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U bent van harte uitgenodigd om kopy voor onze nieuwsbrief in te zenden via 
bovenstaand emailadres of postadres. Zowel tekst als foto’s zijn welkom.

Door ons distributiesysteem is het mogelijk dat u meerdere nieuwsbrieven 
ontvangt. U kunt daar uw vrienden, kennissen of buren een plezier mee doen.

Vrienden Laarbeeks Landschap
Meer Vrienden zijn altijd welkom! De minimale bijdrage is € 10,- 
te storten op rekeningnummer NL85 RABO 0112 0102 45.

Wandelen in Laarbeek

Wandelen is de laatste jaren een populair 
tijdverdrijf. Terecht, want het is gezond 
en het is een mooie manier om van de 
omgeving te genieten. Op veel plaatsen 
in Brabant zijn wandelroutes uitgezet en 
bewegwijzerd middels knooppunten en 
routepijltjes. 130 kilometers van deze rou-
tes bevinden zich op het grondgebied van 
Laarbeek. 

In alle kernen van Laarbeek staan informa-
tieborden met een kaart. In Aarle-Rixtel op 
de Kouwenberg, in Lieshout op de Heuvel, 
in Beek op het Heuvelplein, in Donk op het 
Piet van Thielplein en in Mariahout op het 
Oranjeplein. Middels deze kaart kun je aan 
de hand van de knooppuntnummers zelf 
een route uitstippelen en kiezen waar je wilt 
beginnen. Daarna volg je de gele pijltjes en 
kom je bij het volgende nummer.

Je zult zelf zien dat het landschap heel afwis-

selend en bijzonder fraai is. Je kunt over 
verharde paden en zandwegen en soms 
ook over wat ruigere paden langs het water 
lopen. Langs de Aa, de Goorloop en de 
Snelle Loop is het mooi wandelen, maar ook 
door de onlangs aangelegde waterberging 
De Blauwe Poort. Ook de omgeving van 
kasteel Croy, landgoed Eyckenlust, de Hei, 
de Lieshoutse bossen en De Biezen zijn 
bewegwijzerd.

Vrijwilligers van het Laarbeeks Landschap 
controleren de routes regelmatig en zorgen 
dat ze op orde blijven, zodat je niet ver-
dwaalt. De najaarscontrole is inmiddels 
achter de rug en alles is weer in goede staat. 
Je kunt de routes ook uitstippelen middels 
de website “routesinbrabant.nl” en wandel-
kaarten zijn te koop bij de VVV. 
Het Laarbeeks Landschap wenst jullie veel 
wandelplezier.

Snoeien en zagen voor een fraai buitengebied

Stichting het Laarbeeks Landschap bestaat 
uit vrijwilligers die zich sterk maken voor het 
onderhoud van de natuur in het buitenge-
bied. Daarvoor zijn drie groepen actief. Een 
groep doet de werkzaamheden in Lieshout 
en Aarle-Rixtel met als coördinator Frits 
Vorstenbosch (Frits.en.Anny@onsmail.nl). 

De tweede groep is actief in Beek en Donk 
met als coördinator Adri van Vugt (fam.
vanvugt@upcmail.nl). De opdrachten komen 
veelal van de gemeente via de bosgroep en 
soms ook van particulieren. Het werk dat 
word verricht bestaat veelal uit het knotten 
van wilgen, het uitdunnen en onderhouden/

snoeien van houtwallen en soms ook het 
opschonen van poelen. Dit alles om het bui-
tengebied te verfraaien en een mooi aanzicht 
te geven. 

