
VOGEL§ ÏZIN:
TANI'GODT' I'E UTNECNT
BEEN§CHE ENOEK

I.ANI'§CHOT§E TIETI'E

IDOON:

LD,X PD,ETER§

t3



Vogels r*t 
:

Beerse broek
Landgoed'rDe Utrecht'r
Landschotse heide.

AFL : GEBIED-BESCI{RTJVING.

-DE LANDSCHOTSE TMÏDE.

De Iandschotse heid.e is gelegen ten zuidvresten van Middelbeersr van welke gemeente dit
heiderestant d.ee1 uit maakt. Voor c.a. 1 952 vas deze heide veel uÍtgeetrekter, te weten
lOOO ha. groot. Ontginningen drongen deze oppervlakte terug tot 200 ha., welk d.ee1 cloor
het voorkomen van verschillende vennen niet aantrekkelijk was om omgazet te worden ln
agrarisch land!
De Landschotse heide bestaat uit zwaklemige zandgtronden, waaronder glovere rlvierzanden
gelegen zíjn, Door uitloging van de ond.ergrond. is in het verre verleden een ijzeroerlaag
tevoima, waard.oor de bodem ondoorlatend. werd voor Ïrater. fn de lagere kommen hebben zich
d.aardoor de vennen kunnen vormen. Enkelen zijn reeds verloren geg€an door verlandlng.
Nog te vlnden zLtrn; - ScherPven

- Keyenhurk
- Kromven
- Withollandsven
- Eorkven

nb vennen worden gevoed d.oor regenwater en vooral het Kromven an \r/ithollandsven ook door
voedsefarm zakwatàr uit enkel-e noord.elijker gelegen zandheuvela. Het voedselarme karakter
van d.e vennen wordt vooral bedreigt door het binnendringen van kunstmesten vla het groncl-
rrlater.
De oeverbegoeiing van de vennen wordt overheerst door Pitrus. 3ii de Keyenhurk ia boven-

dien plaatselijk Riet, td11g, en Gagelstruweel te vinden'
Het zuidoostelijke deel van de Keyenhurk is rrroegor omgezet ln kleine visvljvertjes. In
deze hoek is ook een moeras-achtig terrein te vinden met een vrij dlchte Gagelbegroeiing.
De heide is van het droge en van heg natte type. De Landschotse helde ls dan ook erg re1i'Cf-
achtlg. De hogere, d.rogóre delen zÍjn plaatselijk begroeid' met overjarige opslag'
Vooral- na een frevige branrl, die in i976 woeade heeft veel heide plaatsgemaakt voor rt ,

pijpestrootje. Aan deze situat"le prcbeert nen de laatste jaren e.e.a. te verbeteren d'obr

perceelsgewijs te maai-en. Het dich*"groeien met Vliegden en Berk wordt tegenwoordig goed

1n ae gaten gehouden. Er ',rordt regelmatig en tijdig ingegrepen.

@ het grootste deel van het omlia"end.e agrarische lanci' zijn geen speciale beperkingen

voor de boer van toepassing. Dit Ottcianks het feir' aat dit gebied ln veel- opzichten een

zeer sterke binding heeft met de heide. De o::nè:hologische waard,e is groot. 0nlangs is we1

een klein weideperceel aangekocht ten zui-iefi YZ!1 he'u Serkven, ciat nu natuurvriendelijk
beheerd wordt.
De Landschotse heide is vrijwel in net ger".ee, o;IEeven door naaldbos'

op 10-01-r72 werd het gebied aangewezen als beschernd. natuurmonument op Srond van de

natuurbescherminlswet ian 1g6'll Toch is de Lancschotse heide niet aan bedreigingen on-

trokken. De recreatieiLruk- is hier enorn groot. De paden zijn opengestefd voor het publiek

maar afgesloten voor dernotoriseerd verkeer. 1r: het Withol]an<isven mag gezwommen word'en en

