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Vrienden Laarbeeks Landschap

Elk jaar weer ontvangen wij van onze 
begunstigers een niet onaanzienlijk bedrag 
aan donaties. Het geld wordt besteed aan 
zaken die niet voor subsidie in aanmerking 
komen, maar toch belangrijk zijn als het 
gaat om te komen tot een nog aantrekke-
lijker landschap. Een mooie rij knotwilgen, 
een amfibieënpoel of een mooie landschaps-
boom midden in een weiland. 
Of wat te denken van een mooie gevarieer-
de houtwal, vol bessendragende struiken 
en volop nestgelegenheid voor allerlei soor-
ten vogels. Ook mooi om minder fraaie 
bebouwing in het buitengebied aan het oog 
te onttrekken.

En zoals elders in deze nieuwsbrief te lezen 
valt, is Laarbeeks Landschap momenteel 
druk doende met een nieuw project: 
het plaatsen van insectenhotels in het 
buitengebied. Bedoeld voor wilde bijen 
en hommels, die daarin hun eitjes leggen. 

De larven doen er een heel jaar over om 
uit te groeien tot een nieuwe generatie 
om zo de Laarbeekse natuur weer te kun-
nen gaan bevolken. Vroeger vonden dit 
soort insecten voldoende nestgelegenheid 
in het dode hout van onze bossen, houten 
schuren of anderszins door onder andere 
boktorren aangetast hout. Maar dat is 
tegenwoordig allemaal minder goed te 
vinden, vandaar dat ze enorm geholpen 
zijn met zo’n insectenhotel. 

Vindt u het ook belangrijk dat dit soort 
dingen in het Laarbeekse buitengebied 
gerealiseerd kunnen worden, maak dan 
een bedrag van minimaal 10 euro over 
en wordt zo donateur van Laarbeeks 
Landschap. 

Het rekeningnummer is NL 85 RABO 
0112 010 245 o.v.v. Vrienden Laarbeeks 
Landschap.

Bloemrijke akkerranden

Het voorjaar is weer begonnen. Het is weer 
tijd voor het inzaaien van bloemenranden. 
Steeds meer mensen in Laarbeek dragen dit 
project van Laarbeeks Landschap een warm 
hart toe. Dit kun je zien aan het grote aantal 
deelnemers. Ieder jaar worden dit er meer. 
Sinds een aantal jaren kunnen alle bewoners 
van Laarbeek gratis een zaadmengsel van 
bloemen of een mengsel van granen en 
zonnebloemen komen halen bij onze 
coördinator Marcel van der Heijden.

In totaal hebben dit jaar 65 bewoners hier 
gebruik van gemaakt. De oppervlakten 
variëren van 25 m2 tot 8.000 m2. In totaal 
zijn dit jaar zaadmengsels voor 8 hectare 
verstrekt.

Nectar en stuifmeel
Hopelijk ontwikkelen deze randen en over-
hoeken zich op de gewenste manier en 
kunnen ze de komende maanden Laarbeek 
kleur geven en bijdragen aan de broodnodige 
instandhouding van insecten, zoals bijen, 
hommels en vlinders. Wie echter afgelopen 
weken in het buitengebied heeft gewandeld 
of gefietst heeft ongetwijfeld de grote 

velden met geelbloeiende groenbemester gezien. 
Deze velden hebben gezorgd voor een enorme 
beschikbaarheid van nectar en stuifmeel. Deze 
beschikbaarheid is belangrijk voor de ontwik-
keling van bijenvolken, hommels en vlinders in 

het vroege voorjaar. Hopelijk kunnen we in 
de komende jaren meer agrariërs stimuleren 
om het zaaiklaar maken van de percelen enke-
le weken uit te stellen. De insecten en vlinders 
zullen ermee geholpen zijn.   



