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1. Inleiding 

Peellandschapspark Voskuilenheuvel is een bijzonder stukje natuur. Het is 
een heel klein restant van de immense onontgonnen vlakte die de Peel 
honderdvijftig jaar geleden nog was. Nu nagenoeg alle ´woeste grond´ in 
Nederland ontgonnen is, is een dergelijk peelrestant van grote waarde.  
 
Sinds 2012 is het park uitgebreid van 18 naar 24 hectare. Deze extra zes 
hectare is heringericht en moet zich de komende jaren ontwikkelen tot 
waardevolle natuur die past bij de rest van het park en de visie van 
Stichting Voskuilenheuvel. Daarbij is het belangrijk de balans te vinden 
tussen natuurlijk verloop en menselijk ingrijpen.  
 
Dit rapport heeft tot doel vast te leggen wat de uitgangssituatie anno 
2019 is en wat de visie is voor de toekomst. Voor die visie hanteren we 
een tijdshorizon van 10 jaar. Het bereiken van de gewenste streefbeelden 
heeft immers tijd nodig. Ook geeft dit plan aan welke maatregelen, uren 
en kosten de komende jaren nodig zijn om het park te onderhouden.  
 
Dit beheerplan is een vervolg op de beheervisie uit 2007. Uitgangspunten 
uit de beheervisie zijn nog steeds van kracht. Waar nodig zijn deze in dit 
beheerplan geactualiseerd 
 

 
Foto 1: Voskuilenheuvel bestaand bos 

 
Foto 2: Voskuilenheuvel, uitbreiding  
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2. Inventarisatie en analyse 

2.1. Ligging park 
Het park Voskuilenheuvel hoort bij de gemeente Boekel. Het ligt ten 
noorden van de kern Venhorst, op ongeveer 800 meter afstand daarvan. 
 

 
Foto 3: Locatie Voskuilenheuvel (bron luchtfoto: google earth) 

2.2. Abiotische factoren 
Het park kan worden verdeeld in 3 deelgebieden:  

1. het meest oostelijke deel is “De Heide” dat is verdeeld in het 

Grootven, Poelven, Berkven en Bos.  

2. Het middendeel “D’n Heuvel” is sterk verhoogd en bevat ook D’n 

Dursteek.  

3. Het westelijk deel bestaat uit D’n Horst en visvijver De Boekhorst. 

De visvijver hoort niet tot Voskuilenheuvel. De visvijver komt 

daarom verder niet voor in dit plan. 

 

 
Afbeelding 1: Deelgebieden Voskuilenheuvel (bron luchtfoto: gemeente Boekel) 

 
De heide  
Het oorspronkelijk reliëf van De Heide is intact gebleven. De bodem 
bestaat er uit zand met uitspoelingslagen, de zogenaamde 
podzolgronden. In Voskuilenheuvel is sprake van veldpodzolgronden, 
bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand. Kenmerkend voor dit 
bodemtype is het zeer beperkte vermogen om water en voedingsstoffen 
vast te houden in de bovenste, bewortelde zone. Plaatselijk is deze 
bewortelde zone zeer dun, waardoor de beplanting ook een schraal 
karakter heeft. Op enkele plaatsen bevinden zich ondoorlatende laagjes 
‘oer’ in de bodem, waardoor regenwater niet kan wegzakken. Dit is onder 
andere het geval onder het Grootven, waardoor hier regenwater in blijft 
staan. Omdat dit ven alleen door regenwater wordt gevoed, is sprake van 
een kenmerkend zuur milieu. Het grondwater bevindt zich op een diepte 
van ongeveer 140 centimeter onder maaiveld (grondwatertrap VII). 

Rietven 
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D’n Heuvel  
D’n Heuvel is een voormalige vuilstortplaats van de gemeente Boekel. 
Deze heuvel ligt beduidend hoger dan het omringende maaiveld en is 
afgedekt met een aardlaag van 60 tot 80 centimeter dikte. Deze aarde is 
van wisselende kwaliteit, maar veelal rijk aan voedingsstoffen.  
 
D’n Horst 
D’n Horst is het nieuwste gedeelte van Voskuilenheuvel. De 
geomorfologie is hersteld naar de periode voor de ontginningen. Tijdens 
de werkzaamheden kwamen op diverse plekken grindkokers aan het licht: 
verticale pijlers met in de kern (grof) grind. Hoe verder van de kern, hoe 
fijner het zand. Vermoedelijk is kwel (opborrelend water) de oorzaak.   
 
In de winter staat het terrein vaak blank maar in het voorjaar zakt dat 
water ook weer snel weg. De hydrologische situatie van vroeger, een 
natte peel in de winter en een droge peel in de zomer is hiermee weer 
hersteld. 
 

 

Foto 4:  Grindkoker 

 

2.3. Planten en dieren 
Voskuilenheuvel kan worden gezien als een ‘natuurparel’ in een 
overwegend agrarische omgeving. De boomlaag bestaat uit dennen, 
berken en eiken. De struiklaag bestaat vooral uit vlier, lijsterbes en 
vuilboom. Opvallende soorten van de kruidlaag zijn bladmossen en de 
rankende helmbloem. Naast struikheide en dopheide komen er op de 
heide kenmerkende soorten voor als de Zonnedauw, Veenmos en het 
Klein Warkruid, plaatselijk ook Duivelsnaaigaren genoemd. Deze worden 
vooral aangetroffen in de vochtige laagtes waar sprake is van een zuur 
milieu. Beide soorten komen voor op de Rode Lijst als ‘gevoelig’, 
respectievelijk ‘kwetsbaar’. 
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Dieren 
In bijlage één zijn tabellen opgenomen met daarin de aanwezige dieren 
voor zover deze zijn geïnventariseerd. Hieruit blijkt de enorme 
soortenrijkdom van Voskuilenheuvel. Opvallend is het voorkomen van 13 
soorten op de rode lijst in dit betrekkelijk kleine gebied. De eisen die deze 
soorten stellen aan hun omgeving zijn divers, maar duidelijk is dat elk 
begroeiingstype in Voskuilenheuvel belangrijk is om deze soorten hier in 
stand te houden. Acht van deze soorten zijn specifiek gebonden aan heide 
en vennen. Hoewel deze niet op de Rode Lijst voorkomt, is ook de 
levendbarende hagedis noemenswaardig omdat deze in Nederland 
zeldzaam is.  
 

 
Foto 5: Levendbarende hagedis 

Uitbreiding D’n Horst is qua flora en fauna een welkome aanvulling in de 

toch al zo gevarieerde beheertypen van het bestaande park. Vooral de 

flora maakt een interessante ontwikkeling door. We zien bijzondere 

verschillen in soorten tijdens het verloop van de ontwikkeling van D’n 

Horst. We zien dat er door de jaren heen soorten bijkomen maar zeker 

ook wegvallen door verandering van het park richting het eindbeeld. In de 

onderstaande tabel is dit verbeeld. 

 

Waargenomen vaatplanten D’n Horst 2013 2014 2015 2016 

Aantal verschillende soorten  93 109 84 97 

Waarvan beschermd 0 1 1 1 

Waarvan rode lijst 2 4 3 4 
Tabel 1: Verloop planten D'n Horst 

 

De voor Voskuilenheuvel kenmerkende zonnedauw is op D’n Horst volop 
waargenomen. Deze soort voelt zich als pionierssoort helemaal thuis op 
de schrale bodem. 
 

Invasieve soorten 
Landelijk staat de biodiversiteit onder druk. Ook in Voskuilenheuvel heeft 
dit aandacht nodig. Soorten als Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers 
en braam verdrijven andere soorten. De biodiversiteit neemt daardoor af. 
Daarnaast zijn Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers uitheemse 
soorten. Ze herbergen veel minder flora en fauna dan de inheemse 
soorten.  
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2.4. Relatie met de omgeving  
Voskuilenheuvel vormt als het ware een natuureiland in de verdere 
agrarische omgeving. De bezoeker ervaart dit doordat de agrarische 
omgeving vanuit het park goed te zien is. Andersom is dat niet het geval. 
Van buitenaf lijkt het park een op zichzelf staand element. De beboste 
delen hebben een gesloten karakter, waardoor een kijk in het park niet 
mogelijk is. De afgelopen jaren is dit veranderd door de bosjes open te 
snoeien. D’n Horst is heel open en vanaf twee zijden heel goed te 
bekijken. Het uitkijkplatform met zitbank aan de Schepersdijk biedt een 
mooi zit- en uitkijkpunt.  
 
