
Verslag natuurexcursie Regte Heide op vrijdag 7 september 2018. 
 
Op vrijdag 7 september zijn we met 6 natuurliefhebbers naar de Regte Heide onder Tilburg 
gereden. Vrijdag is wat verkeer betreft drukker dan de zaterdag maar door een slimme 
landelijke route waren we toch binnen een uur op de plaats van bestemming. Het 
natuurgebied de Regte Heide van het Brabants Landschap is heel afwisselend met oude 
bomen en lanen op het landgoed, Het prachtige vochtige beekdal van de Lei en de hogere 
zandgronden met heide en dennen- en loofbossen. 
 

 
Locatie natuurgebied Regte Heide in de omgeving van Goirle 
 
Het aanvankelijk dreigende weer onderweg werd steeds beter en bij de start van de 
wandeling liepen we heerlijk in zonnetje. Doordat er de voorafgaande dagen redelijk veel 
regen was gevallen en de temperatuur rond de twintig graden was hebben we ook redelijk 
wat paddenstoelen gevonden. 
De zomereiken, Amerikaanse eiken en beuken in het eerste deel van de wandeling stonden 
er over het algemeen goed bij. De beukennootjes en eikels vielen met grote regelmaat 
naar beneden. In het vochtige en op sommige plaatsen natte beekdal was de vegetatie 
compleet anders. Het driedelig tandzaad, bloeide rijk, de kale jonker, bitterzoet, 
moerasvergeet-me-nietje, watermunt, wolfspoot, en haagwinde geven aan dat de vochtige 
bodem van het dal en het water redelijk voedselrijk zijn. 
 

 
Koeienboleet 



Nog steeds is er in het dal op kleine schaal veeteelt. Wel wordt er gemaaid en het maaisel 
afgevoerd om de bodem te verschralen, waardoor de soortenrijkdom kan toenemen. Het 
blijkt dat het Brabants Landschap op allerlei manieren probeert de diversiteit in het 
gebied te vergroten.  
 

 
Grote Parasolzwam 
 
Zo worden delen van de dichtgegroeide heide gerooid en geplagd, de graslanden gemaaid 
en het maaisel afgevoerd en de voedselarme vennen in het hogere gedeelte van het gebied 
schoongemaakt.        
  

 
 
Op onze tocht hebben we nog een aantal leuke vondsten gedaan. Op de voedselarme 
zandgrond bij de vrijwel droogstaande vennen troffen we zonnedauw (Drosera 
rotundifolia), beenbreek (Nartehecium ossifragum) en op het pad de grondster (Illecebrum 
verticillatum). 
Op de heide kwamen een tapuit (Oenanthe oenathe) en het paapje (Saxicola rubetra) 
tegen. Ongetwijfeld staan er in het beekdal zelf ook bijzondere planten. Dit gedeelte is 
helaas niet toegankelijk. 
De paddenstoelen die we nog hebben getroffen zijn de parelammaniet (Amanita 
rubescens), de koeienboleet (Suilus bovinus), Parasolzwam (Macrolepiota procera) 
Witglanzende stropharia, (Stropharia albonitens)? de zandpadvezelkop (Inocybe lacera). 
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