Het buitengebied van Mariahout staat op 
oude kaarten vermeld als de Lieshoutse 
Heide. Een heidegebied wat zich uitstrekte 
tot aan Nijnsel met vooral in de omgeving 
van het tegenwoordige Mariahout een 
groot aantal vennen. In het begin van de 
vorige eeuw is dat hele gebied ontgonnen 
en omgezet in landbouwgrond met uit-
zondering van een hoge stuifzandrug ten 
oosten van Mariahout. Die is beplant met 
vooral naaldhout, bedoeld om stuthout te 
leveren voor de mijnen in Zuid-Limburg. 
De vennen in die bossen zijn ook ontgon-
nen, dat gebeurde door greppels te graven 
voor de ontwatering en op de tussenlig-
gende zandruggen plantte men de bomen. 
Rabatten worden dat genoemd. Honderd 
jaar geleden is dat ook gebeurd met het 
Vossenbergven en het Heideven.

Het afgelopen jaar is de Bosgroep Zuid-
Nederland in opdracht van de gemeente 
begonnen met het herstel van beide vennen. 
Het herstel van het Torreven is al in 1992 
en 2000 gebeurd en dat heeft de natuur heel 
wat opgeleverd, zoals het moerashertshooi, 
moeraswolfsklauw, levendbarende hagedis 
en nachtzwaluw. Begonnen is met de bomen 
te rooien (door de Werkgroep Natuur en 
Landschap) en de strooisellaag te verwijderen. 
Daarna is men de zandruggen gaan afgraven. 
Eronder kwam een dichte zandlaag tevoor-
schijn die er 10.000 jaar geleden is gekomen 
bovenop een bestaand veenpakket. Dit veen 
wijst erop dat hier al heel lang vennen hebben 
gelegen, veel groter dan de huidige vennen. 

Tot slot heeft men hier en daar leem aange-
bracht om de beschadigde ondoordringbare 
lagen te herstellen. Én het resultaat is verbluf-
fend: een prachtig ven met al heel wat water 
op een plek midden in de bossen. Het bos 
tussen dit Vossenbergven en het nabijgelegen 
Torreven is gerooid, waarna dit open gebied 
zich moet gaan ontwikkelen tot heide.

Het met bos begroeide Heideven is ook van 
bomen en strooisellaag ontdaan en zal niet 
echt een ven worden. Daarvoor is de grond-
waterstand tegenwoordig te laag en is het 
niet diep genoeg. Waarschijnlijk zal hier een 
vochtige heidevegetatie ontstaan.

De natuurwaarde van de Mariahoutse 
bossen, die door omvorming van naaldbos 
naar loofbos al behoorlijk gestegen was, zal 
door deze maatregelen een flink stuk omhoog 
schieten. Een reden te meer om bij beide 
vennen ruim baan te geven aan de natuur.

Essentaksterfte 

Het zal iedereen, die wel eens buiten komt 
zijn opgevallen, dat op veel plaatsen zo maar 
stervende bomen te zien zijn. Dat kunnen 
bomen zijn die het de vorige droge zomer te 
zwaar te verduren hebben gehad. Of sparren 
die te lijden hebben van de letterzetter, een 
klein kevertje, dat zich tegoed doet aan het 
cambium en de bast van deze bomen. Dat 
overleven aangetaste bomen niet.

Maar vaker zullen het essen zijn, die te maken 
hebben met een uit Azië afkomstige ziekte: de 

Herstel van vennen in 
Mariahout

essentaksterfte. Sinds 2010 is deze ziekte in 
Nederland en vooral de laatste jaren is sprake 
van een ware epidemie. In heel Europa zien 
we deze ziekte trouwens, voor het eerst in 
Polen zo’n 30 jaar geleden. 

Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een 
schimmel, Hymenoscyphus fraxineus, die 
minuscule paddenstoeltjes vormt, van waar-
uit miljoenen sporen zich verspreiden. Eerst 
worden de bladeren aangetast, er verschijnen 
donkere vlekken en ook de nerven verkleu-
ren, waarna het blad afsterft. De schimmels 
groeien verder via de takken, het cambium 
gaat dood en bastvaten raken verstopt. Zo 
wordt de sapstroom verstoord, waardoor 
takken en bladeren verdrogen en uiteindelijk 
door voedselgebrek afsterven. Zo ontstaan 
kale takken in ogenschijnlijk gezonde bomen, 
ieder jaar meer en na een paar jaar is boom 
dood. Op dit moment is ongeveer 90 procent 

van alle essen in ons land aangetast en daar is 
niets tegen te doen. Er bestaan geen metho-
den om de schimmel te bestrijden, de bomen 
zijn dus niet te redden. Ook heeft het geen 
zin om zieke en dode bomen op te ruimen, 
de overal aanwezige sporen van de schimmel 
zijn daarmee niet weg. Als er al wordt gekapt 
dan is dat vanwege het gevaar van afbrekende 
takken en omvallende bomen.

Staatbosbeheer en de Landbouwuniversiteit in 
Wageningen zijn momenteel naarstig op zoek 
naar resistente essen, die een natuurlijk afweer 
hebben tegen de schimmel die de essentak-
sterfte veroorzaakt. Iets wat we enige tiental-
len jaren geleden ook hebben gezien bij de 
iepenziekte. De meeste iepen hebben hierbij 
het loodje gelegd en zijn inmiddels vervangen 
door andere soorten. Hopelijk is dat ook de 
redding voor deze karakteristieke boomsoort 
in onze natuur.

Insectenhotel

Aanleiding
In 2017 heeft het Laarbeeks Landschap een 
bijenstal gebouwd op de biologische boerderij 
Janmiekeshoeve aan de Hei in Mariahout. 
Imker Wiebe Rekers heeft er een viertal bij-
enkasten staan. Het was in eerste instantie de 
bedoeling dat er verspreid over Laarbeek nog 
een drietal van dergelijke bijenstallen zouden 
komen. We ondervinden nu dat het vrij lastig 
is om geschikte locaties te vinden. Er zijn in 
Laarbeek best wel wat hobbymatige imkers, 
maar om die te koppelen met een bijenstal is 
ook niet eenvoudig. Het bestuur heeft daarom 
besloten om af te zien van het extra plaatsen 
van bijenstallen, maar insectenhotels te gaan 
plaatsen.

Aandacht voor insecten
Het zal u niet ontgaan zijn. De leefomstandig-
heden van insecten zijn moeilijk. De achteruit-
gang van de biodiversiteit, het landschap wordt 
eentoniger door grootschalige landbouwmetho-
den. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet 
alleen in de landbouw, maar ook door bur-
gers…(bijvoorbeeld tegen de Buxesmot). Het 
Laarbeeks Landschap wil hier aandacht voor 
vragen. Insecten zijn letterlijk van levensbelang 
voor het leven van ons allen!
U kent ze wel: in elkaar geknutselde timmer-
werkjes met voorgeboorde houten balkjes, den-
nenappels, rietstengels et cetera. Solitaire bijen 
en insecten leggen er hun eitjes in en “metse-
len” de gaatjes dicht. Deze groep van insecten 
is zeer belangrijk voor de bestuiving van allerlei 

groente en fruit. Je hebt insectenhotels in 
allerlei maten, kleuren en vormen.

Sint Lucas
Het bestuur is van mening dat de nieuw te 
bouwen insectenhotels voor Het Laarbeeks 
Landschap een markant ontwerp moet wor-
den. Herkenbaar, zichtbaar en vooral ook 
educatief. Verder zijn duurzaam, robuust en 
“hufterproof” een vereiste. We hebben Sint 
Lucas, een creatieve vakschool, in Boxtel en 
Eindhoven onze ontwerpvraag voorgelegd. 
Twee vierdejaars studenten hebben zich een 
maand lang verdiept in de wereld van de 
insecten. Met deze opdracht slaagden zij voor 
hun “meesterproef”! Twee studenten, twee 
totaal verschillende ideeën. Beiden hebben 
ze hun ontwerpen gepresenteerd aan het 
bestuur. Wij waren allen verrast over het 

onderzoek, de aanpak en professionaliteit 
van de studenten. Uiteindelijk hebben we 
voor een ontwerp gekozen. Thijs van Leuken 
maakte het ontwerp en zal in het vervolgtra-
ject betrokken blijven.

