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Dlt ven ligt op 500 m ten noordoosten ven het Galgevea. Het j,s
ruim 1!0 m lang en gemid.deld.75 n breed. (zie schets Galgeven in
dezelfde gemeente),
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gest_eldhelcl. vea d.e otrsevlng.

Ga.Igevea (Geneonte 3erke1)

Eggem_ggg1lieu.

.

het veu Ls bed,elrt met een cllklse veenmod.derla,ag'
ïn het centrum is het ven waarschijnlijk niet meer d.an 1.OO n d.1ep,
De pH was !,J (in een SphaguumregetatLe 5A).
De bod.em va.n

Land.soha.p

en

pla.n_te_rgrce :L.

De p3-antengroel va.n d.it ven week in belaugrijke mate af van dle
der vennen ui-t d.e omgevÍng (Gatgeven ea Keelvea). Dit was eell wa.e.Tschljnlijk gevoJ.g van eutro$hlerende lavloed.ea.
Het ven ligt ia een heuvela.chtlg terreLn. Àan d.e zuiclzljde grenzen

\-,

stelle heuvolJellingen tot vlak

aan het wa'ter.
Ia het centrun va.n het open vrater vras Potanogeton nata.ns
(dri;vena fonteinkruld)op vele ploa.tsen abrrndant. Nymphaea, albe
(wa.terleIie) en Nuphar luteum (gele plomp) groeiden slechts hler
en claar. Vr'tr enkele meters ult d.e noordoever tot dÍchtbÍJ het oentrum
en dan meest ln ile wes'belijke helft vaa het ven vormd.e Equisetu.m
fluvla.tile (lofpiSp) een ijle vegeta.tle. Yerder bevond zloh hler
dlcht b1j de zuidoevor e6t1 oppervlalrte va.n eukeLe tlentaLlen m2
waa.r Scirpus lacustris sspr la.custris (matteabies) vegeta.tlevormeacl
optrad. Behalve tr,vee oeverpla.ntea, d.le zo d.a.d.elljk ter sprake komen,
was hier ook Comarrrm pa.lustre (wa.tera.ardbel) aaawezlg (opu,5? 2OI).
Langs d.e zuid.- en noord.uever strelrbe zícb j.n het a.§emeen een + Z.OO n:
bred.e cl.riJfzoom uit ven tr[enya.nthes trÍfolÍata (wa.terdrleblact).
d.o

