
Een voedselbos in een stuwmeer 
Milieudefensie Eindhoven heeft een excursie georganiseerd naar het 
gebied Aanschotse Beemden, een mooi stuk Eindhoven waar ik tot mijn 
schande nog niet eerder geweest was. Tijdens de excursie werd 
vakkundig commentaar gegeven door de (thans gepensioneerde) stads- 
ecoloog Leonhard Schrofer, die nauw betrokken is geweest bij de 
planvorming. 
Er liepen een dozijn mensen mee. 

Waar ligt het? 
Hieronder de ligging in Noord-Eindhoven. Je kunt er het beste komen 
door om het Revalidatiecentrum heen te fietsen, de Toledolaan af, tot die 
weg bij een keerlus ophoudt. 

https://www.bjmgerard.nl/?p=4787


 

De Groote Beek 
Door het gebied loopt de Groote Beek (tevens de oude naam van de 
psychiatrische inrichting die stroomopwaarts ligt). De waterloop is niet 
natuurlijk, maar in de 19de eeuw gegraven ten behoeve van de afwatering 
voor de landbouw. Het is nu best wel een mooi watertje geworden. 
Er komt wat kwelwater omhoog in het gebied. 
Het is onderdeel van de Ecologische Hoofd Structuur. 



De Groote Beek  
Voor dit gebied is een ontwikkelproject gestart (inmiddels grotendeels 
afgerond), waarin een aantal doelen tegelijk gerealiseerd worden: 
waterbeheersing, natuur, recreatie, en landbouw en cultuurhistorie. 



Voedselbos, landbouw en recreatie 
De trekker van de excursie was het “Voedselbos”. Dat is een opkomende 
populaire trend. Een ander park, het Philips-de Jong park is populair bij 
Nederlandse families met een Turkse achtergrond omdat je er kunt 
plukken. 
Ook in de Aanschotse Beemden zijn voedselbomen aangeplant: zeven 
tamme kastanjes, acht appelbomen (Sterappels en Brabantse Bellefleur), 
3 walnootbomen en twee pruimebomen (Reine Claude Vert). Alleen zijn 
die nog niet zo groot, dus verwacht er niet meteen wagonladingen oogst 
van. Verder staan er heel veel hazelaars (waar ook wat aan komt), maar 
die groeien er vanzelf. 

Appelbloesem  
Landbouw is een groot woord, maar het plukken wordt zeer zeker 
aangename recreatie. En als er niks aan de vruchtbomen zit, is het nog 
steeds een fiets- en wandelgebied dat zeer de moeite waard is. 

Ten behoeve van de ‘echte’ landbouw wordt de vroegere rechthoekige 
kampstructuur weer teruggebracht. Enige landbouw en veeteelt is 



toegestaan, mits ecologisch. 

 

Er staan heel veel populieren en die zijn er ooit neergezet voor de 
exploitatie. “Neergezet” is het juiste woord, want de populier is in 
Brabant niet inheems. Je kunt dat ook een soort landbouw noemen. Die 
ziet er wel mooi uit. Populieren worden niet oud, dus als je een ander 
soort bos wilt, hoeft dat geen eeuwigheid te duren. Er zijn inmiddels 
jonge essen aangeplant. 
Als het bos eenmaal gevarieerd genoeg is, is er nog nauwelijks beheer 
nodig. Goed natuurbeheer kan geld besparen. 

Er is met de omwonenden in Blixembosch overlegd hoe men het wilde. 
Op een paar plaatsen moesten de populieren weg want ze namen de zon 
weg, op andere moesten ze blijven staan want dat ruiste zo lekker. 

Natuur 
De beoogde natuurtypes. 



De beoogde natuurtypen  
Het hooiland wordt periodiek gemaaid en wordt blauwgrasland. De 
eerste orchideeën beginnen op te komen. 

In het gebied liggen acht poeltjes. Daar zitten salamanders in (oa 
Alpenwatersalamanders) en daarom geen muggen (want de salamanders 
eten de muggen op) en geen vis (want anders eten de vissen de 
salamandereitjes op). Om dat laatste moeten de poeltjes af en toe 
droogvallen. 
Dertig van de zestig Eindhovense basisscholen hebben een poel 
geadopteerd – een unieke situatie. Dat was zo populair, dat men om 
financiële redenen een tijd lang een wachtlijst heeft moeten hanteren. De 
kinderen helpen in het voorjaar mee met een inventarisatie en doen in 
het najaar symbolisch klein onderhoud. 



In 
dit soort stobben hebben twee paar ijsvogels gebroed. 



Een mooie sleedoorn  
Waterbeheer 
Het gebied dient ook om piekafvoeren van de gescheiden riolering van de 
omringende nieuwbouw af te voeren. Er moet een stuwtje komen in de 
Groote Beek (van afstand bediend), waardoor het gebied bij heftige 
regenval eigenlijk een groot, maar ondiep stuwmeer wordt. Er moet 



20.000m3 in kunnen. Het binnenstromende water loopt ter zuivering 
door een helofytenfilter (riet met actieve slibbacteriën). Het riet wordt 
een meter of vier hoog en in de winter gemaaid en afgevoerd. 
Ondanks dat het na een plensbui een kleine binnenzee wordt, kun je er 
toch wandelen. De paden zijn verhoogd aangelegd en door het riet- 
moeras loopt een knuppelbrug. Aan alles is gedacht! 



Hoogwaterafvoer  
Er zijn ondiepe sleuven gegraven, evenwijdig aan de beek, waardoor na 
een plensbui extra afvoercapaciteit ontstaat. Eigenlijk dus een vorm van 
klimaatadaptatie. 
 