in de winter wordt schaatsen toegestaan. DesonJanks worot met deze recreatiemogelijkheden
weinj-g genoegen genoinen. Loslopenae nonden op tie heirie, evenals scheurende brommers'

autos en crossmotoren zijri voo.rai iti he*, weekenc eerder regel dan uitzonderin8:' Door

veel wand.elaars en ruiters wor:dt rie hejde als sehóór toegankelijk beschouwd. Voorts

treed. Íaak verstorir,g op d'oor Srootscheep'se jachtpartijen'
Met ingang van 1)B\ zí[n trvee perso]ieri aanJesteld om op het gebied toezicht te houden'

Li tera tuur I

- Kessdf van, J. C.p,l Töni,ssen C. ; Beheersplan ïandschotse heide, 197r,
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DE BEMSE

I'Iet d.e Seerse broer wcrCt in dit verslag bedoelt, het beekdal van de Grote Beerse tussen
Casteren en lvlid.delbeers. in feite omvat ri.it gebied; Heesbroek, Biezegooren, Rietbroek,
De Beemden, De Grijze steen, Steenselaar, Beersbroek en Broekeinri. ltÍet uitzondering van
de Grijze steen zijn er: rnoeili-jk grenzen te stelfen. De ganoe-mde gebiedjes vormen land-

aascnappeftJK een geheel. Yandaar rlat zi1 hier dan ook onder óón noemer zítrn samengevatt
De Grijze steen is een klein heiderestant dat tot voor kort geheel dreigde te overwoekeren
door Vl"iegden en Berk. loor toedoen van een aantal mensen van Vogelwerkgroep I'De Kempentl

in samenwerking met feden van de Algemeen Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie ls dlt
voorkomen. gnder de benaining "Kapakl:ie) werd verspreid over enkele jaren, in een aantal
dagen de Grljze steen haar eigenl-i-jke karakter terugbezorgËl
De rest van het gebiea oestcnd vroeger uit kleinschalige akker- en weideperceeltjes, van

efkaar gescheiden door heggen, houtwallen en broekbosjes. Door dit landschap meand-erde

de Grote Beerse, een beek die t.h.v. boswachtarij Hapert ontspringt. Het relatief vrucht-
bare beekdal vormde toen een soort van langerekte rrgroene oaserr binnen de uitgestrekte
Kempische heid.e. Die herde werd later grotendeels ontgonnen, maar ook de Beerse broek ont-
kwam niet aan ingrijpend.e rnenselijke activiteiten. Sroekbosjes werden gekapt, ruÍlver-
ksyg]ringen vonden plaats en de Crote Beerse werd gekanaf iseerdt 

-
Het huid.ige stroomgebied van de Beerse bestaat hier nu merendeels uit grootschalÍgr akkera

en weilanden die intensief bewerkt worden. Pl-aatselijk zijn nog enkele broekbosjes en

blauwgrasland.jes te vinden. Voorts wordt het gebied gekarakteriseerd door enkele populier-

het beheer van Brabants landschap' Àlle
voor het publiek. Hierdoor is voor-

recreatied.ruk grootl

bossen met vrij dichte ondergroei.
Een behoorlijk deel van de Beerse broek valt onder
lregen en paden, plus de beekoevers zijn opengesteld
namelljk in het weekend en tijdens cle vakanties de
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(en Naterselse & Miepeleindee
heide )

Iandgoed rrDe Utrechtrr is een ultgestrekt bosgebied
van liefst 2,100 ha. groot. De naam ie te danken
aan de eigenaar, N.v. Levengverzekering ',De Utrechtrt
velke het terreln vanaf eind ltde eeuw beetje biJ
beetje heeft aangekocht en ingericht, Sovendien
word.t in dit verslag onder dezelfde naam de Neter-
selse en Mispeleindse heide bedoelt, welk gebied tot
de gerceente Bladel behoortt

In ce'1lde eeuw bestond "De Utrecht'r nog uit een ult-
gestrekte heide waarin tj.entalle oeroude vennen, om-
ringo door sompige moerassen gelegen víaren. Rond.,de
eeuwwisseling ontstond er een grote drang tot ont-
ginnen en i',en leerde daartoe de ploeg hanteren; uit-
eindeli;< werd O0 % bebost, en J0 % verd, bouw- en
weiland. t 0 96 is gelukkig gespaard gebleven.

