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Soppen tijdens excursie in 'het Diessens Broek' met veldbioloog Maarten Man-

dos 

door Mieke Hendrikx-Blankers 

Hij is actief bij de VNM, is lid van het B-team, 
schreef reisgidsen en inventariseert nog 
steeds omdat het zijn grote hobby is. Maarten 
Mandos nam ons midden in de zomervakantie 
op 20 juli mee het natte gebied van het 'Dies-
sens Broek' in. We kregen eerst een stukje 
historie van dit 'nog redelijk nieuw' heringe-
richte terrein.  

 
Het EHS-gebied is in 
2010 voor het 
grootste deel ont-
graven. Daarbij is 
de bouwvoor ver-
wijderd en afge-
voerd. Zand en 
leem zijn aan de 
oppervlakte geko-
men, met hier en 
daar stukken venige 
grond. Alleen dicht 
bij het Wilhelmina-
kanaal zijn enkele 
weiden niet  afge-
graven (groen).  
De nieuwe meande-
rende loop van de 
Reusel is aangege-
ven in zwart. Het 

gebied kan vrijwel helemaal dienen voor wa-
terretentie wanneer de Reusel in het winter-
halfjaar buiten zijn oevers treedt. Op het 
kaartje is het overstromingsbereik tussen de 
zomerkaden turquoise gekleurd, de poelen 
licht blauw. Het grootste deel is ingericht en 
wordt beheerd als vochtig schraalland, oranje.  
 
Bij de herinrichting van het Reuseldal is het 
maaiveld met 50 cm verlaagd en de beek ho-
ger gelegd, nl. door een opgehoogd zandbed 
geleid. De diep ingesneden geul van de geka-
naliseerde beek trok vroeger alle kwelwater 
weg. Nu zijn de flanken van het Reuseldal de 
plaats waar het kwelwater al aan de opper-
vlakte komt. Dat is voedselarm maar kalkrijk 
water, gunstig voor de ontwikkeling van voch-
tig schraalland met een hoge soortenrijkdom. 
 
Brabants Landschap heeft in 2012 een inven-
tarisatie laten uitvoeren naar het voorkomen 
van doelsoorten flora en fauna in het nieuw 

ingerichte EHS-gebied. Deze opdracht is door 
Maarten uitgevoerd en opgetekend in een 
zeer uitvoerig rapport.  
 
De groep was dus in goede handen. Maarten 
als kenner bij uitstek liet ons kennismaken 
met alles wat het gebied te bieden heeft. Er is 
veel insectenleven. Zo toonde hij ons het 
schuimbeestje. Nu volwassen maar wanneer 
ie nog 'larf' is beschermt ie zich met schuim. 
Er komen hier ook dagvlinders voor zoals het 
'groot dikkopje', het 'icarusblauwtje' en 'de 
kleine vuurvlinder'.  
Libellen als de bandheidelibel, blauwe breed-
scheenjuffer, metaalglanslibel, tengere gras-
juffer, weidebeekjuffer en de zwervende hei-
delibel hebben hier hun habitat maar aange-
zien het niet zo'n zonnige dag was lieten ze 
zich slechts sporadisch zien.  
 
Maarten had toestemming om buiten de wan-
delpaden te lopen. Daarbij zakten we regel-
matig in de moerassige ondergrond weg en 
staken we meermaals de ondiepere delen 
over. Bijzondere mossensoorten waaronder 
het roodmondknikmos worden onder het ver-
grootglas gehouden.  
In 2010 waren er al diverse pionierssoorten 
van planten aanwezig en dat terwijl de laatste 
graafwerkzaamheden nog aan de gang waren. 
Duizendknoopfonteinkruid, bosbies, pilvaren, 
liggend hertshooi en grote kattenstaart zijn er 
enkele van.  
 
Opvallend in het Diessens Broek is de russen-
samenstelling. Het is gunstig dat pitrus niet 
overheerst maar vooral biezenknoppen en 
veldrus. Dit wijst op minder voedselrijkdom en 
veel kwel. Uiteindelijk zal er voor het schraal-
land een beheer moeten worden gevoerd dat 
dichtgroeien en verbossing voorkomt. Maaien 
vindt al in de zomer plaats, op vrij uitgebreide 
schaal. Het maaisel wordt weggehaald en af-
gevoerd.  
 
Nieuwe typerende soorten in 2012 zijn de 
stijve moerasweegbree, schildereprijs, rossig 
fonteinkruid en de kleinste egelskop. De soor-
tenlijst van het gebied omvat meer dan 250 
plantensoorten. 
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Maarten belooft ons op het einde van de 
wandeling een 'klapstuk' te laten zien. Dat 
blijkt het 'teer guichelheil' te zijn. Eerlijk ge-
zegd had ik nog nooit van dit plantje gehoord 
en ook bij mijn mede-wandelaars viel geen 'oh 
ja' blik te herkennen. Maar we hebben deze 
rode-lijst-soort dan toch maar mooi op ons 
netvlies nu.  
 
Voor vogels is het ook een uitgelezen gebied. 
Er broeden kleine plevieren, watersnippen, 
veldleeuweriken, wulpen, kleine karekieten, 
rietzangers en blauwborsten.  

 
Tijdens wandelingen door dit gebied genoot ik 
altijd al van de vergezichten, de waterpartijen 
en de stilte ter plaatse. Met een gids als Maar-
ten erbij ontdek je nog veel meer. Het is erg 
interessant om de ontwikkelingen in dit gebied 
te blijven volgen. Hopelijk wil gebiedskenner 
Maarten Mandos ons daar straks weer op wij-
zen. Typeringen als 'het Diessens Broekmen-
neke' komen dus niet zomaar uit de lucht val-
len. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