hoger

aq

2.
Aan de

U

zuidzijde

vverd deze

soort vlak bij de zand.ige oever

regelmatig vergezeld d.oor vrijveel llypericum elod.es (moerashortshooi) ,
terviiJl oader wa.ter Sphagaum cuspid.a.tum niet zold.za.am vÍas. Na.ar d.e
land.zijde langs de aoord.oever verschenen 1n d.e Menya.nthesgord.ol Carrex
rostra.ta (snavelzegge) en Sphagnu.nr cuspid.a.tum, terwijl Ilypericum
elod.es (moerashortshooi) er een regelnatlg voorkomend.o soort met oen
geringe a.br.urd.a.ntie ïva,§ (opn.57 L)6 an Jl L97), Op d.eze plaatsen sloot
op cleze drLjfzoom een drie meter bred.e oevervegetatle aan wa.arln
tr(yrlca gale (grg"f), Sphagnum pa.pillosum2 S.pa.lustre en Calliorgoa
stra.mineum (sliertmos) ae bela.ngrijkste soorten wa,ren.0p een pla.a.ts
groeitle in deze veg,e*a.tie veel Carex laslocarpa (dra.adzeg'ge)(opn.!J1!B).
fn d.e zuidwesthoek !*n het ven was de rui-mte tussea d.e reeds
genoomde mattenbiesvegeta.tie en de oevor opgevulcl met + 200 m2 gpoot
triLveenmoera.s. Het bestond. uit een fra.aie vecnmoslaag va.n Sphagnr.u
papillosum met rrÍj veel Eriophorum argustifolium (veenpluis), Drosora.
latermedla (kleine zorrredauw) en lgrostis oa.niaa. (tautpend struj.sgras) ,
torrvljl soorten zoaLs Molinia, coerulea, (pijpestrootJo) en l(1"rioa. ga.Ie
(S"ge1) moer op vastore plekjes in hot trllveentjo voorkna&en
(opn.5? 199).0p d.e aansluitende vlakke westoever was tussen het
gagelstruweel Junous.a.cutiflorus (bosrus) regelma.tig a.bunda.nt (opnrfl20O).
Verd.ere pJ.a,ntenl d.ie ln d.e oeverbegroelingen nog werden gezion
wa.ren Peucedanum paS.ustre (melkeppe), Lysimachla. nrlgarls (wederik),
Carex hudsonii (stiJve zegge), ïris pseudacorus (gele Iis); Junous
effusus (pitrus), qyarocotyle nrlgaris (wa.terna.ve1) en Typha la.tlfoIla
(grote llsdodde).
In het oostelijke ultelnde van het ven, wa.a.r de bod.on pIa.a.tselijk za.nd.lg 1s, wordt gezwommen. Teng"volge va.n deze a.otlvtteiten
vÍel er a.Ld.aa.r in het open wa.ter geen plantengroei waar te nemen en
was d.e vegeta.tie op de oever afgesleten. Van iler Veer (rapport
Staatsbosbeheer) vond hier Ln L)JI, in aaaspoelsel fsoetes laoustris
(btosva.ren) ea vermeld.t verd.er het voorkomen van LlttorelLa r.miflora.
(oeverlruid ), Lobella dortmauna (waterlobeLla) en Juncus.bulbosus
(moerasrus). Door oas werden d.eze pla.aten niet olgemerkt.
De eerder genoemd.e heJ-IÍrgen va.n het omringend.o heuvelachtlge
temein wa.ren met struiJrgewas van SetuLa peudula (nr,"e berk), Sallx
cinerea (grauwe w1}g) en trYanguLa alnus (nril-boom)r ga.gel on pijpestrootje begroeld.. Ueze loofhoutsirgel vormd.e d.e buitenste ra.nd. yarr
na.a

ld.boscomplexen.
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Dlt ven ligt op 500 m ten noordoosten van het Galgeven. Het is
rulm 1)0 n lang en gemiddeld. 75 n breed. (zie schets Galgeven 1n
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clezelfde gemeente).
§.sotoÍTlsohe- ea bode nd'igo gesteLd.helcl vaa de otrssvinA,
Zle bij Ga.lgeven (Oemeente BerkeI)

en-Eilieu.

Eg.&m
De bodem va.n

.

het veu Ls bed.elct met een dlkke veonmod.derla.ag,
In het centrum ls het v6n waarschijnrijk nlet meer dan 1.oo m dÍ.ep.
De pE was Jll (in een Sphagaurvegetatle 5A).

De p3-antengrool vaa tiit ven week in belargrljke mate af van dle
der vennen uit d.e omgeving (Oa]€eyen en Keelveu). Dit ïías een wa.at-

schijnlijk gevolg vaa eutrophlerende lavloedea.
Het ven tigt la een heuvelachtig terreÍn. Àan de zuitlzijde grenzen
d.o hoge, stelle houvel-hellirgen tot vlak aaa het wa.ter.
rn het centrum va,n het open water wa.s potamogeton nata.as
(dri;vena fonteinkruid)op vele plaatsea a.bundant. Nympha,ea. albe
(wa'terIelie) en Nuphar luteum (gele promp) groeid.ea srechts hler
en daar. V*o enkele meterg uit de noordoever tot d.lchtbiJ bet oeutrum
en dan meest Ln de wes'belljke helft vaa het ven vormd.e Equisetun
fl-uvla.tile (uorpiSp) een ijle vegeta.tle. yerder bevoad zloh hier
clicht blj d.e zuid.oevor eeu oppervlalcte va.a enkele tLentaLleu m2
Y'/a€.r Scirpus lacustris sspr la.custris (matteabies) vegeta,tLevormend.
optrad.. Sehalve twee oeverpla.atenl die zo da.d.el-lJk ter sprake komen,
was hier ook comarrrm pa.lust:re (wa.tera.a.rdbel) a.a.uwezlg (opa.5? 2oL).
Largs d.e zuld.- ea noord.r.rever strekte zícb in het a§emeen eetr + a.OO n
brede d.rljfzoom uit ven Meaya.nthes triforlata (wa.terdrleblacl).
Aan