Het nuioige cultuurbos bestaat voornamel-ijk uit naaldrr
hout. De lulci.er, De Hertgangr en Welleseind vormen
hierop de belangrijkdte uitzonderingen; daar zijn
oude Eiken en Beuken te vinden.
Vooral- de laatste decennia zítrn grote delen bos kap-
rijp bevonden. Hierdoor ontstaan op sommige plaatsen
uitges*"rekte kaalslagen! De Kruisberg, voorheen voor
een groot deel loofbos, is hiervan een duidelijk voor-
beel-ci. Hier staat bijna geen boom meer overeind. A1-
1es heeft plaats gemaakt rroor jonge aanplantl

EI

§

Door het oostelijke deel van het LandgceC, door Welleseind en de Hertgang, loopt "De Reusel"
een beekje dat in de gelijknamige plaats ontspringt. Ter hoogte van Welleseind mondt hier
'rDe Raaml-oop" op uit. Een da1 is er nauweli;ks gevormd. De stroken langs de oevers liggen
hoogstens enkefe meters lager dan de omgeving. Yaar rt beekje zelf heeft een diepte uit-
geslepen, die op sommige punten enkele mete::s bedraagt. I'De Reusel'f vormt meanders naar
rechts en links en heeft hier en d.aar dode arr)en losgelaten a1s het water doorbrak en een
bocht bekortte. Ia het stroomgebieo vroeger schraal en met heide begroeirl geweest, op de
langere duur heeft j.edere overstroming meer vruchtbaar slib tot ver van de oevers achter-
gelatenl De bossen zi;n hier dan ook voor een groot deef natuurlÍjk gevormd. Op de steeds
rijkere bodem kwam plaats voor prachti.ge Eiken, Beuken en Hazelaar, die begroeid raakten
met dichte Klimop.

16:

l:25.000

t

a

t



0p Welleseind zijn bovendien een paar populierenaanplanten te vlnden. @ plaatsen r{raar
de RaamLoop of de ReuseJ regelmatig buiten hun oevers treden komt hier rietvegetatie voor.
'rHet Jacobsveldt' is de naam van de vlsvijver-jachtvijver op dit landgoedje. Welleseind
is ontoegankelijk voor het publiek.
De Hertgang ls enkele jaren terug op schandalige wljze uitgedund, de machtigete Elken en
Seuken werden gakapt. Hlerdoor hebben grota delen van dlt oude boekboe een open aanzÍen
gekregen en daardoor hun unieke waarde gedeeltelijk verloren.
In 1982 1s de Hertgang tot rustgebied verklaard. AJleen het meest westeliJke deel ls nog
toegankelijk gebleven voor het publiek. De veretoring is hier niet erg groot.

De meest unieke delen worden verqer gevormd door de diverse heiderestanten!
Ten Noord.en van Iage Mierde ligt het Panneven. Dit ven is omlegen door een stukje helde
dat dreigt verloren te gaan door een d.ichte opslag van Vliegden en 3erk. De recreatle 1g
groot. Er is zelfs een parcours uitgezet voor paardesport.
De Moerblaek is een regtant droge heide in de uiterste Zuidwest-punt van'rDe Utrechtr', ctat
vrij rustig gelegen isl
De Broekeling is een belangrijk reservaatje dat gekenmerkt word.t door de afnisseling van
bos, stukjes natte heid.e en moeras met open water dat begrensd wordt door dlcht Gagel-
struweel. Na 1976 is betreding van het terrein niet meer toegestaan.
Van het grootste belang, zeker voor vogels, zljn het Goorven en de Flaes met de omliggende
Netersefse en Mispeleindse heide en hun vennatjesi Het bestaan van dit gebied is grotend'eela
te danken aan het feit dat ontginners geen raad wisten met de Iage en moerassige gedeelten
van de hei. De vennen zijn van oorsprong oligotroof, maat de aanwezigheid van een zeer
grote Kokmeeuwenkofonie (I-+OOO paar) en de invloed van meststoffen uit het agrarische ge-
bied, is langzaam maar zeker eÍrtrofiöring opgetreden. De oevervegetatie bestaat hoofd-
zakelijk uit Pitrus, terwi-j] bij d.e llaes ook enkefe Rietkragen te vÍnden zí7n. Aan de

