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Dr. H.K.M. Moller Plllot uit Tilburg heeft voor de
Heemkundekring ."De Oude VriJheld" te St. Oedenrode
in het naJaar van 1979 onder de tttgl ,'IIet Brabantse
Landschap" een serie lezÍngen gehouden over drle
verschillende landschappen, met nene: het heldelandschap,
het bekenlandschap en het bosgebled.
De lezlngen met diars, telkens gevolgd door excursles,
waren voor degene, dle zlch voor het Brabantse 1andschap
interesseett. zo lnstructlef, dat het bestuur van de
Heenkundekring het nuttig achtte aen deze naterte ruinere
aandacht te schenkeu.
Daaron vindt u ln een extra uitgave van ons tlJdschrift
"Heeuschlld" de neerelag ven de gehouden lezingen en
de beschrlJvlngen rrau hetge€n er ttJdens de excursles
vlel te oatdekken.
Echter yoor de duidellJkheld: het geat hier dus nlet on
een wetenschappellJke publlcatle, [aar oD een doodgewoon
verslag vaD een serte lezlngen eu ercursles, die door
onze krlng ln het naJaar van 19?g verden georganlseerd.
Het bestuur dankt Dr. H. Moller plllot, dat hiJ de tlJd
heeft kunnen vlnden ou negen keer voor ons beschikbaar
te zlJn;
Drs. L.A. Verhoeven voor het ultrerken van de lezingen
en de verelagen vau de excurgies;
.
Ernle Jansen-vau Aerta voor de verzorging van de illustratles, en
SJaan van de Sande yoor het vele typeverk.
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fn dlt veralag

zullen verachlrlende landschappen, dle ln Mtddeu-Brabnnt

voorkomen,

ean de orde vorden geeteld.
le zulleu LlJkeu hoe die laudschappen ontstaaa zlJu, hoe ze erult zleu,
ret de ueag deer alleueal iu gedean heeÍt, eu hoe dle laodschappen den
nede daerdoor vereaderd zlJn in het verleden e! nog verandereu.
En tenelotte ook rat dí.e landachappen Du ook voor pranten- eD dlerenvereld betekenen. [e zullen telkeue zlen, hoe planien- en dterenrereld
aargepest zlJn aaa.datgeDe rat daar lede door ueneeliJke invloed tot
staad gekouen le. Bet eerstc landechap tg de hel, en se zulren dus
beglnuea aet de geschledents van de Brabantae hei.
Het tveede landechap dat hter beeproken wordt, le het beekdellaadschep,
en ale laat8te kout het bo8 arn de orde.
De sanenstellere.
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Als we op het ogenbllk rondklJken hler ln de ongevlng daa le de hel nlet het Deeat voorkonende
landschapstype. Eet la niet zo det het eigenllJk
biJna overal het ls oÍ dat Je door rat rond te
lopen of te rlJden autometlsch op de hei verzelld
raakt. Det ls vel een hele tlJd zo geveeet.
Hier ln deze ongevlng en vooral ten zulden van
St. Oedenrode vas elgenllJk de hel het neeat
voorkonende landschap. Maar ook dat ls nlet het
oorspronkellJke; het meest oorspronkeltJke ls dat
ve hler ln de oertiJd, dus voordat de meng veel
Ínvloed had, boa hadden; dat blJna overal, veer
nlets blJzonders aan de hand vas, boe het nor..nale
landschap was.

Er Doest elgenlljk een reden zl.Ju, waaron er ergens

géén bonen groelden.

Het is zo dat ons kllnaat en onze boden hler heel
geschlkt zlJn voor bonen, en dat als er ergens
due geen boon groeit, en dat geldt tot op de dag
van vandaaB DoEr daa kun Je je alttjd afvragen: ,
l{aarom groelt hier géén boon?
Waat ze kunnen hier groelen, en als ze er nlet zlJn dan noet dat een
redeD hebben. En voordat de nens hler werkellJk een belangrlJke lnvtoed
had, na de lJstlJd dan - in de ljstlJd zelf groelde er ook geen bos bestond dat voor een heer groot deer u1t elken en berken. Tenmlnste op
de delen, waar we het nu over hebben, waDt we hebben het nu over de
gebleden, dle later hei geworden zlJn: de hogere, drogere delen.

