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Vogels van; Landgoed de Utrecht
Het Beerse Broek
Landschotse heid.e.

INTEIDING;

3ngetwijfeld een van de vogelrijkste gebieden van de Kempen
hoek van ons werkgebiedl Het wordt gevorrnd door Landgoed de
de lendschotse heide, welke terreinen aaneengelegen zi;n.
le afwisseling in land.schap en de verscheidenheid aan biotopen zijn hier zeker niet vBeemd.

aan de avifaunistische rijkd"om!
ZoaLs vrijwel voor geheel- rle Kempen geld geven topografische kaarten uit de vorige eeuw

voor deze streek een uitgestrek+,e heide veer, in dit gevai doorkruist door vele loopjes
en paadjes, doorsneden d.oor J beekclalen en begrensd door enkele kleine dorpjes.
Bij vergelijking van 6.ie kaart met, d.e situatie van nu (zie bj-jlage 1 en 2, die een deel
van het gebied. \.reergeven) Ufi;tt er ongeloofli.jk veel veranderd. Toch zijn bepaalde facef-
ten van het toemalige landsehap herkenbaar. )e beekdalen iigg:en er nog, zij het dan dat
de kenmerkende kleinsckr,alige weiiand;es plaa*,s hebben noeten rnaken vcor uitgestrekte en

intensief bewerkts akkers en weiden, waarvcor ook vel-e brcekbosjes plaats hebben moeten

maken. De beken zijn grotendeel-s gekar:aliseerd. De heiae is bijna geheel ontgonnen of
bebost, vennen zijn gedempt en pad'en veri'iard,l
iiierrnee is a,1 enig'ziÀs een ind.rrk gegeven van het huiC,ige lanCschap. Door de geschetste ont-
wikkelingen heeft het gebied. een aant,al- volelsoorten jn rnoeten leveren, maar er zeker ook

een belangrijk aantal gewonnen. Immers, he- iÍc-rcop is afwisselender geworden en de soort-
enrijkd.om is hier voor een groot deel aan 6;ekoppeio'
De vennsn zijn in e1k jaargetiid.e be.angri;k als pleister-, fourageer- en broedgebied van

tai van v/atervogels. Gàooràe fuut, looaars, Kulleend., Tafeleend en Slobeend behoren onder-
neer lot r1e broeders. Honderden Eenrienscorten koraen buiterr het broedseizoen hier bij efkaar
e, naar mate de winter nadert groeien hun aantailen. is de zcmer droog dan kunnen vele
sc,ort.en steltlopers hier in grote getaien voed.sel vir:d.er: op de gevormcle slikjes en oevers.

Uiieraard is het gebied. een bel-a.ngri;k ;acht'"errein veor Hoolvogels'
ne heide, waarin à" t"rr.,"r, bi;na zonder ui'.zondering geIe61en zÍjn, is broedgebied van

r,,,ruip, plaatselijk Tureluur Én he-Laas in sterk afnemerid aantai het Korhoen.

Het aangrenzende agrarische gebieC is van groot bolang ais broed*, fourageer-' en (voor)-
veraa.melgebiecl van weidevogels al-s scholeksier, Kievit, G::utto en tlulp" In sommige winters
zijn hier ook enkele F'iet- of soms Grauwe ganzefi aan te trefíen' 1J------ --
De bossen die erg verschillen boomsoort, opbouw en leeftijrl herbergen diverse soorten

Hoolvogels en Spóchten, Ce Nachtzwaluw, Houtsnip, Fluiter en Bos- en Ransui]'

)r: beekdal.en zijn waarcevor vccr enkefe watervogels waartoe }oilaars (uelangrijke pleister-
plaais in de winter) en IJsvogeJ- (onregelmatige broed'vogef en r'íin*uergast) behoren'

Bovend.i.en broeden hier vier soorten Spechten en typische vogeis als Nachtegaal, wielevaal

en Bosuil.
Waar veel vogels voorkomen komen ook vaak
het gebied" zeer veel waarnemingen bekend
van de vogelstand van vroeger en nu'
Docr afl-e waarnerningen samen te vatten in een uitgebreid verslag hoop ik bii te dragen

aan een goed, beheer en een betere bescherming van dit unieke stuk Kempenrdat vanuit

Faunistisch, Floristisch en landschappeliik oogpunt op nationaal niveau ond'er een van

de hoogste categoriön hoort te valIen. Hoewel een groot deeL van het gebied echter op

papier met het volste recht een behoorlijke status van bescherming geniet' bestaan er

in praktijk nogal r*at haken en ogenl De iecreatiedruk is onveroorfoofbaar groot 
' 

aan 5.eh

beheer hapert nogal eens een en ànd.er en er bestaat geen goed beschermde agrarische 'tbuf-
fer", zoals aat zou behoren rond een waard'evol gebied a1s dit'

