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Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

U kijkt hier op het beekdal van de Chaamse Beek dat in beheer  

is bij Natuurmonumenten. Het Chaamse Bekenstelsel bestaat uit  

veel natte natuur met kruidenrijke graslanden, houtwallen, poelen  

en knotwilgen.

‘t Reservaatje
Ook in dit kleine natuurgebied (in de directe omgeving bekend als  
’t Reservaatje) treft u elementen aan van het beekdallandschap. Door het 
Reservaatje loopt de blauwe wandelroute met informatiepanelen over  
poelen, houtwallen en het beekdallandschap. Een deel van de route gaat over 
een vlonderpad, bij een poel, om de natuur nog beter te kunnen beleven.  
De Laag Heiveltse Beek stroomt tussen ’t Reservaatje en de bebouwde kom  
van Chaam. Hier verbindt de beek kleine natuurgebieden, waardoor planten en 
dieren zich beter kunnen verplaatsen. Op deze manier ontstaan op meerdere 
plekken sterke populaties en blijven soorten behouden voor een gebied. 

Begrazing
Een deel van de wandelroute gaat door een begrazingsgebied. In de lente en 
de zomer lopen hier koeien. Op deze manier wordt het gras op een natuurlijke 
manier kort gehouden, bemest en belopen. Zo zorgen de dieren voor een 
gevarieerd landschap. Deze variatie biedt weer volop kansen voor veel 
plant- en diersoorten, zoals verschillende kruidensoorten, vleermuizen en 
bosbeekjuffers.
Laat de koeien rustig hun werk doen en houdt afstand. Benader en voeder  
ze niet. Door middel van klaphekjes kunt u het begrazingsgebied betreden  
en weer verlaten.

Samenwerking
Natuurmonumenten is de trotse eigenaar van dit kleinschalige 
beekdallandschap. Samen met bewoners van woonzorgboerderij De Schans  
en vrijwilligers van natuurvereniging Mark en Leij wordt ’t Reservaatje beheert 
en onderhouden. 

Chaamse Beek

Natuurmonumenten werkt aan een open 
en groen Nederland. Daarom verwerven 
en beheren we natuurgebieden als de 
Chaamse Beek. Inmiddels beheren we  
vele honderden gebieden. Uw steun is 
daarbij hard nodig. Doe mee. Dan kunnen 
we blijven genieten van de natuur. Het 
kan al vanaf enkele euro’s per maand!  
Ga naar www.natuurmonumenten.nl.   

Toegankelijkheid
’t Reservaatje is op het pad toegankelijk voor 
wandelaars van zonsopgang tot zonsondergang.

Honden
Honden zijn welkom, mits aangelijnd. Dit voor de rust 
van de dieren en andere wandelaars.
 
Vee
Laat het vee met rust en houdt afstand. Benader en 
voeder ze niet.

Het gebied in kaart
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Libelle

Koekoeksbloem
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Natuurmonumenten beheert ‘t Reservaatje dat onderdeel uitmaakt  

van het bekenstelsel van de Chaamse beken. Dit natuurgebiedje bestaat 

uit kruidenrijk grasland, twee poelen, een houtwal en aan de rand de 

Laag Heiveltse Beek.

Afwisseling
Het beekdallandschap spreekt mensen nog steeds aan. Het geeft een beeld 
van het landschap zoals we dat nog kennen van vóór de grote veranderingen. 
Veranderingen zoals intensiever grondgebruik, ruilverkaveling, grotere machines 
en daardoor weinig afwisseling. 
Het beekdal bestaat uit laaggelegen gronden aan weerszijden van de beken en de 
omringende hogere zandgronden. Op de hogere gronden vindt u akkers en bossen 
met vooral naaldbomen. Langs deze beken komen vochtige graslanden, poelen, 
struwelen en knotbomen voor. Dit maakt het beekdal zeer soortenrijk. 