Landschappelijk en functioneel vormt de visvijver een onderdeel van het 
totale park en daarmee wordt enigszins een verbinding gemaakt met het 
meer westelijk gelegen bosje Rietven. D’n Dursteek haalt het park al wat 
uit haar isolement. Het vormt een eerste aanzet tot een verbinding met 
de Odiliapeelse bossen maar eindigt abrupt bij de Noordstraat. Deze twee 
elementen bieden kansen om Voskuilenheuvel onderdeel te laten 
uitmaken van een groter ecologisch en recreatief netwerk.  
 

 
Foto 6: Voskuilenheuvel in zijn directe omgeving 

 
In de beheervisie van de bossen van Odiliapeel wordt de wens 
uitgesproken om deze twee gebieden met elkaar te verbinden ten 
behoeve van een ecologisch netwerk. Ten zuiden van het park ligt nog 
een klein bosje dat een welkome aanvulling vormt op het park. Een echte 
verbinding met overige gebieden is aan de zuidzijde echter niet aanwezig. 
De dichtstbijzijnde natuurgebieden zijn het landgoed van Huize Padua en 
de gemeentebossen van Boekel op een afstand van ongeveer 2,5 
kilometer. Het gebrek aan lintvormige structuren hiertussen maakt dat 
van een relatie geen sprake is.  
 

2.5. Omvormingsplan 2007  
De beheervisie is inmiddels meer dan een decennium oud. De 
uitgangspunten uit de beheervisie zijn nog steeds actueel. Diverse doelen 
uit de beheervisie zijn gerealiseerd. 
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In de beheervisie zijn enkele omvormingen beschreven die de waarde van 
het park vergroten. Op de afbeelding hierna zijn deze weergegeven. 
(figuur 21 uit het beheerplan 2007) 
 

Uitbreiding areaal heide 
De uitbreiding van het areaal heide is nog niet gereed. Deze maatregel 
heeft de aandacht en blijft in het beheerplan opgenomen. 
 

Verdichting randen 
In de randen zijn Amerikaanse eiken verwijderd en zijn struiken herplant 
om verdichting in de struiklaag te stimuleren. 
 

Realisatie bloemrijk grasland 
Door het maaibeheer wordt het grasland schraler. Dit beheer wordt 
voortgezet. 
 

Realisatie ruigtestroken 
De realisatie van ruigtestroken is nog niet afgerond. Deze omvorming is 
opgenomen in de beheergroep “Bosranden”. 
 

Open snoeien zichtlijn 
De zichtlijn is gerealiseerd. 
 

 
Afbeelding 2: omvormingsplan 2007 
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2.6. Analyse 
 

Sterke punten: 

• Eén van de weinige natuurgebieden waarin dit tijdsbeeld en dit 
landschapstype worden nagestreefd.  

• Heide en vennen op arme zandgronden vertegenwoordigen een 
hoge natuur- en landschapswaarde. 

• Op D’n Horst is veel ruimte voor waterberging. 

• Veel verschillende beplantingsvormen op een kleine oppervlakte. 

• Voorkomen bijzondere soorten. 

• Hoge potentiële natuurwaarden. 

• De bijzondere voorzieningen (bijv. insectenpaleis) dragen bij aan 
de variatie en de natuurlijke én educatieve waarden van het 
gebied.  

• Grote gedragenheid onder Venhorstse gemeenschap. 

• Goede toegankelijkheid voor veel doelgroepen. 

• Voor de kern Venhorst het belangrijkste wandel- en 
recreatiegebied.  

• De verwijzing naar de cultuurhistorie geeft het gebied een hoge 
educatieve waarde.  

• Op D’n Horst is het oorspronkelijk reliëf teruggebracht. 
 

Kansen:  

• Relatie met Odiliapeelse bossen en Huize Padua. Voskuilenheuvel 
kan een belangrijke stapsteen vormen tussen grotere bos- en 
natuurgebieden. Denk hierbij o.a. aan de das.  

• Vergroting van het park leidt tot een robuuster, stabieler 
natuurgebied en biedt mogelijkheden om de verdroging te 
verminderen. 

• Voskuilenheuvel maakt deel uit van het projectgebied recreatie 
en toerisme ‘Hemelrijk – Voskuilenheuvel’ en draagt bij aan de 
recreatieve waarde van dit gebied in zijn totaliteit. 

• Enkele recreatieve voorzieningen (camping, bed and breakfast) 
hebben baat bij de aanwezigheid van Voskuilenheuvel. Dit draagt 
bij aan het draagvlak voor het park. 

• Verbeteren biodiversiteit door het beheersen van invasieve 
soorten. 

 

Zwakke punten: 

• Kleine oppervlakte. 

• D´n Heuvel sterk verrijkt en daardoor verruigd. 

• Park is verdroogd. 

• Arbeidsintensief en duur onderhoud (plaggen e.d.). 

• Het gebied heeft geen eigen economische drager. 
 

Bedreigingen:  

• Verbinding met andere gebieden ontbreekt. 

• Vrijwilligers kunnen niet altijd continuïteit garanderen. 

• Omliggende landbouwgronden beïnvloeden natuurwaarden in de 
vorm van verdroging, vermesting en verzuring. 

• In de beleidsplannen is de omgeving van Voskuilenheuvel 
aangeduid als extensiverings- en verwevingsgebied. Landbouw 
blijft dus aanwezig in de directe omgeving.  

 
Alle genoemde factoren hebben met elkaar te maken, maar kunnen 
uiteen worden gerafeld door ze onder te brengen in 3 categorieën:  

• Planet – Ecologische factoren  

• People – Sociaal-maatschappelijke factoren  

• Profit – Economische factoren 
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2.7. Conclusie:  
  

Ecologie  
Op de vorige pagina was al te zien dat de ecologische factoren van  
doorslaggevend belang zijn voor de Voskuilenheuvel. De Voskuilenheuvel 
heeft nu al hoge natuur- en landschapswaarden, deze zijn vooral 
afhankelijk van de grote diversiteit aan beheertypen. Die moeten in stand 
worden gehouden en/of verder worden ontwikkeld. Daarnaast worden 
natuur- en landschapswaarden sterk verhoogd én beter gewaarborgd als 
het park kan worden uitgebreid en verbonden met andere 
natuurgebieden. Hiermee kan tevens de waterhuishouding, die nu een 
groot probleem vormt, worden verbeterd.  
  

Sociaal-maatschappelijk  
Voskuilenheuvel is het belangrijkste park voor de kern Venhorst en  
wordt dan ook breed gedragen onder de lokale bevolking. Op hoger 
niveau is het park minder goed bekend. Het feit dat het park wordt 
beheerd door vrijwilligers is enerzijds de kracht, anderzijds ook een 
potentiële valkuil voor het park. Het park biedt veel kansen tot educatie 
die nu niet ten volle worden benut.  
 

Economie  
Het beheer van Voskuilenheuvel kost geld en heeft van zichzelf geen 
echte economische drager. Het heeft hoge waarden door de rust en 
ruimte die men hier vindt: een spaarzaam goed in deze gehaaste 
maatschappij. Toch is dit moeilijk in economische waarden uit te drukken. 
Het kan wel een zeer welkome aanvulling zijn op de recreatieve plannen 
die in de omgeving worden ontwikkeld. Het park draagt wezenlijk bij aan 
de recreatieve waarden voor de wandelaar, fietser en natuurliefhebber en 
kan hierdoor bijdragen aan de economische draagkracht van de recreatie 
in de regio.   

 
 
 
 

 
Foto 7: Voskuilenheuvel voor zondags vermaak 
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3. Onstaansgeschiedenis 

Voskuilenheuvel maakt onderdeel uit van De Peel: ooit één van de 
grootste stukken ‘woeste grond’ van Nederland én Europa. Rond 1850 is 
het gebied ongeveer 85.000 hectare groot. Het begint niet ver ten zuiden 
van het dorp Zeeland en strekt zich in de vorm van een halve cirkel uit tot 
aan Budel en Weert. Toen noemde men dit gebied bijna oneerbiedig 
‘woeste grond’, grond die nauwelijks toegankelijk was en niet in cultuur 
gebracht. Tegenwoordig koesteren we dergelijke gebieden als 
waardevolle natuur. In onderstaande afbeelding is de ligging van 
Voskuilenheuvel in de topografische kaart van omstreeks het jaar 1900 
weergegeven. 
 