Noord.zijd.e zitrn Goor & Flaes gellankeerd door Naaldbos, aan de zuidzijde door heide.
Deze Neter:selse en Mlspeleindse heide is voor een groot deel erg nat. Er liggen ook ver-
schillende vennetjes in, waarvan de grootste een naam hebbenl de Kleine F1aes, rt Wurven-

bosven, het Snippenven en de Hazekolk. Beheersmaatregelen hebben er voor zorg gedragen dat
de hej-d.e gespaard. is gebleven voor dichtgroeien. Helaas krijgt echter ook hier het Pijpe-
strr:otje steeds rneer de overmacnt tegenover de Heide.Het gehele reservaat is zeer terecht
afgesloten voor het publiek. lmliggende paCen en wegen geven toch vold'oende d'e gelegenhpid
hier van de natuu;: te genleten, zonder dat noemenswaard.ige verstoring optreedt. Helaas

wordt hiernee niet clool iedereen genoegen genomen en wordt het toegangsverbod niet altijd
even serieus gezlen. Ook gr:ootscheepse jachtpartijen en ingrijpende maatregelen a1s het
ui-tschaven van de vennen (ir. a" croge zomer van tl5) komen het reservaat niet ten goerle'

Bovendien leveren de handelingren 1n het aangrenzende agrarische gebied directe gevolgen op.

nenk aan intensieve benesting en een uitgebreid. waterregulatiesysteem uaardoor in drogere
jaren d.e heide en vennen kans lcpen om uit te drogen.
T\rssen de Neterselse heide en de Beerse broek, tegen Netersel aan, ligt de Achterste MOst.

Di.t gebied bestaat uit vrij droge heicie rnet een laagte a1s natte kern' Er leiden geen

wegen of paden naar d.e door bosomringde heide. Ï.p.v. verstoring vormt hier echter een

verwaarl-oost behber een beri.reiging. De opslag word-t steeds ouder en dichter'
Het total-e Lan6goed wordt begrensà door agrarisch gebied. lDrkele hiervan onderscheiden

zich door hun grote ornithologische waarde. Deze waarde word.t op de eerste plaats bepaald

d.oor d.e gunstige ligging van de weicien en akkers t.o.v. oe heide en vennen. Er bestaat een

sterke relatÍe tussen deze natuur- en cultuurgebieden. De belangrijkste landbouwgebieden

ziSn; - Mispel-einrlse heid.e (ontgonnen deel) en Nieuwe Erven (tussen Netersel en Goorven &

Flaes )

-- Spreeuwelse heide (tussen Baarscot en ioorven & plaes).
Beid.e gebieden oestaan ui,t grootschalige percelen dj-e voor het merendeel vrij intensief
bewerkt worden. Een aangepast behe e-' zov hier zeer wenselijk zijn en direct ten goede

komen aan het Gcor & Flaes-reservaat, maar ninder-direct ook aan de Ia'ndschotse heide'
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AFL. SOORTBESPRU{ING.

ZEEDUIKIA.S ( Gavlidae ).

