
LGV Najaarsexcursie 2021 Oost Noord-Brabant, 30 Oktober 2021 
 
Op zaterdag 30 Oktober 2021 verzamelden zich 30 LGV’ers en partners bij het 
Bezoekerscentrum Slabroek van het landschapspark de Maashorst in de Brabantse Peel. In 
dit grootste natuurgebied van Noord-Brabant ligt de Peelrandbreuk, die van invloed is op de 
bodembegroeiing van het gebied. In het landschapspark probeert boer Wilco de Zeeuw een 
natuurinclusief landbouwbedrijf op te zetten met een duurzame, nieuwe, 
toekomstbestendige bedrijfsvoering. In het veld liet Wilco zijn nieuwe methoden zien: in 
plaats van monoculturen van b.v. snijmais heeft Wilco lijnbosschages van verschillende 
fruitbomen aangelegd met daartussen nieuw ingezaaide gras- en kruidensoorten. In dit 
heggenlandschap foerageren koeien, varkens en kippen. In dit heggenlandschap dagzoomt 
de Peelrandbreuk die ervoor zorgt dat de ‘horst’-zijde veel vochtiger is dan de ‘slenk’zijde, 
door de afsluitende werking van de breuk. Dit en de armere grond van de slenkzijde zorgen 
voor een duidelijk vegetatieverschil.  
 
Het nieuwe ‘boeren’ moet op termijn leiden tot een grotere biodiversiteit, veel minder 
ingrijpen van de boer (dus ook minder energie voor landbouwvoertuigen) en hogere 
opbrengsten. Om dit te bereiken zal er wel goed geëxperimenteerd moeten worden met 
nieuwe of aangepaste soorten.  
 
Op een aangrenzend voormalig bosperceel, dat door de droge zomers van 2018 en 2019 
ernstig was aangetast door de letterzetter, een vraatzuchtige kever die sparren en dennen 
doet doodgaan, heeft Wilco de dode bomen gerooid en versnipperd en er vervolgens een 
voedselbos aangeplant. Uit dit open bos zullen noten, vruchten, graan en ook hout geoogst 
gaan worden, o.a. van de Anna Paulownaboom, een snelgroeiende boom die een zeer lichte 
houtsoort oplevert. De nieuwe methoden van Wilco laten zien dat landbouw beoefenen wel 
degelijk ingepast kan worden in en nabij natuurgebieden en dat de boeren in Nederland niet 
tot stoppen hoeven worden gedwongen. Blijft wel de vraag of met deze methoden de 
toekomstige 20 miljoen monden in Nederland gevuld kunnen worden.  
 
Na de lunch werd afgereisd naar het Oertijdmuseum in Boxtel. Onderweg tussen Uden-
Noord en het buurtschap Bedaf, werd een stop gemaakt op de Karperdijk waar de 
Peelrandbreuk duidelijk zichtbaar is in het veld. Deze locatie is het eerste Aardkundig 
Monument van Noord-Brabant. De hoogtesprong over de breuk is ca 6 meter. Op 20 
november 1932 vond hier op ca. 12 km diepte een aardbeving plaats met een sterkte van 5.0 
op de Richter schaal. Door de afsluitende werking van de breuk vindt aan de horstzijde 
opstuwing van grondwater plaats, waardoor er aan de ‘hoge’ kant moerassen met riet en 
zegge voorkomen. Nabij de breuk vindt opwelling plaats van ijzerrijkwater, hetgeen ‘wijst’ 
wordt genoemd.  Gelukkig is deze fraaie ontsluiting bewaard gebleven en niet drooggelegd 
en ‘opgeruimd’ bij ruilverkavelingen.  
 
In Boxtel bezochten we het Oertijdmuseum. Dit particuliere museum is ontstaan uit de 
verzameling fossielen bijeengebracht door de familie Fraaije en destijds bekend onder de 
naam Ammonietenhoeve. Dit museum herbergt een verassend fraaie collectie fossielen en 
mineralen en een indrukwekkende hal met dinosauriërs en andere grote gewervelden. 
Daarnaast zijn er eieren, uitwerpselen en klauwafdrukken van dinosauriërs te vinden. Wij 
werden enthousiast rondgeleid door een werkplaats waar een Diplodocus skelet wordt 



gerestaureerd. Het museum heeft ook een museumwinkel waar voordelig geprijsde 
mineralen en fossielen worden aangeboden.  
 
Aansluitend aan het museumbezoek vond in de filmzaal van het museum de uitgestelde ALV 
plaats die oorspronkelijk begin februari 2020 zou worden gehouden maar die door corona 
moest worden uitgesteld. Tijdens de ALV vond de uitgestelde installatie van de nieuwe 
abactis Dolfje Begeer en de nieuwe quaestor Evert van de Graaff plaats, die resp. Bert 
Schuchmann en Josje Kriest vervangen. Bert kreeg in de vergadering alle lof voor zijn inzet. 
Josje zal voor haar voortreffelijke diensten later op passende wijze worden bedankt. 
 
 
De dag werd afgesloten met een uitstekend verzorgde borrel en diner in het Van der Valk 
hotel Den Bosch – Vught. We kunnen terugzien op een leuke en interessante 
najaarsexcursie, die op voortreffelijke wijze was georganiseerd door Evert van de Graaff, 
Frans Kunst en Leo Minnigh.  
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Foto 1: Wilco de Zeeuw over natuurinclusief boeren 

 



 
Foto 2: Nieuw aangeplante lijnbosschage van het heggenlandschap 

 
 

 
Foto 3: Snelgroeiende Anna Paulownabomen in het nieuw aangelegde voedselbos, waar de dode dennen en 
sparren zijn opgeruimd. 

 
 



 
Foto 4: Opwellend ijzerhoudend water (‘wijst’) aan de Peelrandbreuk. Ger de Lange en Nout den Boer op de 
horstzijde van de breuk. Achter hen bevindt zich een moeras.  

 

 
Foto 5: Grondwaterstromen over de Peelrandbreuk 
 



 
Foto 6: Dino werkplaats Oertijdmuseum 
 
 

 
Foto 7: Diplodocus restauratie 
 



 
Foto 8: Ammonietencollectie Oertijdmuseum 
 
 

 
Foto 9: Einddiner Najaarsexcursie 2021 Van der Valk Vught 