 
Afbeelding 3: Boekelse Peel anno 1900 (bron: topotijdreis.nl) 

 
Het deel dat bij de gemeente Boekel hoorde, De Boekelsche Peel, was 
slechts een heel klein deel van de Peel. Oorspronkelijk was De Boekelsche 
Peel één grote uitgestrekte open vlakte die bestond uit heide, moeras en 
vennen (in Boekel ‘dellen’ genoemd). Het gebied was rijk aan reliëf: het 

bestond uit een afwisseling van hoge delen (de horsten) en lage delen (de 
dellen) waarin vaak water bleef staan. Het hemelwater kon niet weg uit 
de Peel omdat er geen afwateringssloten waren. Het moest langzaam 
wegzakken in de bodem. In de lente en zomer stonden de dellen vol 
water en was sprake van een schakering aan natte en droge stukken. In 
herfst en winter was de hele Peel een grote onafzienbare watermassa. 
Deze abiotische omstandigheden zorgden ervoor dat bomen nauwelijks 
de kans kregen om hier te groeien. Daarnaast was het gebruikelijk dat 
herders één maal per 3 à 4 jaar de heide afbrandden waarbij de bomen 
verdwenen. De spaarzaam aanwezige boomgroepjes waren zo uniek dat 
ze zelfs eigen namen hadden gekregen en dit waren belangrijke 
oriëntatiepunten in de verder open vlakte. 
 

 
Foto 8: Daandelendennen - oriëntatiepunt in De Peel 
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Omstreeks de ‘60er jaren van de 20e eeuw is de hele Boekelse Peel 
ontgonnen. Alleen Voskuilenheuvel is niet ontgonnen. Uitbreiding D’n 
Horst aan de westzijde van het park is dan al wel ontgonnen, maar nog 
niet geëgaliseerd. Dat is pas in de jaren ’70 van de 20e eeuw gedaan. 
 

 
Afbeelding 4: Boekelse Peel anno 1960 

 

3.1. Flora en Fauna in De Peel  
De struikheide was de meest voorkomende plant en zorgde ervoor dat de 
Peel prachtig paars kleurde van juli tot september. Ongeveer de helft tot 
driekwart bestond uit heide, slechts afgewisseld met wat mossen. Op de 
hogere gronden vond men struikheide. In de lagere delen kwam dopheide 
voor. Ook kwamen in de vochtige delen Veenmos, Veenpluis en 
Pijpenstrootje voor, alsook Zonnedauw en Klokjesgentiaan. De 
zaadpluizen van het Veenpluis zorgden voor grote witte vlekken in het 
landschap, Zonnedauw kon grote rode tapijten vormen. Grutto’s, 
Tureluurs en Kieviten kwamen veelvuldig voor. Daarnaast zag men er 
Patrijzen, Klapeksters, Goudplevieren en Tapuiten. In de winter streken 
ontelbare Ganzen, Eenden, Kraanvogels en Snippen neer in de 
uitgestrekte Peel. De Peel was ook rijk aan Konijnen, Hazen en Vossen. 

Het was ook een Landschap waarin enorm veel reptielen en amfibieën 
zich thuis voelden. 
 

3.2. Mensen in de Peel 
Het idyllische beeld van de Peelsche Heide zou niet bestaan zonder 
menselijk ingrijpen. De landbouw maakte gebruik van de heide voor het 
steken van plaggen en het maaien van heide en dergelijke. Daarnaast 
werd het gebruikt voor het weiden van vee (meest schapen), voor de 
imkerij, en voor de winning van brandplaggen, turf, leem, zand en grind. 
Veruit de belangrijkste gebruiksfunctie was die van 
voedingsstoffenleverancier. De schapen werden in het zomerhalfjaar 
vanaf de dorpen naar de heide gedreven waar ze bleven zolang ze 
graasden. ’s Middags en ’s nachts stonden ze in de schaapskooi. Alle mest 
die hier werd achtergelaten werd gebruikt om de landbouwgronden te 
verrijken. Als de schapen niet in de schaapskooi of op de heide verbleven, 
stonden ze in de zogenaamde potstallen: stallen met op de bodem een 
laag plaggen of maaisel dat van de heide was gehaald. Uitwerpselen van 
de dieren werden, samen met de laag plagsel, periodiek over de 
landbouwgronden uitgespreid. Deze manier van mest maken was zeer 
arbeidsintensief en werd snel losgelaten toen kunstmest aan het einde 
van de 19 eeuw werd geïntroduceerd. De belangrijkste functie van de 
heide verviel hiermee. Kunstmest bood zelfs mogelijkheden om 
heidevelden te cultiveren tot bruikbare landbouwgrond en het areaal 
heide ging snel achteruit. Heidevelden die niet werden omgevormd, 
veranderden vaak toch van samenstelling omdat beweiding door schapen 
niet meer zoveel voorkwam en er niet meer werd geplagd. Vergrassing 
van heide deed zijn intrede. Ook werden grote delen van de heide 
ingeplant met naaldhout om te voldoen aan de grote vraag naar 
mijnhout. 
 

3.3. Totstandkoming park  
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De overheid heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de ontginning van 
de Peel. De Heidemaatschappij heeft rond 1920 voor Boekel een 
dorpsplan en boerderijplan ontwikkeld waarin de planmatige ontginning 
van de Boekelsche Peel werd voorbereid. Dit ‘Algemeen Plan der 
Boekelsche Heide’ verdeelde de Peelgronden in een aantal grote vakken. 
Slechts één vak werd bestempeld als ontoereikende landbouwkwaliteit. 
Het werd daarom alleen bebost en zou later het Peellandschapspark 
worden. 
 
D’n Heuvel is tot ongeveer 1950 ongerepte natuur geweest. Daarna is het 
gecultiveerd met het doel hier kerstbomen te planten. Eind jaren zestig is 
gestart met de ontgronding van dit terrein om hier betonzand en 
opvulzand voor vloeren te winnen. Grote gaten bleven over die later in 
gebruik zijn genomen als vuilstortplaats. Eind jaren tachtig is de 
stortplaats gesloten. Het is afgedekt met een grondlaag waarop 
beplanting werd aangebracht.  
 
In 1985 brak een schimmelziekte uit in de bossen van Voskuilenheuvel 
waardoor de gemeente zich genoodzaakt voelde grote delen van het bos 
te rooien. Een kale vlakte was het resultaat. Gemeenschapsbelang 
Venhorst kwam hierdoor op het idee om dit terrein in oude staat te 
herstellen zoals het ooit was. Gemeenschapsbelang Venhorst richtte 
hiervoor een werkgroep op. 
 
In 1988 is de werkgroep officieel gestart met een eigen stichting en het 
uitvoeren van de eerste werkzaamheden. Deze bestonden voornamelijk 
uit het herstellen van de vennen. In 1990 werd de toegankelijkheid van 
het park vergroot door de aanleg van wandelpaden. Een jaar later werd 
een knuppelbrug boven het Grootven gerealiseerd om mensen te laten 
genieten van de waternatuur zonder deze te vertrappen of verstoren. Om 
de waarden voor waternatuur te vergroten is een klein gedeelte van één 
van de vennen voorzien van een folielaag zodat deze continu 
watervoerend kan zijn. Vanaf 1992 kan het wandelend publiek ook 

genieten van de aanwezigheid van een kudde Kempische Heideschapen. 
Deze vinden schuilgelegenheid in de schaapskooi die hier eerder op 
karakteristieke wijze is gebouwd. Omdat het hoofddoel nu nagenoeg was 
bereikt (het terugbrengen van een stukje oorspronkelijk landschap) werd 
het park in 1992 officieel geopend. Dit bestond toen uit D’n Heuvel, het 
Grootven en de naaldbossen. Sindsdien zijn diverse elementen 
toegevoegd die de natuur- en educatieve waarde van het park vergroten. 
Er zijn een open mutserdmijt en een uitkijktoren gebouwd en er zijn 
bijenkorven en een insectenpaleis geplaatst. Daarnaast is ook 
D’n Dursteek tussen Voskuilenheuvel en de Noordstraat gemaakt. 
 

Uitbreiding D’n Horst 
Al jaren koesterde de Stichting Voskuilenheuvel de wens om het park uit 
te breiden. Met een grotere omvang is deze kwetsbare natuur beter 
bestand tegen invloeden van buitenaf. In 2012 werd aan de westzijde een 
perceel te koop aangeboden en hebben gemeente Boekel en stichting 
Peellandschapspark Voskuilenheuvel het perceel aangekocht. De 
gemeente voldeed met de realisatie van extra natuur die hen was 
opgelegd door provincie. De grond werd eigendom van de gemeente en 
Stichting Voskuilenheuvel werd beheerder van het perceel.  
 
