkruld
-jIe dravik
Robertskruid
-b-d-fghlJ--mn
-b-d.-----j---n
lolle kervel
ab-rle--h-j---n Geloon nagelkruid
-b-d----Itinkende €touwe
abcdefghijklrnn
-b-d.-----j---n lioudsdraf
3-zomen Op

ót)

;ereklauvr
ií]ein springzaad(x)
iitt: dovenetel
tkkt:rkooI
u I rLtur,kaa s j u slcruid
nag)rotllcoelt sblocm
,.

iilddell;t ver,'lcctnrij,

abcoe

i3hi jltlr,n
j ---n

abcciefghi jk1r,l
abcCe-g--jklnue
- b-----------n

-b-de:igiri j l<-tnn
abcde-ghi"i-Lnn

Gewone vo,qelnelk
;-- eqgedui zendknoop
. ;wonci hernelsleutel

l:eflílcdoornzaad
(; rotc hrarrdnetel
I;erlgcwikke

-k--n
-b-d--gh-j---n
-b-d--gh-j---n
-b-d,---------n

abcdefghijklnn

-b-d--g-iJ---n

d-struwelen op matig vochtiqe tot <irogervoedsL'Irijke grond.
Asperge ( x )

:tensti.j
iioP
rrPPeI

lige neidoorn

(x)

jleedoorn

iie,lSerank
Rode

kornoelje

iïegeCoorn
-b-----------n
LIpcnbr.-s (x)
abcdefghi;kIm i ondsroos
-b-d.---h- j--nr:e Braara(aff . )
-b-d-fgh-----n G,rwone vlj-er
Peterselievlier(x)
-b-------b-------

-b-d.efghi.'ik-mn

----n
-b-d.--gh- j---n

-b-------

-bcd.-fghi ji<-rnn

abcdefghijklnn

-------h-----n

9-planten van bossen.

a-bossen op

voeàselrijkervochtlre tot natte grond.
abcdefghi jklran

Zwarte els
.,,oera.s

st errekroos

littere veldkers
3osveldkers
ilzenzeg,ge
Ijle zegge
Getand vlotgras
Sporkehout
0ewone es

-b----gh-----n
-------h-b-d--gh-

R,iuzenpaarde st aart ( x )

líoningsvaren
Zwarte bes
Aalbes
Bloedzuring

-b-d-fghij---n
Crauwe vilg
-b-d.-fgh- j---Geoord.e w11g
-b------abcdefghi j!<Inn i oerasmuur
-b-cI-fghi j---n Gelderse roos

----n
j-Inn
-b-d-fshij---n
-b-d-fghij---n
-b-d-fghlj--mn
-bccI-fghi

abcdefghljklmn
abcdefghijklmn
abcdefghijk-mn

-b-d-fghij--nn

gerijptermatj-g voedselrijke tot voedselriJkermatig vochtige grond..
Sosanemoon
-b-cl--ghi---&- Veelbl.salomonszegel -b-d--gh-j--nn
Gra.uwe e1s
-b-d---------n Slanke sleutelbloen(r)
---d---h
l'ijfjesvaren
abcdefghijklmn Zoete kers
-b-d-fgh-j---n
ïazeraar
abcdefghi jklnn
-b-d.-fghi jlc-nn vogelkers
b-bossen op

..annetjesvaren

-b-d--gh-jk--n zonereik
Braam(syl.)
abccefghijk-mn Boswilg
-b-d-fghii---n Knopig helmkruid.
-b-d.efghi jk-mn Bosanuoorn
Grootbloemige muur
-b-----h------b-d-fgh-j---n G:rvoon bosvioortje
tslauwsporig bosvlooltje
-b-------