'tË)

Het is de uens geweest, dte daar elgenliJk voor het eerst veranderlng
ln gebracht heeft. Dat gebeurde ondat dle Dens van Jagen rangzcmerhand
overglng op een bepaalde nanÍer van lendbour, etr u veet dat reI: er
verden dan stukken bos gekapt, zoels dat nog in al1e streken van de
wereld gebeurt; eventueel werden bonen
gerlngd, er verd gebrand; er verden dus
verschllleude uethodes gebrulkt eE op
plaatsen waar zlch Lerrsen veetlgden, kreeg
Je due open plekken.
Ik zal det etrake nog eens dooruenen en
daar een beetJe een beeld van proberen te
geveD.

iii'
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Overlgens ls het nLet co geveeat, dat de
laadbouw eltlJd de belaagrlJkste vonu ls
geweeat, waaria de DeDa hler aen voedsel
kwau. Het la ook rang niet op elle plaatsen zo geveeat, dat zlch hler
laudbouwers vestlgden. tte hebben al heel .gBus, toen er wat [eer Eensen

I

I

kvanen, zeker te uaken gehad uet veetelers, Eet DeD66n dle rn leder
geval een grote boeveelheld vee hadden, en dat vee ln het bos lleten
grezen of daar ook weer boe kapteu oÍ roolden ou voedger voor
dgt vee

te

hebben.
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Det konden errerlel dleren zlJn, blJvoorbeerd varkena zlJn ook nogal
voorgekomen en dl.verge andere dleren, Daar op eeu gegeyen ogenbllk
uaar dan zlJn we ar na het begrn van onze Jaarterlinà
r"
daarblJ
een
grote rol gaeD spelen: het achaap. Et, dat ts ieta dai eeuven
eeuwen
heeft geduurd. Het zar nÍsschlen bekend ziJn, we zlen het in eD
zuldellJke
landen nog wel' dat daar verhluderd wordt dat er opnreuv ueer
boonpJes konen, ondat dre echapen arte Jonge boonpJes afvretenJonge
eu het
laadschap dus steeds kaler oaken. En dat rs ook vat hler gebeurd is:
in het begtn kreeg Je open plekken, naar ook aI omdat zotn gebled verschraald werd, aroer werd, noeeten de ueneen zich verplaatsen. En er
nerden dus eteeds meer bossen geroold oD plaats te naken voor zeg
Daer - weldeland, en dat veiderand vae dus voor een gedeeltc.r.and
voor
de schapen. Dat was zoals we straks nog zurlen zien, ook verschlkkelÍJk
echrael, zodet er due veel ander vee geen kans had.
kaa zich hierbiJ nisschieu afvragen:
lÍear kout dle het dan vandaan?
Dat ls lnderdaad een lntereasaDte vrEag.
AIa ik zeg d,at er 1n het begln alleen naar
bos vae dan ls het natuurllJk volkonen
ldloot orn dau te zeggen, det er lneene hei
kont. Mlnstens de heldeplant, dle aoet
natuurllJk hler ln deze streken bestaan
hebben andere kun Je geen hel krlJgen.
En uou ls het vat dat betreft voor OostBrabant al heel geuakkellJk, rant we bebben
hler vlak blJ gehed: de Peel, waar het erg
noeraaal.g raa en waar veennos groelde.
lÍe zullen dear verder nlet Beer op terugkonen, oDd8t het nlet neer biJ de landschsppen veu deze ongevlng hoort, neer dat
veenDos groelde langzauerhand door en
stlerf van onderen af. En het hleld zoveel
rater vaat, det het elgenllJk altlJd vochtlg
bleef.
En dus lu dat Peelgebled kreeg Je een laud,
dat drle, vler neter hoger kon vorden, alsnear opgehoogd door dle noseen, dle doorgroeldeu zonder dat het droog werd, dus
zonder dat er bonen konden groelen. Alleen
plaataeltJk, ln zandopduÍklngen ot Ln een
droge perÍode, deri kreeg Je pleatseltJk een
boaJe. Eet klenhout vlnd Je daar nou nog ven
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en det ls dlkrlJla reer door het vee! overBroeld rater. líaar goed, tu
leder geval op dat veen had Je ook drogere plekken eD dat ÍareD nou
Julet de natuurltJke stendplaatsenvanhel ln onze omgevlng. Eén van
de netuurllJke etandplaat8en hoor.