Sinds een paar jaar hebben we een derde, 
gespecialiseerde groep, die het snoeien van 
fruitbomen onder handen neemt. De coör-
dinator van deze groep is coördinator Frans 
van den Berk (fransvdberk@gmail.com). 
Opdrachten komen over het algemeen van 
particulieren en soms van de gemeente.  
 Veiligheid bij deze werkzaamheden is 
daarbij een zeer belangrijk item. Iedereen is 
voorzien van een helm, werkhandschoenen 
en een hekenbare jas. Degenen die met de 
kettingzaag werken hebben een opleiding 
gekregen en zijn uitgerust met veiligheids-
kleding bestaande uit een helm, zaagbroek, 
handschoenen en veiligheidslaarzen en/of 
-schoenen. Ook worden er veiligheidscursus-
sen georganiseerd om ongelukken zoveel als 
mogelijk te voorkomen. Tot nog toe is dat 
gelukkig gelukt. 

Voor de werkzaamheden wordt een bijdrage 
gevraagd van € 6 per uur per vrijwilliger en 

€ 5 extra per uur voor degene die met de ket-
tingzaag werkt. Het hout dat vrijkomt wordt 
verkocht aan particulieren. Hiermee kunnen 
wij de kosten betalen voor de aanschaf van 
onze handzagen, beschermende kleding, hel-
men, brandstof, motorzagen en het onderhoud 
hiervan. Jaarlijks kan iedereen zich aanmelden 
voor de aankoop van stookhout. Dit kan via 
een email naar fam.vanvugt@upcmailnl. 
De prijs voor donateurs: wilgenhout per 
aanhanger € 20 en overige houtsoorten € 50 
per aanhanger. Niet-donateurs betalen per 
kalenderjaar voor de eerste aanhanger € 10 
extra. Het hout wordt binnen Laarbeek gratis 
thuisbezorgd.



Japanse duizendknoop, een erg succesvolle exoot

Zoals de naam al zegt is de Japanse duizend-
knoop oorspronkelijk afkomstig uit Japan. 
Van daaruit is hij in Europa terecht geko-
men, het eerst in Engeland en in 1841 ook 
in ons land. De Duitse onderzoeker Von 
Siebold bracht hem naar Hortus Botanicus 
van de universiteit in Leiden, waar hij nog 
steeds te vinden is. Een paar jaar later werd 
hij al als sierplant verkocht en zo is hij ook 
in de natuur terecht gekomen.

Woekeren!
De Japanse duizendknoop is dus een snel-
le groeier en helemaal niet kieskeurig. Hij 
houdt van een enigszins vochtige voedselrijke 
bodem, maar als het wat minder is, groeit hij 
ook wel. Ook op de Brabantse zandgronden 
voelt hij zich thuis en we vinden hem dan 
ook op tal van plaatsen langs bosranden, in 
wegbermen, langs spoordijken of waterkan-
ten. Hij groeit enorm vanuit wel zeven meter 
lange wortelstokken, die tot wel drie meter 
diep in de bodem kunnen zitten. Het kleinste 
stukje wortelstok groeit weer uit tot een nieu-
we plant, waardoor hij zich snel kan vermeer-
deren en kan verspreiden. Bloeiende planten 
zie je ook wel, maar in ons klimaat vormt hij 
geen zaden. In de winter sterven stengels en 
bladeren af, maar de wortelstokken overleven 
elke winter, hoe streng die ook is.

Nauwelijks te stuiten
Verspreiding vindt vooral plaats dankzij het 
maaien, kleine stukjes maaisel worden door 
de maaimachine meegenomen en groeien een 
stuk verder weer uit. Zo krijg je de Japanse 
duizendknoop in lange linten langs wegen en 
watergangen.

Geen ander leven
Door de enorme groeikracht en de veelheid 

aan stengels en bladeren worden andere 
planten weggeconcurreerd, alles verdwijnt. 
Deze plant dult geen ander leven om zich 
heen! En aangezien er bijna geen dieren zijn 
die hem lusten, verdwijnt ook de dierenwe-
reld op de plaatsen waar hij groeit. In vege-
taties van de Japanse duizendknoop vind 
je dus geen insecten en slakken meer, geen 
vogels of andere dieren, een grote biodiversi-
teit is ver te zoeken. Ook schimmels en 
bacteriën kunnen de plant niet aan, geen 
enkele ziekte heeft er vat op. Dit alles ver-
klaart het succes van deze exoot. Natuurlijke 
vijanden ontbreken. 

