De Mortelen
Zaterdag 11 april 2015 gingen we met 12 leden van de vogelwerkgroep op excursie naar “De Mortelen”.
Aan de noordzijde van Oirschot doemde een prachtig oud boerenlandschap op: de Mortelen, een van de
waardevolste cultuurlandschappen van Noord Brabant.
Coulissen-landschap
‘Mortel’ betekent weke grond. Daar ligt er hier veel van. In sterke afwisseling met hogere grond, de
‘donken’. Dit verklaart de sterke afwisseling in begroeiing: aan de ene kant vochtige weiden en loofbos, aan
de andere kant akkers en naaldbos. We danken er ook de superkleine percelen aan. Want bij vererving moest
iedere erfgenaam van elke grondsoort iets krijgen. Vervolgens werden de eigendomsgrenzen met houtwallen
gemarkeerd. Zo ontstond in de loop der tijd een steeds fijnmaziger patroon van ‘coulissen’. Intiemer kan een
landschap niet zijn. Een bezoek aan De Mortelen lijkt wel een reis terug in de tijd. Je dwaalt er door
ouderwetse boerennatuur die vroeger, vóór de ruilverkavelingen toesloegen (jaren ’50 t/m ’80), op veel meer
plaatsen in Brabant te bewonderen was.
Het beheer van Brabants Landschap: ‘fluwelen struwelen’
Het beheer is erop gericht de overgangen tussen grasland en bos zo geleidelijk mogelijk te maken. Zo
ontstaan ‘mantels’ en ‘zomen’. Juist daar vinden de meeste dieren een schuil-, voedsel- en nestplaats. Denk
aan bloeiende braamstruiken waarop vlindertjes neerstrijken, braamsluipers in broeden en egeltjes onder
schuilen. Er liggen wel 100 poelen in De Mortelen, waar het wemelt van de amfibieën. De leukste van
allemaal, de boomkikker, verdween in de jaren ’70 maar is in 2011 geherintroduceerd; en met succes!
We startte de tocht vanaf de parkeerplaats bij restaurant "de Schutskuil" en gelijk hadden we al in de eerste
vijftien minuten 16 vogelsoorten in de kijker, te weten; fitis, vink, putter, sperwer, grote bonte specht,
tjiftjaf, boomklever, heggenmus, roodborst, zanglijster, groenling, koolmees, merel, zwarte kraai, spreeuw
en wilde eend. Daar de kennis in de groep niet alleen vogels betreft maar ook de flora werden we door de
deskundigheid van Beppie en Fia op de hoogte gebracht van de verschillende planten die er in dit stuk
voorkwamen.

We liepen over het natste gedeelte van de tocht op drassige paden waarbij we af en toe goed moesten kijken
waar we liepen maar toch een aantal mooie vogelsoorten waarnamen. Ook hier liet de zanglijster zich goed
horen en zien, hoorden we een fazant en zagen een aantal van ons de goudvink. De grote bonte specht
roffelde erop los en hoorde Peter als eerste de nachtegaal. We zagen een appelvink, staartmees, pimpelmees
zwartkop en kleine bonte specht. Aangekomen bij een bouwval van wat een oude boerderij moest zijn
geweest zagen we nog holenduif, witte kwikstaart, gaai, kauw en een aantal putters. Ook bloeide hier volop
de slanke sleutelbloem. Aangekomen bij het landgoed Heerenbeek vertelde Leo wat bijzonderheden over het
gebouw.