3reedbladige vrespenorch.abcd.e-ghijklmn

Beuk
Speenkruid
,ilimop
iilde appel
lrienerfmuur
Schaduwgras

abcdefghijkLnn

-b-d--gh-j----

abcdefghijkrmn
abcdefghijklmn

---d-----b-d--S-eb-d--gh-j------d----------

jongervoedselrljkermetig vochtige grond
]ewone esdoorn(x)
-b-defghijk-nn Gladde iep(x)
rilde hyacint(x)
GeIe dovenetel flor.(x)
---d---------r
:;cilla hispanica x n.(^x)-------------n Bosbeerndgras(*)
c-bossen op

d-bossen op
;iaagbeuk(x)
Iaxus

(

x)

gerijpterkalkrijke,droge grond.
Bosorchls
-b-------b-ct--gh-jk-n- i{ikle akelei(x)

e-bossen op

tanelijk tot zeer voedselarmerkalkarraerdroge $rond.
-'rents krent+boompje(x) abcdefghijklnn Dubbelloof
.),uwe berk
abcdefghijklrnn Tarnme kastanje(x)
Zachte berk
abcdefghi-jXf*r, Lelietjesd,erd.alen

abcdefghijklnn
-bcde-gh-jk1mn

-b-d-----

9e

3ochtlge smele
Smalle stekelvaren
3rede stekelvaren
lelvoon havlkskruld
itiJf havikskrutd
rlchermhavikskruid.
0ladde witbol
ïuLst

íanperfoelie
Dalkruid
!ÍengeI

rove den(x)

iewone etkvaren

tatelpopulier

abcd.efghijklnn A::oeriraanse vogelirers(x)
abcdefghijk}ran À<leIa:.rsvaren
abcd.efghijklnn',,:intereik
abcde-gh-j-I-n Amerikaanse elk(x)
abcdefghijkluu: Pontische rod.odendron(x)
abcdef6hijkhon Roblnia(x)
abcdefghijklmn Braan(frut.)

-bcd--gh-jk--- Braam(nes.)
abcdefghijklnn Echte guldenroede
-b-d-fgh-j---- lijsterbes
-b-C--ghii---- 1./a1se salie
abcdefghijklnn Blauwe bosbes
-b-d--A--jk--- .?ode bosbes
alrcdefghi jklnn

abcdefghijklnn
abcdefghijkimn

-b----g--j---n

abcdefghi jkhon
abcdefghijklmn
-bcd.efghl jklmn
abcdefghijklmn

-b-d--g-----m-

-b----s--j----

abcd.efghi jklmn

abcdefghijklmn
abcdefghijklnn

------8--

Overige taxe.

abcCefghljklnr ViIti4e hoornbloem(x)
lpringkonlionur,er (x )
Pijnspar(
"ikinn
Cliinees
klokie(x)
abcdefghlJklnn
luropese Lork(x)
Gerst(x)
Japanse Iork(x)
-b-d--gh-j---Zeeden( x)
-bcde-gh-j-1-- Te:rne(x)
hemlockspar(x)
Canadese
-b-d--gh-j---- L,ais(x)
Sitkaspar(x )
-b-d--gh-j---- IlaagIi5uster(x)
abcd.e-gh-jkIn- VIas(x)
iorsikn.anse den(x)
;7i1de nercis(x)
Oostenrijkse den(x)
-b-d---h-j---llitte paar<Lekastanj e (x) -b-d--g-ijk-n- Trompetnarcis(x)
Boerentabak(x)
Doornden ( x )
--------i
SIaapbol(x)
leymouthden(x)
-b----g--j---Pluimgierst(x)
lilia spec. (x)
-b------Kanariezaad(x)
Plataan(x)
--------i
Janadese populier(x)
-b-d-fghij---n Tomaat(x)
3ruine beuk(x)
-b-d--g-- j---- itocge (x)
Douglasspar ( x )
x)

abcoefghi

Vogelgierst (x)
)l:rgelr;e tarwe (x)
Tuinboon(x)

Jud.aspennine(x)
-riraceli-a (x)
P::ikneus (x)

ïitte
tuLe

bloernkroon:
jonlcer

Zandblauwt

J

Struikheide

e

Dophelde

i'.ruipend zenegroen

-------h-----n
----e--------n
------gh-j---a-c-e--h--------1
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