Door het verslag in een aantal delen verspreid te publiceren in d'e Blauwe Klauwier ver-

wacht ik dat de tekst beter en aandachtigàr gelezen word.t, d.an wanneer het als een ge-

heel uitgegeven zou word.en.De bedoeling il lt! -aanvulfÍngen 
en reactle-s zo snel mogelijk

bij mij bericht wordenr Dit kan de volledigheid'arleen np,ar ten goede komen. uiteindelijk
zullen namelijk wef aIle delen, eventueel in verbeterde vorm, in een allesomvattend ver-

slag a1s YhrG.publicatie worden uitgebracht'

Lex. Peeters.
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is gelegen in de Noordwest-
Utrecht, Het Beerse Broekr.en

vogelaarsl i{et is d:,n ook logisch d'at uit
en verzameld zj"jn. Ze geve:r een aardig beeld
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Binnen het verouderde en sterk ve:liaarloosde waarnemingenarchief va.n Vogelwerkgroep
de ltenpen waren een groot aantal gegevens die betrekking hadden op landgoed de Utrecht,
Het Beerse broek en de Landschotse heide reeds syotematisch per soort ondergebrachtl
Waarnerners waarvan bekend is dat zij veel in betreffend gebied vogelen of vogelden werden
of wcrden nog benaderd voor aanvullend materiaaf. Diverse verslagen en rapporten zijn
aandeichtig doorgel ezen.
Voor gegevens van voor 1 970 ziln d.e meded.elingen uan VIMB (Vogelstudie- en fnventarisatie
-§roep l,lidden Brabant; ondertussen opgeheven) grondig doorgenomen. Bovendien le'rerde
de Avifauna van Noord Brabant (van Erwe c.s. '67) ae nodige aanvulIin51en.

XE INDELING -EN DE LÏGGING VAIJ HET GEBII]D;

Het totale gebied is grotendeeis gelegen binnen de Àt1as-blokken 50-48 en 51-{1. Het is
te vinden in de Noordoost-hoek van de Kempen en wordt begrensd door de dorpen: FÏÍddelbeers,
Oasterenn Netersel, Lage Mierde, Esbeek, en Baarschot.
De hoofdindeling wordt a1s volgt aangehouden;
- IÀN}SCHOTSE HEIDE
. BEEIi,SE BROFfr
* LAI,INGOTD DE UTRECHT

nE mNDSCI{0TSE HEIDE ligt ten zuidweslen van Middelbeer§ en bevat de vennenl

- Xeyenhurk - Withollandven
- Krornven - SoherPven
* Serkven Yoorts enkele visvi;vert;esl

DE BEERSE BROEK Ís het beekdal van de Grote
- Het Beerse broek
- De Biezegooren.

Seerse en vorCt ing:edeelrl irr;

Bovenclien is hier een heiderestant, "De Crijze
Het gebied ligt tussen Casteren en Westelbeers.

LANDG0ED DE UTRECHT is een zeer uitgestrekt bosgebied, dat eigendom is van verzekeringe-
maatschappij de Utrecht. Voor het gernak is onder de naam landgoed de Utrecht ook de

Neterselàe heide bedoeld., welk gebied van de gemeente B1ade1 is.
Voor de duidelijkheid deien we het terrein aIs volgt in; - De Utrecht-west

- De Utracht-oost
Deze zijn g:escheiden d.oor de provinciale weg Reusel- Tilburg.

DE UTRECHT-west behelst enkele belangrijke, met naan te noemen gebiedeni

- De Hertgang en Wellenseind.
- De NeterseLse en Mispeleindse heide (inclusief Àchterste Most)

- De vennen; 't Goorven en ae F1aes, de Hazakolk, De Kleine flaes, Het Wurvenbosven e.a.

Aan de oostzijde is dit deel van d.e utrecht begrensd door de spreeuuelse heide' een zeer

uaardevol agrarisch gebied.

DE UTRECHT-oost behelst de volgencle belangrijke, met naam te noemen gebieden;

- De Broekeling - De Kruisberg
- De Tulder - Het Turfven
- De Moerbleek - Het Panneven.

In de volgende aflevering worden alle met name genoemde gebieden kort besproken'

Bovendien zaL dan een soortbespreking gepubliceerd word'en van de Zeeduikers t',/m'
de Reiger-achtigen. Gegevens van deze soorten m.b.t. het gebled zijn t'/m' mei nog

te ververkenl A.U.B. zo snel mogelijk insturen dus!
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Steentt te vinden"
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