cr

!íaar zal uen dan zegBen: rk decht dat he1 speclaal droge grond nodlg
had: arme, droge, kalkrlJke groad?
Je, arne grond lu leder gevar rel. ook als het riJke grond geweeet is
en het veenDoa alsroaar doorgroeit en het ls op eeD gegeven Doneut vler
meter onhoog gegroeld dan zlt er blJna geen voedluggstof neer iu dat
veen. Dat Ls gewoon op, dat zlJn vat celrnnden btJ wiJze van spreken:
er. zlt blJna niets lu.
Pas als Je dat gaat ontvateren eu ul.tdrogen datr zel het wat gean
nlnerallaeren zoÀls dat heet, dea zurlen er sat nlnerelen vriJkonen utJ
de verdrogtng en de afbraak van het yeen. ríaar verder zlJu de hoogveengronden verschlkkellJk aro, zeker'hét levend hoogyeea. En ptaeteeiiJr
vas het dan erg trat eD op rpdere plaatsen waren bulten, waar hei kwam
te staa.. BÍJ al onze veunetJes gebeurt precres hetzerfde. Daar kriJg
Je ook dtkwiJls klelue veenkopJes en dus kon die hel dtchter blJ huiÀ
ook wel hler en daar een plekJe hebben.
Maar er sas nog lets anders. In de Mlddeleeuven had de nens nlet alleen
naar schapen, dle daar op die hel graeeden, ,aar'ht5 had ook allerlei
ander vee. líet naDe voor het rundvee tn de potetalren had blJ ook de
plaggen van de hel nodlg om dle vemeugd met neat etraks weer op zrJn
land te kunaen brengen. went het was aameli Jk zo, det het houden van
het vee voor een heel groot gedeelte dtende voor het verkrlJgen van
Deat voor de akker. En dat betekende dus dat dle landbouw en veeteert
ontzettend uet erkaar verveven waren en dat dre hei, waar dle plaggen
gestoken konden worden, ook noodzekeliJk was nlet alleen om die achapen
te raten grazen, dle de ueat leverden, uaar ook on praggen te steken
dle ze lu die koeetal konden breugeu, in de potstal. En dat vaa een
tweede maaier, raardoor die hel elgenllJk als naar schrarer werd.
op de eerste plaats graasden dear dus de schapen, dle weer gaur naar de
stal gebracàt serden om dle nest blnneu te krlJgen, en bovendien werden
er plaggen geetokea. f,igachr.en rerdeu er ook aog bezems geeneden en
dergellJke; ln leàer geval: er serd vaa dle hel arleen Daer afgeheatd;
er wa8 aoolt leuaad dle lets near dle hel toe bracht.
Bovendlen groelde'hei op de hoge grond. Dus als het regende dan nau het
regensater ook alleen naar stoffeD v8n dle hel Dee Eaar het dal, en
noolt ongekeerd. Dle hel rerd ln de loop v8n eeusen dan ook echraler
en echrarer; en nou kan hel vel op tete rlJkere grond groeien, naar hiJ
groelt'ook heel goed op achrare groud, en het ls zo dat een heleboel
andere pranten ntet op dle here achrare droge grond kuunen groelen,
dle bovendten slecht reter vaethoudt. En det betekende, det we langzaao
maar zeker steeds ueer hel gekregen hebben ten koste van al het audere
set er gereeat ls. En dat als Je hler houderd Jaar geleden zou hebben
rondgelopen, dat Je dan lnderdaed te uakea had net dle eindeloze hei,

dle van hlor tot líldden-Llnburg en tot Antverp€n toe rag, eD alleen
onderbroken serd door de beekdalen en de nederzettlngen, dle ertugsen
lagen.
Een echte krlDgloop waa er dus elgenltJk ulet in onze streken. we teefden hler ln een wereldJe, vaar elgenriJk neer verdween dan dat er terugkran.
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Als Je dug heel Brabant Det ultzotrderlng van het rlvlerengebled even
voor de Beest haalt dan zou Je noeten zeggeD: er verd natuurrlJk wel
vat handel gedreven, Daar er kwamen nlet veer voedlngsetoffen op het
land van buiten, etr er glng van hler af vel vat weg. Als ze oolt lets
verkochten dan verdseuen dle stoffeD, en arles wat er eventueer 1n het
water van de beken kva.u, dat kon alleeu naar worden afgevoerd. De beken
brachten hler nlets Eaar toe. Lange de Donnel ras het natuurllJk een
beetJe guDstlger, ondat Je dear nog bovenstroonse grondeu had, naar Ja
dat kvaD ook nlet verder dau van De Kempen zelÍ. lÍe hedden éÍgenriJk
een heel geringe aanvoer ven voedlngsstoffen en dat vas alleen vla de

