Het Lelieven
Bezocht op 12 en 13 augustus 2003
H9a
Dit is het grootste ven in het Lelieven-complex. Het is gemiddeld 75 cm diep. Maximaal
is het ruim een meter diep. Er ligt gemiddeld ongeveer 30 cm bagger. Deze bagger is fijn
en bruin, fijner dan die in Meeuwen-, Fles- en Parachutistenven.
Het water is helder, bruin, met een pH van 4,53, een EGV van 68 µS/cm bij een
watertemperatuur van 33,1°C. Doorzicht 30 cm.
De oevers zijn normaal tot vlak. Wanneer het omzomende pitrus - / pijpenstrootje wordt
weggedacht is de oever vlak.
Het is voor 95% begroeid met waterlelie. Submers staat ook veel veenmos. Dit groeit ook
tussen de waterlelie.
Ten zuiden, tot aan het kleine ven H9b is een groot pitrusveld. De noord-, west- en
oostoever zijn grotendeels begroeid met pijpenstrootje. In de noordoostelijke oever is een
trilveenachtig gedeelte met pitrus, veenmos en pijpenstrootje. Ten zuiden van het
oostelijke gedeelte van het ven staat een pijpenstrootjesveld wat tot aan het dijkje reikt
van H8b aan de noordkant begrenst. Hierin is een ondiep gedeelte met snavelzegge. Aan
de westkant van het zuidelijke deel van het ven staat een bosje sporkenhout.

Foto: het Lelieven op 12 augustus 2003 in oostelijke richting.

Foto: varens en mossen op een pol. Uiterste zuiden van Lelieven, 20 m ten noorden van de noordwestpunt van H8b.

H9b
Dit is een klein maar diep ven. Gemiddeld is het ruim een meter diep (maximaal is 130
cm gemeten) met zo’n 30 cm bagger.
Het wordt grotendeels omgeven door pitrus. Aan de noordkant staat een flink bos met
sporkenhout.

Foto: H9b in noordelijke richting. Op de achtergrond, voor de dennen, het bosje sporkenhout. 12 augustus 2003.

H9c

Dit is een klein maar tamelijk diep ven. Het kon niet per kano worden bereikt. Het is
minstens 50 cm diep met gemiddeld zo’n 50 cm bagger. Het is geheel omgeven door een
pijpenstrootjesveld. Langs de oevers en onder water staat veel veenmos.

Foto: het ven H9c in oostelijke richting. 13 augustus 2003.

H9d
Dit ven kon niet goed worden bereikt. Komende vanuit het Flesven is vermoedelijk wel
de noordkant bereikt. Er liijkt weinig water te staan; waarschijnlijk staat het hele ven vol
pitrus. Het noordelijke deel lijkt het meest op een sloot. Hier staat brede lisdodde, grauwe
wilg, pitrus en berk.