Inrichtingsvisie  
Eén van de hoofddoelen van Voskuilenheuvel is het instandhouden van 
het kenmerkend heidelandschap waarbij de situatie omstreeks 1900 
wordt nagestreefd. Dat geldt ook voor de uitbreiding. De uitbreiding is 
echter ooit ontgonnen en daarna jarenlang als weiland in gebruik 
geweest.  Daarom was de uitbreiding heel vlak en had het terrein een 
relatief voedselrijke teeltlaag. Om een realistisch beeld van de oude Peel 
te schetsen, was het nodig om het oude reliëf terug te brengen.  
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Afbeelding 5: Historische geomorfologie D’n Horst 

Onderzoek op basis van historische kaarten en interviews met de 
voormalig eigenaar wezen uit hoe de geomorfologie er voor de ontginning 
uit zag. Die situatie is teruggebracht door groot grondverzet. Op de 
plekken waar vroeger laagtes (de zogenaamde dellen) lagen, zijn die ook 
weer uitgegraven. De uitgekomen grond is op een hoge rug (een 
zogenaamde horst) geschoven die midden door het terrein loopt. In de 
volgende afbeelding is de visie schetsmatig weergegeven.  
 

 
Afbeelding 6: Inrichtingsvisie D'n Horst 

 
 
 

  

Del 

Del 

Horst 

Noordstraat 

Schepersdijk 
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4. Visie  

Voskuilenheuvel ontleent haar grootste kracht aan de unieke 
cultuurhistorische waarde. De abiotische situatie, met daarbij het 
ingrijpen van de mens, vormen samen een heel karakteristiek landschap 
dat hoge waarden heeft voor flora en fauna. Het open heidelandschap 
vindt over het algemeen een hoge waardering onder bezoekers en deze 
typische biotoop wordt steeds schaarser in Nederland. Instandhouding en 
vergroting hiervan is daarom van groot belang. Indien daarbij de 
potenties voor natuur- en educatieve waarden op den Heuvel en D’n 
Horst optimaal worden benut, vormt het gehele park Voskuilenheuvel een 
essentiele meerwaarde voor natuur, landschap, recreatie en educatie 
binnen zijn omgeving.  
 
Cultuur: Hoofddoel van de Voskuilenheuvel is het instandhouden van het 
kenmerkend heidelandschap waarbij de situatie omstreeks 1900 wordt 
nagestreefd.  
Natuur en landschap: Het daaronder liggend doel is de verrijking van 
natuur en landschap.  
Educatie: De Voskuilenheuvel leent zich daarom uitstekend om bezoekers 
voorlichting te geven over, en waardering bij te brengen voor, cultuur, 
natuur en landschap 
 

Streefbeeld  
Om de hierboven geschetste visie gestalte te geven wordt de 
Voskuilenheuvel in beelden omschreven.  
 

4.1. Voskuilenheuvel in haar omgeving.  
Voskuilenheuvel vormt een forse groene tegenhanger van de 
landbouwgronden die haar omringen. Het park levert een wezenlijke 

bijdrage aan de leefbaarheid van Venhorst en de recreatieve waarden van 
de streek. Het park is verbonden met andere groengebieden waardoor 
uitwisseling van flora en fauna gemakkelijk plaatsvindt en ook mensen 
gebruik kunnen maken van een groen recreatief netwerk. Verbindingen 
bestaan uit paden, houtsingels, waterlopen of reeksen poelen. Op de 
onderstaande afbeelding zijn de gewenste verbindingen (groen), 
gewenste zichtlijnen (oranje) en bestaande zichtlijnen (blauw) 
weergegeven. 
 

 
Afbeelding 7: Zichtlijnen en verbindingen 
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Te ontwikkelen doorkijk 

Gewenste verbinding 

Dichte rand 
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4.2. Binnen Voskuilenheuvel 
Binnen Voskuilen worden vier eenheden onderscheiden (zie afbeelding 1 
op pagina 14): 

• D’n Horst (reconstructie situatie 1900 aan de westzijde) 

• D’n Heuvel (voormalige vuilstort met ‘nieuwe natuur’) 

• De Heide (oudste, meest authentieke deel)  

• Het bos 
 

D’n Horst 
Uiteindelijk is het streven om zo veel mogelijk de situatie van voor de 
ontginningen terug te krijgen. Dat zou betekenen dat het hele 
uitbreidingsgebied uit heideterrein zou bestaan. Omdat de hoge rug uit 
voedselrijke grond bestaat, is het niet reëel om hier heideontwikkeling te 
verwachten. Het streefbeeld voor D’n Horst bestaat dan ook uit natte 
heide met diverse vennen en in het midden een hoge rug die bestaat uit 
bloemrijk grasland. Begroeiing bestaat voornamelijk uit lage, kruidachtige 
gewassen. En natuurlijk heidevegetatie! Opgaande houtachtige gewassen 
komen slechts beperkt voor. Alleen in het midden van het terrein, midden 
op de hoge rug staat een groepje naaldbomen. Dit is een bewuste keuze 
omdat deze refereren aan het beroemde groepje ‘Daandelendennen’ dat 
vroeger het enige oriëntatiepunt was op de Boekelsche hei. Aan de 
randen komen enkele groepen struiken voor die zorgen voor een 
geleidelijke overgang van het oude park naar de uitbreiding. Deze vormen 
een mantelvegetatie voor de daarachter gelegen loofhoutbossen. Verder 
wordt het terrein vooral gekenmerkt door openheid en glooiende 
hoogteverschillen. 
 

 
Foto 9: D’n Horst in ontwikkeling 

 

D’n Heuvel  
D’n Heuvel vormt een mozaïek van houtopstanden en open ruimten 
waarbij de inrichting geheel ten dienste wordt gesteld aan de natuur- en 
educatieve waarden. Hier worden zo veel mogelijk kansen aangegrepen 
om waarden voor natuur en educatie te verhogen. Het resultaat is een 
wandelgebied waarin ‘gestruind mag worden’ en waarin de paden dienst 
kunnen doen als ‘leerpaden’. De centrale open ruimte doet dienst als 
vlinderweide. Het middendeel bestaat uit bloemrijk grasland, de randen 
bestaan uit ruigtes die de overgang vormen naar de houtopstanden. In 
tegenstelling tot De Heide is dit deel echt gebruiksgroen. De grens tussen 
de Heide en Den Heuvel verloopt geleidelijk doordat deze golvend 
verloopt. De houtopstanden worden afgewisseld met gras en ruigte. Deze 
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rand vormt een uitstekende (uitvals)basis voor reeën en de luwe, zonnige 
plekken zijn in trek bij insecten.  
 

De Heide  
De kern van het park wordt gevormd door het oostelijk deel (De Heide). 
Dit deel geeft het landschap weer van de Peel omstreeks 1900. Zeer open, 
weinig bomen en veel heide, water en gras. Abiotische factoren bieden de 
kaders, maar menselijk ingrijpen is nodig om dit deel landschappelijk te 
ontwikkelen en in stand te houden. Hoewel dit deel goed toegankelijk 
wordt gehouden, wordt het met name beschouwd als ‘kijkgroen’ om de 
kwetsbare heidevegetatie niet te schaden.  
 

Het bos 
Het naaldhoutbos aan de noordkant dateert uit de tijd van de ontginning 
en past dus niet bij de doelstelling van het park om het heidelandschap uit 
1900 te tonen. Het bos herbergt wel specifieke natuurwaarden, 
bijvoorbeeld in de vorm van holenbroeders en stootvogels. Juist in 
combinatie met de overige deelgebieden is dit bos een meerwaarde voor 
de biodiversiteit. Een deel van het bos blijft naaldhoutbos, een deel wordt 
langzaamaan omgevormd naar een meer soortenrijk bos met meer 
loofhout.  
 

Randen 
De randen van het park zijn van essentieel belang voor de relatie met de 
omgeving. Deze worden zeer dicht gehouden om de volgende redenen:  

• de bezoeker ervaart de agrarische omgeving minder als de 
zichtrelatie minder is.   

• Een dichte rand zorgt voor een buffer met betrekking tot 
invloeden van buitenaf (verkeersgeluid, inwaaiing van 
meststoffen en zaden)  

• Een dichte beplanting heeft hoge waarden voor dieren die hierin 
schuilgelegenheid zoeken.  

 
Plaatselijk zijn stukken van deze rand transparanter om de passant ook te 
schoonheid van het park te laten ervaren. Dit kan de bekendheid van, en 
het draagvlak voor, het park alleen maar vergroten. Door deze open 
stukken te maken op plekken waar zicht is op mooie locaties in de 
omgeving, zijn deze ook aantrekkelijk voor de bezoeker van het park.  
 