Zeeduikers verblijven buiten het broedseizoen voornamelijk op zee. Vrlaarnemingen ririt
het binnenland zijn vrijwel beperkt tot solitair pleisterende ex. op grotere plassen,
zoals zandafgravingen. Aan hun aanwezigheid., dle slechts bij uitzondering van langere
duur is, gaat bijna altijd een storrn vooraf.
In de omgeving van de Kempen zijn aI1een bij de ZiLverzandwinningen bij Deasel (fefgfa[
in zekere regelmaat pleisterende Parel- of Roodkeelduikers gezien. fn de Kempen zelf
zijn waarnemingen zeer schaars.

001 PALELDUIKffi. (Gavia artica artica).
De Parel-duiker werd tot op heden J maal in de Kempen waargenomen, telkens voot 1)6J.
'Dp het Goorven werd de soort '1 x aangetroffen, enwel op 2B-1 1-r54 (A.Wi. )

002 R0ODKEELDUIKtrE (Gavia stellata).
Deze algemeenste zeed.uiker is 6 x in de Kempen gezien, waarvan slechts 1 keer n6, 1962.

Ín 1951 werd. op 22-02 een dode Rootlkeeld.uj-ker gevond.en aan het Goorven (WC.tOnW afa. T11-
burg. ) De vogel bleek besmeurd te zijn met stookolie.

FUTEN (PodÍcipedidae ).

Futen zijn in het algenreen gezien vogels van binnenwateren, die buiten de broedtijd ook
wel aan de kust plai.steren. Hun nesten worden drijvend gebouwd, of verankerd aan de bo-
dem. Ze bestaan uit vochtig, plantaardig materiaal. Het 1s wenselijk dat de broedplaats
door waterplanten beschut is.
liet voedsel bestaat bij de tr\.rut (p.cr.cr. ) hoofdzakelijk uit visjes en amfibiön. Door
d.e kleinere soorten worden vooral insekten, amfibiönlarven en in veel mindere mate plant-
aardig voedsel geaccepteerd.
Zowel d.e vennen van de Iandschotse heide als d"ie van de Neterselse en Mispeleindse iiàiae
kunnen in veel opzichten j-n beyenvernoemde vereisten voorzien. In de huidige sÍtuatie
is de visstand echter beperkt tot Hondsvissen en eventuee] Paling, wat mogelijk de oor-
zaak is voor het bijna jaarli;ks ontbreken van cie f'uut (P.cr.cr.) als brcedvogel.
De Roodhalsfuut en Kuifduiker zijn zeer zeldzame verachj-jningen. De Dodaars en de Geoorde
fuut zijn daarentegen jaarlijks op een aantal heidevennen aanwezig om er hun jongen
groot te brengen.
A1s winterkwartier voor futen doen de vennen minder dienst. De Grote Beerse t.h.v. de
Beerse broek is van groot belang als pleÍsterplaats voor de Dodaars in de winter.

001 IUUT (Podiceps cristatus crisLatus).
De soort is broedvcgel van een behoorlijk aantal visrijke plassen en vennen in de Kemp-
en. In het winterLralfjaar treden verplaatsingen op, waarbij veel vogels zich uit onze
streek terugtrekken.

De eerste neldingen van broed3evallen van de tr,uut in het gebied, stammen uit '1 919 en
hebben betrekking op Goor & Ilaes. Zeker vanaf dat jaar is de soort daar in klein aantal
broedvogel gebleven, tot het begin van de zestiger jaren. tn'59/'60 droogde het vrij
visrijke tr'laesven bijna geheel uit. Een groot aantal Bfauwe reigers kon zich bij deze
gelegenheid maandenlang op een makkelijke manier tegoed doen aan de vis. Nadien is het
ven ook steeds minder g:eschj-kt geworden, zodat Hondsvis en mogelijk Paling nog het schrale
bestand vormen. Voedseltekort zal dan ook wel- de factor zí7n, waardoor broedgevallen tot
1984 -dus bijna 2) jaar lang- uitbleven. Na niet-succesvolle pogingen bij de Flaes ln
tB1 (A.v.Po.) en'Bl (f,.fe.) bracht d.at jaar een paartje 2 jongen groot bij de Flaes.
Tegelijkertijd werd een poging ondernomen door een Futen-koppel op het Goo:-ren, welke
geen resultaten oplevertle (L.fe. ).
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In 1967 heeft de Fuut waarschijnlijk voor rt eerst op de Keyenhurk pebroed. In 1970
vond wederom een broedgeval plaats, dat pas opvolging kreeg in 1)82, toen daar geheel
onverwachts 4 broedparen aanwezig waren; Reeds op 11-01-'82 vielen hier 6 ex. in, die
bleven hangen. Hieraan voegde zich in de loop van het seizoen nog 1 koppel toe. Tesamen