-J

3n

i{oewel het te betreuren vaIt, dat tengcvolge van veeLrnrLd.j.g
bozoek het vra.ter on d,e oevcrs rvorclen verim11d. en aangetast is het
interessa.nt om vraa.r te nemen hoe in d.it ven d.o plantongroei- d.e
mllieuvera.nd,erfug a.anwi j st .
Het d,oor Van der Veer in L954 nog geconsta.teerd.o gezelscha,p van
het Isoeteto-Lobelletum (biosvaren-lobelia.gemeensohap) is 1 wellioht
mod.e d.oor mecha.nisohe oorza.ken

waarschijnlijk

verd.wenon. Sphagrrum

alIeen nog in d.e oeverbegroeiingea te vlnd.en. AJrdero
veenmosseny die o.a. ecïr hoogvecnvormirg }arnnen inloid.en, }<wamen
a11oen 1a het uiterste zuidwesten voor. Àspectbepa.lend. voor het ven
ouspí.d.atum vras

v{aron claarentegon plantonsoorten van mesotrophe en outrophe m111ous2
zond.er dat er reed.s bepaalde gezelsoheppen waron aa.n to wijzen, Het
a,antal van d.eze soorten vya,s groter d.aa die in het vennetje ten noorden
ya.n het §algeven.
Tijdens een later bezoeii op 28 d.eoember 1957 werd geconstateerd.l
d.a.t d.e naaldbosvegetatio aan d.o n.o,zijd.o van het ven vras gekapt en
d.a.t a.lclaar een aanrrazrg vras gemaekt met zead.efgra.vlng.
neze ir:greop heeft aan de lancisoha.ppelijke waa.rd.e van het ven
met zijn omgevirg geen good. gedaan.
Van natuurbcschermirgsstand.punt ware b'ot te weneon; clat het
Scha.apven word.t behoud.en zond.er verd.er ie d.egenerorooo
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Object

e §g@s.wun
Gemeentes Berkel (w.nr.)

Datum z 3O-7-L957
opn, 57 L96 Begroeiing largs rend noord.oover. Menyanthes trifolia.ta.
jdaar het centrum va.n het open water Equisetum fluviatile,
naar landzijd.e Carex rostrata. Verend.e vegotatie.
30-40 cm rzaterr pH.5r7
opn. 57 L97 Idem. Carex rostrata zoom 60 m leng en pIm.I.OO m breed..
ïïa-berzijd.e opn.57 116. Landzijde ovorgangszone tot

.

:iï;:Lï'3,(ffi:"i"3ïà: J;"ï:. "i:;:ïi:"í:;:-iïï!ï,.00 *

rustend. op zand.bod.em. 2J cm vraterr pH 5rT
opn. !l 1!B Noordoevor, Àar, landzijd-e van opn.)] f97. {yrica. galevegetatle met Moliniar Hoger op de oever hierin toena.me
van Betula peaduIa.. 0p 6én plaats p1rn.20 m2 Carex lasioca.rpa in tr[yrica.-MolinLa.vegetatie . Dra ssi.ge veenbodem.
opn, 57 199 Zuid.westoevero Trilveen 30 m2. Begrousd. d.oor open vrater
met Scirpus lacustris en [íyricavegetatie (opt.57 2OO).
Bij opstappen 10-15 om uratert pE 5t4,
"
opno !J 200 Idem. Naar landzijde grenzend. aan opn.!] Lgg, Verend-e

opn. !J

b

d.iJc

bodem. Dra.ssíg.
2O1 Zuidwesthoek ven. Scirpus lacustrisvegeta.tiel naar het
centrum open wa.tor, naa.r d.e oever trilveon. Ga.srijke,
zwa.k verond.e 1a.ag va,n wortelstokl<on, {0 cm wa.ter *H 5t7.
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Hypericum elod.es
Lys irnachia thyrs iflora
Potamogeton natans
Sphagnum cuspidatum
iÍyrlca gale
Carex lasiocarpa
Juncus efÍ\rsus
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Scirpus lacustris
Comarum palustre
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