Toegankelijkheid 
Het park is geheel toegankelijk en een net van paden dooradert het park. 
Er zijn ook wandelroutes aangelegd. Eén route is ook voor 
rolstoelgebruikers, kinderwagens e.d. goed bruikbaar. Daarnaast komen, 
met name op D’n Heuvel en D’n Horst een aantal ‘secundaire’ paden voor.  
 

Natuurdoelen 
De natuurwaarden van het park komen voort uit de variatie in 
landschapstypen, landschapselementen en begroeiingstypen. De 
mogelijkheden om variatie aan te brengen ten behoeve van 
natuurwaarden worden optimaal benut. In D’n Horst en De Heide zijn 
inrichting en beheer gericht op de voorkomende en potentiële soorten 
van heide en vennen. Op den Heuvel wordt gestreefd naar een zo grote 
mogelijke variatie aan begroeiingstypen zodat zich hier een veelheid aan 
plant- en diersoorten kan vestigen.  
Met betrekking tot de houtopstanden wordt gestreefd naar een groot 
aandeel inheems loofhout. Zonder toedoen van de mens zou hier van 
nature overwegend eik, berk en grove den groeien. Natuurlijke processen 
bepalen de ontwikkeling van het sortiment, maar de beheerder kan actief 
bijdragen aan een verschuiving in de gewenste verdeling. Invasieve 
soorten worden bewust in toom gehouden. 
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4.3. Realisatie streefbeeld  
In deze paragraaf wordt beschreven welke omvormingen nodig zijn om 
het gewenste streefbeeld te behalen.  
 

1. Aankoop en inrichten grond 
Ondanks dat D’n Horst gerealiseerd is, blijft Voskuilenheuvel beperkt van 
omvang. Daarom blijft de wens om het uitbreidingsplan uit 2002 te 
ontwikkelen. Daarvoor moeten gronden ten zuiden van de Schepersweg 
aangekocht worden. 
 

2. Verbinding met overige groengebieden  
Om het park te verbinden met overige gebieden moeten ecologische 
verbindingszones worden aangelegd. Deze zijn reeds omschreven in het 
Landschapsbeleidsplan van de gemeente Boekel en het plan voor de 
Odiliapeelse bossen.  
 

3. Verdichting randen  
Om de randen meer gesloten te maken is het nodig een beheer in gang te 
zetten waarbij periodiek delen worden afgezet die opnieuw gaan uitlopen 
en daarmee een dicht hakhoutstruweel vormen. Daarbij worden als 
eerste de Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers verwijderd. Op 
plaatsen waar doorkijkjes naar het omringende landschap gewenst zijn 
kan een combinatie van het afzetten van de beplanting in combinatie met 
toegankelijkheid voor schapen zorgen voor een openheid die heel 
natuurlijk oogt. 
 

4. Open houden heide  
Sinds het beheerplan van 2007 zijn het Poelven en D’n Heuvel met elkaar 
verbonden door een zichtlijn van heide. Deze heideverbinding moet open 

blijven. Enerzijds voor de beleving van vergezichten, anderzijds voor de 
specifieke heideminnende flora en fauna.   
 

 
Foto 10: zichtlijn Poelven – D’n Heuvel 

 

5. Ontwikkeling Vlinderweide  
Om de vlinderweide te realiseren is het nodig de bodem sterk te 
verschralen zodat een gevarieerd, vlindervriendelijke vegetatie kan 
ontstaan. Door middel van omvormingsbeheer wordt de bloemenweide 
(verder) ontwikkeld en ontstaan ruigtezones langs de randen.  
 

6. Geleidelijke overgangen  
Het is wenselijk om langs de houtopstanden een natuurlijke kern-mantel- 
zoomvegetatie te ontwikkelen. In de meeste gevallen is het voldoende om 
het beheer ter plaatse wat aan te passen. De strook die direct grenst aan 
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de houtopstand wordt weinig gemaaid waardoor diverse houtachtige en 
kruidachtige gewassen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Om te zorgen 
dat randen van beplantingen een golvende lijn krijgen moeten plaatselijk 
kleine groepen uit de rand van de beplanting worden weggenomen zodat 
luwe plekken ontstaan.  
 

7. Intensieve begeleiding pioniervegetatie D’n Horst 
Omdat de situatie op D’n Horst zich nog niet heeft gestabiliseerd is nog 
niet bekend welke potenties het gebied herbergt. In de komende jaren 
zullen zich spontaan nieuwe soorten vestigen en er zullen soorten 
verdwijnen. Tot die tijd geldt voor het beheer de volgende strategie: 

1. Monitoren van soortontwikkeling  
2. Verbossing en verruiging tegengaan 
3. Recreanten sturen  

 
Dit is dus een heel ‘volgend beheer’. De natuur ontwikkelt zichzelf en de 
Stichting stuurt slechts bij. Bijsturen gebeurt de komende jaren met name 
om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Pas nadat de 
natuurontwikkeling zich heeft gestabiliseerd, kan voor dit deel worden 
nagedacht over gericht sturen op bijvoorbeeld doelsoorten, of anderszins 
het optimaliseren van natuurwaarden.  
 
Ad. 1. Monitoren en soortontwikkeling 
Monitoring is nodig om in de gaten te houden in hoeverre zich de 
gewenste heidevegetatie ontwikkelt. Maar ook om in de gaten te houden 
in hoeverre zich ongewenste soorten vestigen die bestrijding behoeven.  
 
Ad. 2. Verbossing en verruiging tegengaan. 
Hoofddoel is het ontwikkelen van een waardevolle vegetatie met 
kenmerkende heidevegetatie in de lage delen en bloemrijke vegetatie op 
de hoge delen. Pionierssoorten en storingsplanten worden zo veel 

mogelijk verwijderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor berken, wilgen, zuring, 
pitrus en canadese fijnstraal. 
 
Ad. 3. Recreanten sturen 
Om te zorgen dat recreanten de kwetsbare stukken ontzien worden 
graspaden gemaaid.  
 

8. Vergroting educatieve waarden  
Om te zorgen dat het park een hogere educatieve waarde krijgt is het 
wenselijk dat oude bordjes worden vervangen door nieuwe door nieuwe 
exemplaren. Op D’n Horst zijn al nieuwe borden geplaatst in lijn van dit 
streefbeeld. Daarnaast kunnen bijzondere voorzieningen zoals de 
insectenflat en de uitkijktoren worden uitgebreid. Hierbij kan worden 
gedacht aan extra nestkasten voor holenbroeders, vlinderkasten of een 
oeverzwaluwenwand enz. Deze voorzieningen dienen alleen op D’n 
Heuvel te worden aangebracht omdat deze plek daar speciaal voor wordt 
ingericht.  
 
Alle maatregelen worden gefaseerd uitgevoerd om de natuur zo min 
mogelijk te verstoren.  
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5. Beheerplan  

In paragraaf 5.1 wordt elke beheergroep afzonderlijk besproken. Het 
algemeen streefbeeld van elke beheergroep wordt als eerste omschreven. 
Daarna volgt de omschrijving van het complete maatregelpakket dat geldt 
voor deze beheergroep en de technische eisen waaraan deze maatregelen 
moeten voldoen om optimaal te kunnen werken. Op de volgende pagina 
is een kaart met de beheergroepen opgenomen.  
 
In de volgende paragrafen worden de beheergroepen beschreven. 
 
 

 
Foto 11: een schapenverzorger met schapen in de schapenkraal  

 

 
 
 

 
Foto 12: het Kempisch heideschaap 
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5.1. Naaldhoutbos / gemengd bos algemeen (nb 
/ nlj) 

Streefbeeld  
Een gemengde opstand van naaldhout 
met een aandeel van minimaal 40 % 
loofhout. Er is sprake van een 
gelaagdheid waarin een gezonde boom-, 
struik- en kruidlaag voorkomen. Aan de 
randen is sprake van een goede mantel-
zoomvegetatie. Het vormt een stabiel bos 
waarin bomen van diverse leeftijden voorkomen. In het bos komt ook 
staand en liggend dood hout voor, dat belangrijk is voor vogels, insecten 
en andere organismen.  
 
Maatregelen  

1. Aanwijzen toekomstbomen (markante bomen) 
2. Verhogen structuur door het bevoordelen van spontane 

verjonging.   
3. Ringen ten behoeve van de vorming van dood hout.   
4. Ongewenste soorten verwijderen.  

 
Technische eisen  
Ad 1. Aanwijzen toekomstbomen (markante bomen) 

• Frequentie 1 x / 5 jaar 

• Streefbeeld 120 toekomstbomen per hectare. 

• Aanwijzen bomen op onderscheidend vermogen (omvang, 
groeivorm, natuurwaarde of zeldzaamheid)  

• Bij uitzondering kan Amerikaanse eik als toekomstboom worden 
aangewezen als deze bijzonder is door omvang of zeldzaamheid. 

