Excursie Chaamse Bossen en Strijbeekse Heide, 5 augustus (12-8 reserve)
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In 2016 is op verzoek van provincie Noord-Brabant de stand van de Brabantse bijenfauna in kaart gebracht (Reemer et al. 2016). Het provinciale natuurbeleid is gestoeld op zogenaamde ‘prioritaire soorten’ en de wens lag er om
ook een goed onderbouwde lijst van prioritaire bijensoorten te hebben. Tevens wilde de provincie weten of de
bijen gemonitord kunnen worden en welke kennislacunes er nog zijn. Het rapport hierover is te vinden op de website van EIS Kenniscentrum Insecten (www.eis-nederland.nl > publicaties > rapporten > zoek op ‘bijen noord-brabant’).
EIS heeft de sectie Hymenoptera gevraagd om een deel van de thans nog onderbemonsterde gebieden te inventariseren. Deze zomer gaan we daarom inventariseren in twee gebieden waarvan er zeer weinig bijenwaarnemingen zijn: de Chaamse Bossen en de Strijbeekse Heide, beide in eigendom bij Staatsbosbeheer. Vanzelfsprekend
zijn van deze gebieden ook waarnemingen van alle andere Hymenoptera zeer welkom.
Chaamse Bossen
Dit bosgebied van meer dan 1000 ha. ligt tussen Chaam, Alphen en Gilze. Op de zandbodem lagen vroeger open
terreinen, zowel droog (zandverstuivingen) als nat (natte heide). In het begin van de 20e eeuw is het landschap
hier echter drastisch veranderd. Het gebied werd ontwaterd en er zijn bossen aangeplant en weilanden ingericht.
Deze kleinschalige afwisseling is nog steeds in het gebied te zien. Momenteel wordt de waterhuishouding weer
hersteld en zo ontstaat er weer meer ruimte voor vennen en moerasjes. We gaan het gebied in aan de oostzijde,
waar we de auto’s parkeren op AC 122,9-391,0 (stel het navigatiesysteem in op Alphen, Boerenbaan 12 en rijdt
dan door tot aan de bosrand). Hier liggen veel verschillende biotopen – gemengd bos, naaldbos, heide, een ven,
weilanden – vlak bij elkaar.
Strijbeekse Heide
De strijbeekse Heide ligt iets naar het westen toe, tussen Chaam, Strijbeek en Ulvenhout. Het is een gebied waar
vennen, heide en bossen elkaar afwisselen. Sinds 1990 probeert Staatsbosbeheer de natuur hier te verbeteren
door opslag uit de heide te verwijderen, te plaggen, verdroging tegen te gaan en vennen te baggeren. We bezoeken een klein, geaccidenteerd heideterrein, helemaal in het zuiden van het gebied. Dit deelgebied heet Goudberg
en in de heide ligt het ven Patersmoer. Ten zuiden van het terrein loopt de Strijbeekse Beek, die tevens de grens
met België vormt. We parkeren op AC 115,0-390,3 (stel het navigatiesysteem in op Strijbeek, Goudbergseweg 15
en parkeer hier aan de onverharde Bergweg)
De excursie is gepland op 5 augustus (met reservedatum 12 augustus). We verzamelen om 10.00 bij Eetcafé D’n
Brooy, Chaamseweg 21, 5126 NE Gilze. Van hieruit bezoeken we eerst de Chaamse Bossen en later verplaatsen we
naar de Strijbeekse Heide. Opgave bij Erik van der Spek: spek-druif@introweb.nl. De vergunning staat maximaal 16
deelnemers toe.
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