brachten zij 7 jongen groot. Dit verschljnsel heeft tot op heden nog maar weinig respons
gehad. Niet zo verwonderlijk, daar op de Isndschotse vennen ook alIeen maar Hondsvie,
en mogelijk Paling voorkomt. Het is d.an ook zeer waarschijnlijk dat de paren van r82

een d.eel van hun voed.sel bij de visvijvertjes haalden. Dit pendelen is namelijk een vrij
normaal verschijnsel in dit soort situaties.
Vooral in het voorjaar zijn regelmatig en vaak zelfs langdurig, Futen op de heldevennen te
gast. Meestal betreft het paartjes waarvan dan ook de balts kan worden waargenomon, somÉl

echter betreft het gfoepjes tot 8 ex. Wintenraarnemingen zljn zeldzaaml

OO4 ROI)DHALSFUUT (Podiceps Sriseisena Srisei8ena).

In Nederland is de Roodhalsfuut in principe geen broedvogel, maar wel doortrekker en

wintergast in klein aantal en dat voornamelljk aan de kust. In de Kempen wordt deze

soort ónregeLmatig gezien. Het kleine aantal plaatsen waar deze fuut bij ons tot op

heden is ,*aargenomen betreft vooral wat diepere, visrijke plassen.

Op 27-06-17g bevond. zich 1 aduft ex. in prachtkleed. vooraan op het Goorven (l.ee).
Later werd bekend. d,at een paartje Roodhalsfuten d.at jaar een proedpoging had onder-
nomen op de Wateringen, een visvijvercomplex blj Postel (lefgi'd). Op 15-06 echter,
verlieten beide ex. onverrichterzake het gebied. Gezien de geringe afstand (in vog'el-

vfucht 10-15 km.) is het voorde hand liggend- d-at het ex. op rt Goorven afkomstig is ge-

weest van genoemd terrein.
0p 14-04-r82 werd wederom 1 ex. in prachtkleed op het Goorven gezien (U.m.)

005 KUIFDUIKtrR (Podiceps auritus auritus)'

De Kuifd.uiker is in Nederland geen broedvoge]. Als doortrekker en wintergast ls de soort

vooral- aan de kust te vinden, zii rt dan Ín klein aantal'
Het aantal gegevens m.b.t. cle Kempen is d'an ook erg gering'

7n 1961 verbl-even van 07-04 tor 1O-o{ eerst een paartje, fater een solitair ex' op

het Goorven. 0p 07-04 werden de bal-tsspelen ,rn àit kóppe1 bewonderd" (l'Wi' )'
Op '18-OB-r7J bevo.ci zich 1 ex. in winterkleerl, vooraan op het Goorven (J'Y'K9')'
In het invasiejaar voor de Seoor:iie luut, 19È1 tenslotte, bevotltl zich op 16-0, nog 1 ex'

in prachtkfeed tussen een groep van 1J 3eocroe futen op de vennetjes ten westen van

,"r-à"àr""" ia.p". ). le xuifa',:.j.kut ,'ro. auiceli;k gepaard met 1 van de Geoorde fuutjes
rond.. Even baltsten beirie vogels zeil's. Nalien werc Oit ex' niet nreer waargenomen!
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