• Toekomstbomen markeren met blauwe stip aan noordzijde op 
stamvoet.  

 

Ad 2.  Verhogen structuur 

• Frequentie 1 x / 5 jaar 

• Loofhoutbomen in de struiklaag bevorderen door dunnen in 
kronendak. 

• Dood hout, zowel staand als liggend, blijft in de opstand 
aanwezig.  

• Vrijstellen toekomstbomen door direct naast staande en 
concurrerende bomen te verwijderen.  

• Zeeden en Grove den: kroon 50 tot 60% vrijstellen 

• Corsicaanse en Oostenrijkse den: kroon 50 tot 100% vrijstellen  

• Zomereik: kroon 20 tot 40 % vrijstellen. 
 
Ad 3. Ringen ten behoeve van staand dood hout 

• Frequentie 1 x / 5 jaar 

• Streefbeeld staand dood hout 2 stuks per are 

• Afstand tot paden, tenminste circa 5 meter. 

• Bast rondom twee keer inzagen.  
 
Ad 4.  Ongewenste soorten verwijderen 

• Frequentie: 1 x /  5 jaar 

• Ongewenste soorten zijn uitheemse soorten die woekeren of zich 
voor Nederlandse begrippen buitensporig vermeerderen. Het 
gaat in de Voskuilenheuvel onder andere om Amerikaanse eik en 
Amerikaanse vogelkers. 

• Ongewenste soorten worden verwijderd door deze vlak boven 
maaiveld af te zagen.  

• Indien Amerikaanse vogelkers optreedt, wordt deze uitgestoken. 
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5.2. Naaldbomengroep (op D’n Horst en 
Grootven) (ng) 

Streefbeeld 
Een opstand van enkele 
naaldhoutbomen. Monotone 
opstanden van naaldhout met zeer 
beperkte onderbegroeiing. Het vormt 
een stabiel groepje naaldbomen 
waarin bomen van diverse leeftijden 
voorkomen en enig dood hout 
voorkomt.   
 
Maatregelen  

1. Ongewenste soorten verwijderen. jaarlijks  
2. Beschermen tegen wildvraat d.m.v. afrastering 
3. Verder wordt er aan deze bomengroep geen beheer toegepast 

 

5.3. Loofhoutbos (lb) 
Streefbeeld  
Een opstand bestaande uit diverse 
soorten inheems loofhout met een  
gezonde boom-, struik- en kruidlaag. 
Aan de randen is sprake van een  
goede mantel-zoomvegetatie. Het 
vormt een stabiel bos waarin bomen  
van diverse leeftijden voorkomen en 
enig dood hout voorkomt.  
 
Maatregelen 

1. Aanwijzen toekomstbomen (markante bomen) 

2. Verhogen structuur door het bevoordelen van spontane 
verjonging.   

3. Ringen ten behoeve van de vorming van dood hout.   
4. Ongewenste soorten verwijderen.  

  
Technische eisen  
zie bij naaldhoutbos 
 

5.4. Bosranden (br) 
Streefbeeld 
De randen van een bos vormen de 
overgang van een bos naar een 
grasvegetatie of heidevegetatie. De rand 
moet zorgen voor een geleidelijke 
overgang tussen bos en gras/heide. 
Door open gaten, kruiden en struiken 
vormt dit een structuurrijke halfhoge. 
Een bosrand varieert in breedte van circa 5 tot 20 meter. Aantrekkelijk 
voor insecten, vogels en klein wild. Als natuurlijke verjonging niet 
spontaan plaats vindt, dan wordt er bij geplant. 
 
Maatregelen 

• Verhogen structuur door terugdringen boomvormende soorten.  

• Behouden van open plekken voor zonminnende insecten.  

• Ongewenste soorten verwijderen. 

• Bij planten struikvormers 
 
Technische eisen 
Ad 1 verhogen structuur 

• Frequentie: 1 x / 5 jaar 

• 30 tot 60% van de aanwezige bomen verwijderen. 

• Uitvoeringsperiode: winter 
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Ad 2 Behouden open plekken (in door zon beschenen randen) 

• Frequentie: 1 x / 5 jaar 

• Behoud zandige plekken door plaggen of verwijderen bomen en 
struiken. 

• Afmeting zandplekken minimaal 3 meter doorsnede. 

• Percentage zandplekken ten opzichte van oppervlakte rand circa 
10 %. 

 
Ad 3 Ongewenste soorten verwijderen 
Frequentie: 1 x /  5 jaar 

• Ongewenste soorten zijn uitheemse soorten die woekeren of zich 
voor Nederlandse begrippen buitensporig vermeerderen. Het 
gaat in de Voskuilenheuvel onder andere om Amerikaanse eik en 
Amerikaanse vogelkers. 

• Ongewenste soorten worden verwijderd door deze vlak boven 
maaiveld af te zagen.  

• Indien Amerikaanse vogelkers optreedt, wordt deze uitgestoken. 
 
Ad 4. Bij planten struikvormers 

• Frequentie: 1 x / 5 jaar  

• Struikvormers bij planten op plekken waar door rooien bomen 
ruimte is ontstaan. 

• Sortiment: gebiedseigen, doorndragende en vruchtdragende lage 
tot halfhoge struiken. Afhankelijk van de locatie in de 
houtopstand worden lichtminnende of schaduwverdragende 
soorten toegepast 

 

5.5. Hakhout (lhh) 
Streefbeeld 
Een houtachtige opstand van inheemse 
struiken met enkele boomvormers  
die door voedselarme omstandigheden, 
groeiwijze en beheer een zeer  
dichte begroeiing vormt. Door een 
gefaseerd kapbeheer komen binnen het  
hakhout diverse ontwikkelingsstadia 
voor. Deze beheergroep komt met  
name in de randzones en in D’n Dursteek voor.  
 
Maatregelen 

1. Extensieve begrazing 
2. Verhogen structuur en verdichten van de opstand d.m.v. 

verjonging van de struiken 
3. Ongewenste soorten verwijderen (jaarlijks) 

 
Technische eisen 
Ad 2 Verhogen structuur 

• Frequentie: 1 x / 5 jaar.  

• Jaarlijks wordt een klein, aaneengesloten vak (circa 10%) bewerkt.  

• Uitvoeringsperiode: Afzetten gebeurt in februari-maart, net voor 
het broedseizoen.  

• Berken worden afgezet vóór december, i.v.m. de kans op 
bloeden.  

• Stobben worden afgedekt met overblijvende takken om het jonge 
schot te behoeden voor schapenvraat.  

• Elk jaar wordt een ander deel bewerkt, op enige afstand van de 
reeds bewerkte stukken.  

• Om de 20 meter blijft er één gespaard van afzetten om zich te 
ontwikkelen tot boomvormer.  
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Ad 3 Ongewenste soorten verwijderen 

• Ongewenste soorten zijn uitheemse soorten die woekeren of zich 
voor Nederlandse begrippen buitensporig vermeerderen. Het 
gaat in de Voskuilenheuvel onder andere om Amerikaanse eik en 
Amerikaanse vogelkers. 

• Ongewenste soorten worden verwijderd door deze vlak boven 
maaiveld af te zagen.  

• Indien Amerikaanse vogelkers optreedt, wordt deze uitgestoken. 
 

5.6. Heide berken open / heide berken dicht 
(hbo /hbd) 

Streefbeeld 
Een natuurlijke bomenweide van berken 
met een onder-begroeiing van heide en 
grassen, zoals het pijpestrootje. 
 
Maatregelen 

1. Extensieve begrazing 
 
Technische eisen 
Ad 1 Extensieve begrazing 

• Frequentie: continu  

• Tegengaan van verdichting (hbo) 

• In stand houden heideachtige vegetatie met  boomvormers. 
 

5.7. Knotbomen (kb) 

Streefbeeld 
Een wilg, es of eik die op een hoogte 
tussen één en tweeëneenhalve meter is 
afgezet en periodiek van jong takhout 
wordt ontdaan met het doel takhout te 
winnen. In de Voskuilenheuvel hebben 
knotbomen tot doel een nestplaats te 
vormen voor holenbroeders. Het streven 
is om knotbomen van diverse leeftijden en knothoogtes te hebben. De 
verzameling knotwilgen mag een griendachtig karakter krijgen. Nieuwe 
bomen worden daarom in de nabijheid van de reeds bestaande bomen 
geplant, zodat alle knotbomen samen een eenheid gaan vormen.  
 