Heerenbeek is de naam van een landgoed dat zich bevindt in het noorden van de gemeente Oirschot.
Het maakt deel uit van het gebied Mortelen en Scheeken en is in bezit van de Stichting Het Brabants
Landschap. In 1303 schonk Hertog Jan II van Brabant 80 bunder land in de herdgang Straten aan de Abdij
van 't Park te Heverlee. Dit bestond waarschijnlijk uit moerassig bos en heide. Op een kaart uit 1650 is
sprake van een hoeve Heerenbeek die midden in het moerassige gebied lag, op een dekzandkopje.
In 1760 kwam deze hoeve in handen van Marcellus van Bles, die Heer van Moergestel was. Deze zette het
boerenland en de heide om in een landgoed. Hij liet een groot herenhuis bouwen en dit is de voorloper van
het huidige landhuis, dat in 1864 werd gebouwd door Jan Philip de Girard de Mielet van Coehoorn.
De begraafplaats van deze familie bevindt zich anderhalve kilometer naar het noordwesten, aan de Oude
Grindweg. De familie is echter uitgestorven in de mannelijke lijn, maar de naam van Coehoornweg herinnert
nog aan deze familie.
Het landhuis is een gemeentelijk monument dat witte gepleisterde muren
en hangtorens heeft en daardoor op een kasteeltje lijkt. In 1998 heeft hier
een brand gewoed die het interieur van het huis geheel verwoestte,
waarna dit volledig werd hersteld. Tegenwoordig is het particulier bezit
en als zodanig bewoond. Van hier uit loopt een oprijlaan naar de Oude
Grindweg toe. Achter het Landhuis bevindt zich de originele Vlaamse
schuur van de Hoeve Heerenbeek 6, die in 1997 geheel is gerestaureerd.
De Vlaamse schuur van de Hoeve Heerenbeek is het oudste gebouw op
het landgoed en is een Rijksmonument, eveneens bewoond door particulieren.
Het landgoedbos dat dit gebied kenmerkt is relatief oud, namelijk uit de 2e helft van de 18e eeuw.
In tegenstelling tot De Mortelen, dat afwisseling van landbouwgrond en bospercelen kent, is het bos in
Heerenbeek aaneengesloten. Driekwart van het gebied bestaat uit vochtig loofbos. Men heeft hier
vooral populieren aangeplant. De vochtige bodemgesteldheid wordt mede veroorzaakt door de leemlagen in
de bodem. Er groeien veel plantensoorten, zoals bosanemoon en slanke sleutelbloem, ook eenbes en grote
keverorchis komen voor. Daarnaast worden zwarte rapunzel, kleine valeriaan, boskortsteel, gulden
boterbloem en schaafstro gevonden.
Tot de broedvogels behoren boomvalk, torenvalk, bosuil, ransuil, steenuil en houtsnip.
Het is in deze laan waar een aantal van ons het geluk hadden de middelste bonte specht in de kijker te
krijgen, de andere zagen hem alleen wegvliegen. Ook zagen we hier de matkop.

We vervolgden onze tocht en zagen nog een aantal reeën, bruine kikker, wederom een grote groep slanke
sleutelbloem, zagen een flinke buizerd opvliegen en op het open gebied waar we nu waren zaten op het
weiland een aantal grote Canadese ganzen, Nijlganzen, zong wederom een zanglijster zijn hoge lied en
hoorden we ook onze eerste boompieper van dit jaar.
Een aantal van ons vroegen al om een koffiepauze maar ik stelde voor nog even door te lopen daar we
spoedig een mooie gelegenheid hadden om op een bank met tafel onze koffie te nuttigen.
Na een half uurtje gezeten te hebben
vervolgden we onze tocht in het gebied
Mortelen-Woekens waar we de volgende
waarnemingen deden. Zwartkop, merel, gele
en witte dovenetel, bosanemoon, de grote
bonte specht, vink, groene specht. We staken
de "Heerenbeekloop" over en komen nu in het
gebied Mortelen-Smalzij waar we roodborst,
winterkoning, boomklever, tjiftjaf, grote bonte
specht, staartmees en verderop wederom de
boomklever, deze plakspecht was hier ruim
aanwezig. We naderden ons eindpunt maar
zagen in het laatste gedeelte nog wel een
aantal graspiepers opvliegen, een torenvalk
biddend, hoorden we verschillende keren de
blauwborst maar zagen hem niet en op een
mesthoop zat een mannetje tapuit. Thieu meldde nog een witgat te hebben gezien.
Na afloop hebben we bij restaurant "de Schutskuil" koffie gedronken met een lekker verse appel-abrikoos
taartpunt met slagroom, een goede afsluiting van een mooie tocht waar we toch weer 41 vogelsoorten
hebben waargenomen.
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