Realisatie
Het is de bedoeling dat een eerste exemplaar 
wordt gebouwd. We kunnen dan ervaring 
opdoen en eventueel nog wat aanpassen. In 
de werkplaats van Howeko kan het worden 
gebouwd, onder supervisie van de vakmensen 
aldaar…

                                          

Ten zuiden van het Wilhelminakanaal bij 
Sluis 5 in Lieshout liggen de Ruweeuwsels. 
Een natuurgebied van slechts 20 hectare  
groot in de het bezit van Brabants 
Landschap, dat veel grote natuurgebieden 
beheert in Brabant, maar weinige met zo’n 
grote variatie als hier. 

De Ruweeuwsels liggen ingeklemd tussen het 
Wilhelminakanaal en de droge zandgronden 
van de Molenheide. Aan de kant van het 
kanaal is de bodem erg nat en voedselrijk, 
daar vind je een broekbos met elzen, wilgen 
en hazelaars. Naar de Molenheide toe wordt 
de bodem steeds droger en voedselarmer, 
daar vinden andere boomsoorten zoals ber-
ken, eiken en ook naaldbomen zich veel 
beter thuis. Ook de ondergroei van het bos 
verschilt enorm. In het broekbos groeien gele 
lis, pinksterbloem, speenkruid en vooral een 
rijk tapijt aan bosanemonen. Waar het droger 
wordt zien we grootbloemmuur, salomons-
zegel, dalkruid en ten slotte een dichte vege-
tatie van adelaarsvarens. Twee verschillende 
werelden op natuurgebied op slechts een paar 
honderd meter uit elkaar.

Ook de vogelwereld is er rijk vertegenwoor-
digd met soorten als goudvink, zwartkop, 

Ruweeuwsels Lieshout

wielewaal en verschillende soorten spechten. 
Maar ook roofvogels als buizerd, sperwer, 
havik en bosuil zijn er te vinden.
De naam Ruweeuwsels stamt uit de 
Middeleeuwen. Eeuwsels waren laag gelegen 
moerassige gebieden begroeid met kreupel-
hout en hier en daar wat gras. Oninteressant 
om te gebruiken als landbouw- of weide-
grond. Je kon er je vee in weiden, vooral 
schapen en als die het meeste struikgewas 
hadden weggevreten ook koeien.

De Ruweeuwsels worden al in 1100 ver-
noemd en kenden verschillende eigenaren, 
waaronder Jan Bout, Albert Bots en Albers 
Pistorius. Bekende namen als je in de straat-
namenlijst van Laarbeek kijkt. Deze eigenaren 
hebben geprobeerd het gebied voor hout-
productie geschikt te maken, er zijn rabatten 
aangelegd en verschillende boomsoorten aan-
geplant, zoals populier en de fijnspar.
Brabants Landschap wil het natuurlijke 
gemengde loofbos weer terug en daarom wor-
den sparren en populieren in fasen gekapt. 
De kleine weilandjes in het reservaat worden 
extensief beheerd, zodat er een grote variatie 
aan kruiden te vinden is.

Een uniek gebied in alle jaargetijden de 
moeite waard om er eens rond te lopen. 
Maar vooral in het vroege voorjaar, als de 
bosanemonen en pinksterbloemen bloeien, is 
een wandeling daar een echte belevenis!

Oproep:
Heeft u interesse om mee te helpen 
aan dit project? Alle hulp is welkom! 
U kunt zich melden bij John Heesakkers, 
telnr. 06 40482984   