Maatregelen  

1. Knotten  
2. Bijplanten  

 
Technische eisen  
Ad 1. Knotten 

• Frequentie: 1 x per 4 jaar  

• Uitvoeringsperiode: november – maart, maar niet bij vorst  
De gehele pruik wordt in één keer weggenomen  

• Takken worden tot op de knot verwijderd  

• Takken worden tot bundels opgeslagen in de houtmijt  
 
Ad 2. Bijplanten 

• Frequentie: 1 x / 4 jaar, op basis van noodzaak  
Uitvoeringsperiode: november – maart  

• Materiaal: Vrijgekomen bij het knotten van de overige bomen  
 

5.8. Natte en vochtige heide (hn/hv) 
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Streefbeeld 
Een combinatie van circa 70% heide en 30 
% kruidachtige vegetatie en plaatselijk 
wat kleine bosjes. Omdat de oppervlakte 
heide in de Voskuilenheuvel vrij klein is, 
wordt gestreefd naar slechts weinig 
bosjes. De kruidachtige vegetatie bestaat 
uit zowel grassen als andere kruiden. 
Binnen de heide komen periodiek 
vochthoudende laagtes voor. 
 
Maatregelen  

1. Begrazing  
2. Plaggen  
3. Verwijderen opslag 
4. Dunning bosjes 
5. Bestrijden pitrus 

 
Technische eisen  
Ad 1. Begrazen 

• Frequentie: continue 

• Betreft afwisselend op D’n Horst of D’n Heuvel en De Heide 

• Circa xx schapen per hectare 
 
Ad 2. Plaggen 

• Frequentie: 1 x / 25 jaar  
Jaarlijks circa 30 are  

• Betreft ook de watervoerende laagtes  

• Uitvoeringsperiode: oktober – februari  

• Alleen de strooisellaag en de bewortelde laag worden verwijderd 
(humuslaag).  

• Het maaiveld wordt nauwgezet gevolgd. De oorspronkelijke 
minerale ondergrond blijft onaangetast.  

 
Ad 3. Verwijderen opslag 

• Frequentie: 1 x / jaar  

• Uitvoeringsperiode: september – maart  

• Spontane opslag van houtachtige gewassen, anders dan heide, 
wordt uitgetrokken of uitgestoken  

• Met name de aanwezige steilranden worden vrijgehouden van 
opslag.  

 
Ad 4. Dunning bosjes 

• Frequentie: 1 x 3 / jaar  

• Uitvoeringsperiode: September – maart  

• Dichte opstanden van (voornamelijk) berk worden gedund door 
circa 70 % van de bomen weg te nemen  

 
Ad 5. Bestrijden pitrus 
Betreft: heide op D’n Horst 

• Frequentie: 1 x / jaar 

• Uitvoeringsperiode oktober / november 

• Bij elke beurt pitrus net boven maaiveld afmaaien 

• Vrijkomend materiaal wordt afgevoerd 
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5.9. Heide droog (hd) 
Streefbeeld 
Een combinatie van circa 70% heide en 
30 % kruidachtige vegetatie en plaatselijk 
wat solitaire bomen of kleine bosjes. 
Omdat de oppervlakte heide in de 
Voskuilenheuvel vrij klein is, wordt 
gestreefd naar slechts weinig bosjes. De 
kruidachtige vegetatie bestaat uit zowel 
grassen als andere kruiden.  
 
Maatregelen  

1. Begrazing  
2. Plaggen  
3. Verwijderen opslag 
4. Dunning bosjes 

 
Technische eisen  
Zie 5.8 Natte en vochtige heide 
  

5.10. Bloemrijk grasland (voorheen beheergroep 
Ruig gras) (bg)  

Streefbeeld 
Vegetatie van grotendeels 
overblijvende kruidachtige soorten, 
bestaande uit grassen en andere 
kruiden.  
 
Maatregelen 

1. Hooien  
 

Technische eisen 
Ad 1. Hooien 

• Frequentie: 2 x / jaar  

• Uitvoeringsperiode: juni/juli en oktober/november (mede 
afhankelijk van het moment van zaadrijping van gewenste 
soorten)  

• Maaisel blijft minimaal 3 en maximaal tien dagen liggen  
Maaihoogte 5 – 10 centimeter  

• Maaisel wordt op 1 centrale plek op hopen gezet  
 

5.11. Ruigte (rt) 
Streefbeeld 
Vegetatie van meerjarige, hoog 
opschietende kruiden en licht verhoute 
gewassen die van nature voorkomt als 
randbegroeiing langs een houtopstand 
of op open plekken.  
 
Maatregelen  

1. Maaien en afvoeren 
 
Technische eisen  
Ad 1. Maaien en afvoeren 

• Frequentie: 1 x / 2 jaar  

• Uitvoeringsperiode: oktober / november  

• Fasering: de totale oppervlakte ruigte wordt in twee delen 
gesplitst. Elk jaar wordt een ander deel bewerkt.  

• Maaisel wordt afgevoerd / op hopen gezet  
 

5.12. Vennen en Poelen (vp) 
Streefbeeld 
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Gegraven poelen met al dan niet 
jaarrond houdend water. Het Poelven 
heeft als enigste folie op de bodem om 
waterbuffering te garanderen. De 
vennen vormen een onderdeel van het 
biotoop van amfibieën en insecten. 
 
Maatregelen 

1. Schonen poelen 
 
Technische eisen 
Ad 1 Schonen poelen 

• Frequentie: 1 x/ 10 jaar 

• Uitvoeringsperiode: juli / september 

• Fasering: maximaal 50% van de poel 

• Maaisel wordt afgevoerd 
 

5.13. Paden 
Sfeerbeeld 
Onverharde paden met voldoende 
breedte en een goede 
toegankelijkheid. Onderscheid wordt 
gemaakt tussen de normale gras- en 
zandpaden door het hele park en de 
rolstoelvriendelijke paden die alleen 
rond De Heide liggen (gele route). 
 
Maatregelen 

1. Ruimen  
2. Vlakschuiven 
3. Maaien (D’n Horst) 

 

Technische eisen 
Ad 1. Ruimen 

• Frequentie: 2 x / jaar  

• Uitvoeringsperiode: voorjaar en najaar  

• Zwerfvuil en takken worden van het pad verwijderd en afgevoerd 
respectievelijk in het bos achtergelaten  

 
Ad 2. Vlakschuiven 

• Frequentie: 1 x / jaar  

• Uitvoeringsperiode: voorjaar  

• Paden worden vlak geschoven en ontdaan van ingroeiende 
vegetatie door deze te snijden en af te scheppen  

 
Ad 3. Maaien 

• Frequentie: 3 x / jaar 

• Uitvoeringsperiode: voorjaar, zomer, najaar 

• Paden worden gemaaid, maaisel blijft liggen 
 

5.14. Terreinmeubilair 
Sfeerbeeld 
Zitbanken, informatiepaneel en 
informatieborden zijn in goede staat 
en bedienen de parkbezoeker. 
 
Maatregelen 

1. Controle 
2. Reparatie / herstel 
3. Legen papierbakken 
4. Informatieborden reinigen 

 
Technische eisen  
Ad 1. Controle 
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• Frequentie: 2 x / jaar  

• Controle op gebreken zoals scheuren, uitstekende delen, losse 
spijkers enz.  

 
Ad 2. Reparatie / herstel 

• Frequentie: afhankelijk van resultaat controles  

• Uitvoeringsperiode: afhankelijk van resultaat controles  
 
Ad 3. Legen papierbakken 

• Frequentie: 6 x / jaar  

• Uitvoeringsperiode: naar behoefte  

• Afval wordt afgevoerd door middel van tariefzakken  
 
Ad 4. Informatieborden reinigen 

• Frequentie: 1 x / jaar  

• Uitvoeringsperiode: voorjaar  

• Borden worden afgewassen en het afdakje wordt ontdaan van 
vervuilingen zoals graffiti, spinrag e.d. 

 

5.15. Kleine bouwwerken 
Sfeerbeeld 
In het park zijn diverse bouwwerken 
die van nut zijn en/of een beeld geven 
van typische bouwsels die men op en 
rondom de hei tegenkwam. Op het 
park zijn aanwezig: schaapskooi, 
uitkijktoren, uitkijkplateau, 
insectenpaleis, schop, heidemijt, 
houtmijt, materialenafdak, 
materialencontainer, bijenkasten en knuppelbrug. Alle voorzieningen 
dienen in een goede conditie te zijn. 
 

Maatregelen  
1. Controle  
2. Reparatie / herstel  

 
Technische eisen  
Ad 1 Controle 

• Frequentie: 2 x / jaar  
 
Ad 2. Reparatie / herstel 

• Frequentie: afhankelijk van de uitkomst van de controles worden 
reparaties uitgevoerd  

• Frequentie: 1 x / 10 jaar worden onderdelen van de brug, 
uitkijktoren en uitkijkplateau vervangen. 