Dat vraagt om bestrijding!
Er is al van alles geprobeerd om deze fanatie-
ke groeier uit te roeien. Maaien en afvoeren 
van het maaisel, met heet water de wortels 
vernietigen, bestrijden met glysofaat/roun-
dup, uitgraven, langdurig afdekken van de 
bodem of begrazen met schapen of varkens. 
Geen van deze methoden heeft een bevredi-
gend resultaat opgeleverd. 

Het beste lijkt nog, zoals dat ook bij zeven-
blad en heermoes gebeurt, om de twee weken 
de bovengrondse delen verwijderen, laten 
drogen en afvoeren. De wortelstokken zullen 
dan op den duur zodanig verzwakken, dat de 
plant niet meer uitschiet en verdwijnt.
Staat er in je omgeving ergens Japanse dui-
zendknoop en ben je in de gelegenheid dat te 
doen, laat het dan niet na en bewijs de natuur 
een goede dienst.

We moeten het niet zo ver laten komen zoals 
in Engeland, waar huizen onverkoopbaar zijn, 
als de Japanse duizendknoop om het huis 
aanwezig is en met zijn wortelstokken funde-
ringen en muren doet scheuren.

Een nieuwe website

Kijkt u wel eens op onze website? 
Inderdaad, die was niet echt gebruikers-
vriendelijk en al helemaal niet actueel!  
En toch vinden wij een goede website 
belangrijk. Waarom? Nou, ruim 90% 
van de mensen zoekt online naar lokale 
bedrijven, leveranciers, verenigingen en 
instellingen. Mensen zoek naar onze con-
tactgegevens, werktijden, voorwaarden, 
productinformatie. 

Kortom, het is tijd voor een nieuwe, frisse 
website zodat we weer helemaal up to date 
zijn! Als je deze nieuwsbrief leest is de nieuwe 
website waarschijnlijk al in de lucht en zo niet 
dan is dat binnenkort wel het geval. Kijk maar 
eens op: www.laarbeekslandschap.nl

Wat kun je zoal vinden op de website?
• Een goede beschrijving van onze activiteiten  
 onderbouwd met actieve foto’s.
• De nieuwsbrieven van afgelopen jaar.
• Je kunt je aanmelden als Vriend van het  
 Laarbeeks Landschap.
• Je kunt een opdracht indienen voor onder  
 meer het snoeien van de wilgen of fruitbo- 
 men.

Kortom, wij verwachten dat we hierdoor voor 
iedereen beter bereikbaar zijn. Ontbreekt er 
iets op de website of heb je suggesties? Laat het 
ons weten en we gaan er mee aan de slag.

In ons land bestaat bijna 5 procent van het 
bosoppervlak uit fijnspar, een boom die we 
allemaal kennen, omdat hij vroeger in bijna 
alle huishoudens met kerstmis in de kamer 
werd gezet. Tegenwoordig vaak vervangen 
door een kunstboom of een Servische spar 
of  zilverspar, omdat de fijnspar het niet 
zo lang volhoudt in onze droge kamers en 
al snel zijn naalden laat vallen. Dat is ook 
de reden, dat de fijnspar het in onze bos-
sen de afgelopen twee jaar zo slecht heeft 
gehad, waardoor 80 procent het loodje heeft 
gelegd. 

De boom kan heel 
slecht tegen droogte 
en heeft de grootste 
moeite om vol-
doende water uit 
te bodem te halen. 
De zomer van 2018 
was extreem droog, 
vele weken zonder 
een druppel regen. 
De afgelopen zomer 

was minder erg, omdat er af en toe een buit-
tje regen viel, maar dat hield ook niet over. 
Van de bomen, die niet direct sterven van 
de extreme droogte neemt de vitaliteit en 
weerbaarheid af, waardoor ze gemakkelijk 
worden aangetast door de letterzetter. Dat is 
een klein kevertje, dat zijn eitjes legt onder de 
schors van de fijnspar. De uitgekomen larven 
vreten zich een weg in het vitale deel van de 
boom op de scheiding tussen schors en hout. 
De groei stagneert en de sapstroom wordt 
geblokkeerd, waardoor de naalden afsterven. 
Al vrij snel kleurt de hele boom bruin en 
sterft een stille dood. Hele percelen fijnspar 
sterven af en moeten worden geruimd. 