Rijkdom
De afwisseling in het landschap zorgt voor een rijkdom aan planten- en diersoorten.  
Typische beekdalsoorten zoals de koekoeksbloem en de meidoorn groeien hier 
graag. Maar ook dieren als de watervleermuis, de kleine dwergvleermuis, de 
ijsvogel en libellen als de bosbeekjuffer kunt u hier tegenkomen. 

Beekdallandschap

Laatvlieger
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Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

Een houtwal is een verhoging in het landschap, door mensen aangelegd, 

die begroeid is met struiken en bomen die daar van nature voorkomen. 

Voor u ligt zo’n wal. Heggen en houtwallen zijn oorspronkelijk door 

boeren aangelegd. Ze deden dienst als erfscheiding, veekering en als 

bron voor (gebruiks-)hout. Houtwallen kunnen in aanleg al eeuwen 

oud zijn. Natuurmonumenten zorgt er voor dat deze houtwal ook in de 

toekomst in stand blijft, door traditioneel hakhoutbeheer.

Traditioneel hakhoutbeheer
De vroegere boeren besteedden veel zorg en aandacht aan het beheer van hun 
met moeite en grote inspanning aangelegde houtwallen. De begroeiing werd 
regelmatig gekapt, waarna de resterende stobben weer opnieuw tot struik konden 
uitlopen. Daardoor zijn houtwallen vaak dicht begroeit. Door schaalvergroting, 
afnemende behoefte aan gebruikshout en de uitvinding van prikkeldraad zijn vele 
kilometers houtwal verdwenen. 

Leefgebied en verbindingsweg
Houtwallen kunnen onderdak, voedsel en beschutting bieden aan allerlei planten 
en dieren. Daarom vindt Natuurmonumenten het belangrijk om deze houtwal 
in stand te houden. Sommige dieren, zoals de bosmuis, kunnen hun hele leven 
doorbrengen in een houtwal, zonder ooit een poot te zetten in het omliggende 
terrein. Voor andere dieren is een houtwal niet meer dan een deel van het 
leefgebied. Zo is een houtwal voor de vleermuis een verbindingsweg tijdens zijn 
nachtelijke voedseltochten. Veel dieren en planten die in het cultuurlandschap 
leven, maken er gebruik van. Voor vele dieren is dit tegenwoordig ook het laatste 
toevluchtsoord.

Houtwallen

Patrijs

Meidoorn in bloei

Zwarte els
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Grote lisdodde

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

In het verleden zijn poelen aangelegd voor de drinkwatervoorziening 

van vee, als wasplaats of als bluswaterreservoir. Tegenwoordig legt 

Natuurmonumenten poelen aan vanwege hun betekenis voor flora 

(planten), fauna (dieren) en landschap.

Winst voor de natuur
Een mooie poel in het landschap is niet alleen een lust voor het oog, maar ook 
een kraamplaats voor kikkers (bruine- en groene kikker), padden en salamanders 
(kleine watersalamander) en insecten als libellen. Vogels als Turkse tortel, merel  
en vink en zoogdieren als ree en vos drinken van het water en gebruiken het 
soms als badplaats. Verschillende plantensoorten, zoals grote lisdodde en 
waterweegbree, gedijen langs de rand en planten als veelwortelig kroos en 
waterranonkelsoorten leven in de poel. 

Beheer van een poel
Elke poel groeit op den duur dicht. Daarom is het onderhoud dat 
Natuurmonumenten doet zo belangrijk. Door regelmatig slib, afgestorven 
plantenresten en overdadige plantengroei te verwijderen, wordt dichtgroeien  
van de poel tegen gegaan. Hierdoor ontstaat een open en zuurstofrijke poel.
Regelmatig beheer vergroot de plantenrijkdom. Een grote variatie aan planten 
is nodig om veel dieren een plekje te geven. Zo zijn planten niet alleen een 
leverancier van voedsel (nectar, bessen) en zuurstof, maar ook een plaats om  
te schuilen, te jagen, te paren en eieren af te zetten. 

Poelen

Kleine watersalamander 

Ree met reekalf
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