• Frequentie 1 x / 10 jaar worden de dakplaten van de schaapskooi 
vervangen, waarna een heel nieuw plaggendak wordt 
aangebracht.  

 

5.16. Afrasteringen en poorten 
 
Sfeerbeeld 
Afrasteringen van paal en draad staan 
rondom het park om de schapen in 
het park te houden. Daarnaast staat 
er gaasafrastering om beplanting uit 
te rasteren. Looppoorten met 
veerroosters zijn aanwezig om 
wandelaars in het park te laten. 
Toegangspoorten zijn aanwezig voor 
het onderhoudsmaterieel. Alle voorzieningen horen in goede conditie te 
zijn. 
 
Maatregelen  
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1. Controle  
2. Reparatie / herstel  

 
Technische eisen  
Ad 1 Controle 

• Frequentie: 2 x / jaar  

• Uitvoeringsperiode: gehele jaar  
 
Ad 2. Reparatie / herstel 

• Frequentie: afhankelijk van de uitkomst van de controles worden 
reparaties uitgevoerd  

• Frequentie: 1 x / 10 jaar worden onderdelen van de poorten 
vervangen. 

• Frequentie: 1 x / 10 jaar worden palen vervangen. 
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6. Financiën 

6.1. Kosten 
Bij het beheerplan hoort een losse bijlage met een overzicht van de 
maatregelen zoals beschreven in hoofdstuk 5. Van de maatregelen is 
bepaald wat de kosten hiervan zijn. Op basis van deze bijlage zijn de 
jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud geraamd op € 6.500,-. De 
vrijwilligers van Peellandschapspark Voskuilenheuvel leveren jaarlijks een 
bijdrage ter waarde van € 15.500,-. 
 

6.2. Inkomsten 
Om de jaarlijkse kosten te kunnen bekostigen maakt stichting 
Peellandschapspark Voskuilenheuvel gebruik van onderstaande 
inkomstenbronnen. 
 

Bijdrage gemeente Boekel 
Gemeente Boekel is eigenaar van Peellandschapspark Voskuilenheuvel. 
De gemeente Boekel draagt bij aan de kosten door een jaarlijkse bijdrage. 
Een belangrijk onderdeel van deze bijdrage is een subsidie die de 
Gemeente Boekel krijgt als boseigenaar voor het beheer en onderhoud 
van Voskuilenheuvel.  
 

Vriendenkring 
Peellandschapspark Voskuilenheuvel wordt gewaardeerd in Venhorst, 
Boekel en daarbuiten. Dat blijkt onder andere uit de vriendenkring van 
Voskuilenheuvel. Deze vriendenkring ondersteunt Voskuilenheuvel 
financieel bij het beheer en onderhoud van het park. 
 

Inkomsten derden 
In het verleden is gebruik gemaakt van subsidies en andere bijdragen 
zoals de bijdrageregeling Kern met Pit van de KNHM en de 
Clubkascampagne van de Rabobank. In de toekomst zal het bestuur 
zoveel mogelijk gebruik maken van dergelijke externe 
financieringsbronnen. 
 

Foto 13: Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel bij de Landelijke editie van Kern 
met Pit in Utrecht, maart 2015 
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Bijlage 2 Algemene biotoopeisen 
(uit: ecologisch Groenbeheer in de praktijk) 

Vogels 
1. Nest- en schuilgelegenheid:  

• Zorg voor dichte struikbegroeiingen, waarvan een deel 
gedoornd.  

• Laat snoeihout op hopen of rillen liggen  

• Laat oude en dode bomen staan voor holenbroeders  
Ruige oeverbegroeiing langs wateren.  

• Stel het maaien van graslanden en oeverbegroeiingen uit tot 
na het broedseizoen (eind juni) als hierin vogels broeden  

• Maai ruigten in het vroege voorjaar zodat ze in de winter als 
voedselbron kunnen dienen  

• Maak evt. gebruik van nestkasten en nestwanden.  
 
2. Voedselaanbod:  

• Een rijk insectenleven (zie ook volgende punt) door veel 
variatie in begroeiingstypen en structuur.  

• Zorg voor voldoende vrucht- en zaaddragende soorten.  

• Beheer zo min mogelijk gericht op opruimen: natuurlijke 
processen hun gang laten gaan.  

• Inheems sortiment voor het optimaal voorkomen van zaden, 
vruchten en bessen.  

Zoogdieren 
• Streef naar zo veel mogelijk structuurvariatie. Een afwisseling 

van struweel, met een rijke struik- en kruidlaag, ruigte en 
grasland is ideaal voor zoogdieren.  

• Zorg voor dichte struikbegroeiingen, waarvan een deel 
gedoornd. 

• Laat snoeihout op hopen of rillen liggen. 

• Werk met flauwe oevers langs wateren Voer werkzaamheden 
zo veel mogelijk gefaseerd uit.  

• Zorg voor verbindingen tussen groenelementen, waarlangs 
dieren zich gemakkelijk en zonder gevaar kunnen verplaatsen.  

Insecten algemeen 
• Streef naar een zo groot mogelijke variatie aan 

begroeiingstypen en laat die begroeiingstypen zoveel mogelijk 
op elkaar aansluiten.  

• Streef (ook binnen een begroeiingstype) naar 
structuurverschillen. 

• Ontwikkel waar mogelijk geleidelijke overgangen van het ene 
naar het andere begroeiingstype. Geleidelijke overgangen 
bijvoorbeeld van grasland, via ruigte naar struweel of bos, 
bieden aan insecten veel leefruimte.  

• Werk zo veel mogelijk gefaseerd. Belangrijk is dat er steeds 
ongemaaide plaatsen overblijven voor de overwintering van 
insecten.  

• Stem het beheer van de verschillende groenelementen op 
elkaar af. 

• Zorg dat er steeds voldoende begroeiingen met bloeiende 
planten aanwezig zijn.  

• Kies machines die zo min mogelijk schade toebrengen aan 
insectenleven.  



 
 
 
 

Beheervisie Voskuilenheuvel  bijlage 
 

Vlinders 
1. Voldoende waardplanten voor de rups en voldoende nectarplanten 
voor de vlinders. 
 
Belangrijke waardplanten voor rupsen: 

• Vuilboom  

• Pinksterbloem 

• Kruisbloemigen 

• Eik 

• Diverse grassoorten 

• Zuring 

• Rolklaver 

• Diverse distelsoorten 

• Grote brandnetel 
 
Het is belangrijk dat deze soorten niet te veel in de schaduw staan.  
 
2. Gevarieerd microklimaat. Vlinders hebben beschutte, zonnige en 
beschaduwde plekken nodig  
 
3. Structuurelementen voor oriëntatie. Er moeten voldoende 
elementen zoals bosjes en houtsingels aanwezig zijn. Ook een 
gevarieerde grasbegroeiing, met lang en kort gras, is belangrijk.  
 
4. Gevarieerde begroeiingstypen. Vlinders hebben behoefte aan:  

• Een grote afwisseling van bloemrijk grasland, ruigte, struweel- 
en mantelbegroeiingen. 

• Structuurverschillen in en tussen begroeiingen, vooral het 
verkrijgen van luwe en zonnige plekken is van belang. 

• De aanwezigheid van voldoende waard- en nectarplanten en 
een goede spreiding van de bloei van deze laatsten.  

Reptielen en amfibieën 
Voor reptielen en amfibieën is het belangrijk dat elk deelbiotoop 
aanwezig is en dat deze op de juiste wijze met elkaar zijn verbonden. 
 
1. Voortplantingsgebied  

• Stilstaand of zwak stromend water  

• Ondiep water dat in de zon ligt: een flauwe in de zon liggende 
oever of ondiepte is ideaal  

• Rijke waterbegroeiing  

• Goede waterkwaliteit (niet vervuild of verzuurd)  

• Permanent water  
 
2. Voedselgebied  

• Rijke structuurvariatie. Afwisseling van lang en bloemrijk gras, 
ruigten en struweel of gevarieerd bosplantsoen is ideaal.  

• Korte afstand tot het voortplantingsgebied  
 
3. Overwinteringsgebied  

• Ruige en ontoegankelijke elementen, dichte ondergroei 

• Dikke strooisellaag 

• Dode bomen, takkenhopen e.d.  
 
4. Verbindingen tussen deelbiotopen  
Deelbiotopen moeten zo veel mogelijk met elkaar in verbinding staan.  
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