Een ramp?
Of het een echte ramp is dat deze oorspron-
kelijk in Nederland niet-inheemse boom zo 
veel moet inleveren is maar de vraag. Maar 
jammer is het wel, want hij was al best goed  
ingeburgerd. Toch geldt ook hier: “Elk 
nadeel heb zijn voordeel”.  De tegenslag voor 
de fijnspar geeft ons een mooie kans om die 
percelen te beplanten met gemengd inheems 
loofbos!

De letterzetter, een 
ramp voor de fijnspar

Op de grens van Beek en Donk en 
Boerdonk is een geheel nieuw natuurgebied 
gerealiseerd. Aan de westzijde grenst het 
aan de Boerdonkse Aa, aan de zuidzijde 
aan de N279, aan de oostzijde aan de Snelle 
Loop en aan de noordzijde aan het punt 
waar de Aa en de Snelle Loop samenko-
men. De totale oppervlakte is ruim 15 
hectare, voorwaar een behoorlijk gebied.

Er was een noodzaak van waterberging en 
het waterschap Aa en Maas en de gemeente 
Laarbeek hebben dit aangegrepen om met een 
integrale gebiedsontwikkeling meerdere doe-
len te realiseren. Daarin zijn ze zeker geslaagd 
met de combinmatie van beekherstel, aanleg 
ecologische verbindingszone (EVZ), oplossen 
wateroverlast en realiseren waterberging en 
inpassen ‘innovatieve waterhouderij’.

De waterhouderij wordt gerealiseerd in 
het noordelijk deel van het projectgebied 
tussen de Middenloop en de Middenweg. 
Doelstelling van de waterhouderij is het 
opsparen van water (seizoensberging), zodat 
dit water in droge tijden kan worden ingezet 
om omliggende landsbouwpercelen van water 
te voorzien. Het zuidelijk deel is bedoeld om 
als waterberging te fungeren. Via enkele wan-
delpaden is het gebied toegankelijk en op een 
uitkijktoren is het gebied prachtig te overzien.

In samenspraak met diverse organisaties, 
waaronder ook de groep weidevogelbescher-
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ming van Laarbeek, is getracht om een zo 
ideaal mogelijke situatie te scheppen voor in 
eerste instantie de weidevogels. Het plas-dras 
gebied zou wel eens een prima plek kunnen 
zijn voor deze vogels. Het beheer zou erg 
extensief zijn, maaien niet voor eind juni/
begin juli en daarna een beweiding met 
bijvoorbeeld schapen. Daartoe is halverwege 
dit jaar een afrastering geplaatst.

 De snelle reactie van de natuur heeft ieder-
een verbaasd. We gingen in eerste instantie 
voor weidevogels, maar een veel breder scala 
van vogels heeft dit schitterende stuk natuur 
ontdekt. Al snel kwamen er – soms zelfs in 
grote groepen - watervogels zo allerlei soorten 
eenden, ganzen en zwanen. Door de aanwe-
zigheid van veel riet zijn er rietzangers, riet-
gorzen e.d. waargenomen en op de slikranden 
hebben de kwikstaarten een prima seizoen 
beleefd.     Meerdere broedgevallen zijn er 
geweest van de kleine plevier en kievit. Om 
alle vogels die er gezien zijn op te noemen 
zou een lange lijst worden, maar de ijsvogel 
en de bosruiter moeten toch wel even worden 
vermeld want die zie je echt niet iedere dag. 
Dat allemaal binnen een jaar na het gereed-
komen van het gebied! Alles bij elkaar mogen 
we best van een succes spreken en hopen dat 
onze vliegende vrienden ook de komende 
jaren acte de présence zullen geven.


