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Natuurgebied ‘De Loozerheide’ 
Budel-Dorplein 
 

De Loozerheide is een 
natuurgebied bij Budel, dat in 
1892 aangekocht is om er de 
Budelse zinkfabriek en het 
bijbehorende fabrieksdorp 
Budel-Dorplein op te bouwen. 
Het was moerassig gebied 
met vennen en 
heidegronden. Echter de 
nabijheid van de Zuid-
Willemsvaart, de spoorlijn ‘de 
IJzeren Rijn’ de vennen (als 
koelwater) maakte het gebied 
zeer geschikt.  
Het overige deel van het uit woeste grond bestaand gebied was jachtterrein 
voor de familie Dor, stichter van de zinkfabriek. 

Ligging en omgeving 
De Loozerheide ligt ten 
noorden van de Zuid-
Willemsvaart, ze sluit aan 
bij de Boshoverheide en 
de Budelerbergen, en ten 
westen ervan liggen 
vochtige natuurgebieden 
in België, in het 
stroomgebied van de 
Hamonter Beek bij 
Hamont. Aan de overzijde 
van de Zuid-Willemsvaart 
ligt het natuurgebied Kruispeel.  
Tot voor kort was de Loozerheide eigendom van zinkfabriek Nyrstar. ARK 
Natuurontwikkeling werd daarna eigenaar en beheerder van de 
Loozerheide. Dit natuurgebied in het KempenBroek is ook groter en natter 
geworden dankzij kavelruilen met agrariërs en met het ministerie van Defensie. 
Met geld van de provincie Limburg kan ARK samen met Natuurmonumenten 
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een groots nat natuurgebied ontwikkelen. In 2017 is het gebied overgedragen 
aan Natuurmonumenten. 

Natuur 
Het onbebouwde deel van het gebied bestaat uit heide en moeras, naaldbos en 
zandverstuiving. Ook liggen er vennen, waarvan De Hoort en Ringselven de 
belangrijkste zijn. Kwelwater vanuit de Budelerbergen en vanuit De Zuid-
Willemsvaart komt hier aan de oppervlakte. 

 

Om de natte natuur terug te laten keren is er flink wat werk verzet op de 
Loozerheide. Ten eerste werden bijna alle populieren gekapt. Het bleek dat 
deze aangeplante populieren veel water aan de bodem onttrokken. Dode en 
kwijnende populieren zijn voor een belangrijk deel gespaard, zodat voor 
bijvoorbeeld kleine bonte spechten ook ruimte blijft op de Loozerheide. 
Ten tweede wordt op voormalige akkers de bovenste laag voedselrijke 
landbouwgrond afgegraven. Zo keren de natte laagtes, die er vroeger ook 
waren, weer terug. En om het water niet te laten wegstromen werden er diepe 
sloten gedempt.  
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Begrazing 
De hele Loozerheide wordt begraasd door halfwilde runderen (Taurossen) . 
Houtsnippen en waterpiepers gebruiken de natte, kort gegraasde plekken nu al 
om voedsel te zoeken en in de nazomer bloeien er klokjesgentianen. 
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Zelf op pad 
In het Kempen-Broek 
werkt ARK 
Natuurontwikkeling 
samen met 
Natuurmonumenten 
en tal van partners in 
Vlaams en 
Nederlands Limburg 
aan een groots 
aaneengesloten 
natuurgebied. De 
Loozerheide is vrij 
toegankelijk. Hou wel 
minimaal 25 meter 
afstand tot de 
runderen en paarden 
in het gebied. 
Struinen kan, maar 
zorg er voor dat je 
niet wegzakt in het 
veen… 

 

 

 

Zie ook: De Weerter- en Budelderbergen 

en Het Ringselven in Budel-Dorplein 

 

Bronnen: http://www.historiekzm.nl/  

https://www.ark.eu/gebieden/kempenbroek/loozerheide  

http://natuurfotografieanitasart.blogspot.com/2018/03/wandeling-

loozerheide-nabij-zinkfabriek.html  

https://www.kempenbroek.eu/nl/toegangspoort/loozerheide-ringselven  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Loozerheide  

Klik hier voor alle foto’s…. 

Foto’s: Harry de Laat 
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