regeu.
Eu det ïag te veinig, zodat het land hler zelfs als we een geliJkblÍJvende bevolklng hadden gehad, alreen daardoor ar vera.Dd zou zijn.
Dat probleen epeelde natuurllJk elgenllJk in steeds grotere nate.
Er kra.u Dog lets aaders blJ. De bevorking nam toe, en de neiglng ontstond oD stukken hel te ontglnnen, omdat Je daar den akkerland of veilend van kon uaken; hier en daar ook boerderlJen zou Eoeten bouwen
natuurllJk. líaar het ls begrlJperljk dat, vanneer Je dle hel etgenrlJk
gebruikt on Je voedingsstoffen vandeen te balen, dat Je een bepaalde
hoeveelheid hei nodig zult hebben om vordoende te hebbeu. En dat brlJkt
erg veel te zlJn, wat je dau nodlg hebt, want dle hel ls zo schraal
dat Je wel tlen tot derttg keer zoveet hel nodlg hebt els Je curtuurIend beboust. Drls zo gauv al.s Je van dle hel weer stukken gaat outglnnen dan heb Je de Eest nl.et oeer oE op Je akker te brengeu.
En dat betekent dan ook, dat sonolge akkers dan wel veer verlaten
?ordeD blJ gebrek acn EeatstoÍÍen. Ook rel door oorlogen, ook vel door
uttbultlng vanult het noorden ln de tlJd det Brabant Generallteitsland
wae, din Doeaten ze hier nog wel eeae dubbele belaetlng betalen en dat
betekende dat Je elgeullJk blJna geen koelen koa houden, omdat Je er
zoveel belasting ov€r DoeÈt betelen. Dat heeÍt ook nog vel eena eeD
ro1 gespe€ld. In leder geval: het ls een terrelD re&r verschillenden
van u deakundlger zulleu zlJn dan tk uiegchlen, ondat ln heenkundekrlngen dlt aoort dlugen nogal eens bestudeerd roriden.
En het ta zo, dat u moet bedenken, det er ln leder geval grote probleuen ontstonden rond het gebruik ven dle grond, e1 llJkt het dat hlJ
btJna nlet benut ?erd ela Je zo'n eindeloze hel. zag.
Een vau de gevolgeB var dat toch wel lutensleve beuutten, vooral van
het plaggca atekeD, rat ze voorel taoellJk dtcht blJ het dorp dedea
- dar hoelden ze nlet zover te sJouven - det raa dat Je op eeD gegeven
ogenbllk kale bodene kreeg, raar de wlnd vat op kreeg. En zo hebben we'
10
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allerrel zandveratulvlngen gekregeu, vaak Julet blJ de dorpen. Zotn
gebled heet dnn dlkrlJla Eet zand. rk reet trlet of er hler ln de dlrok_
te orgevlng van Rool eeu voorbeerd la, naer stulfzanden hebben in toe_
nenende rnate voor problenen gezorgd.
Pas toen elnd vorLge eeur de kuDstDest kraa, vas het alet neer notllg
om dle eDorue helverden 8qn te houden, ea dan krlJgen ve de grote vór_
anderlngen. Het heeft overlgens verschrlkkerlJk rang geduurd:
noet
nlet denken, dat EeteeD arre achapen verden aÍgeschaft, eD datJe
Eeteen
iedere boer alleeu aaar kunstnest gebrulkte. u veet zelÍ wer beter.
Het heeft een here tiJd geduurd eu het is heel geleldeltJk gegaan, dat
er'steeds meer land ontgonneu kou worden ofwel ln landbouvgebled ongezet ofwel ln bos. En dat betekeude dus dat er steeds minder hei krao.
Er was nog eeD tweede probreen. Toen die hel nlet meer nodlg vas, werd
hiJ ook nlet neer op de oude naaler'beheerd. En u herlnnert zlch nlsschleu, vat Lk straks zeÍ: overar'vaar geen boom stÀat, noet Je eerst
een verkrarlng zoeken, waaroE hiJ er Diet staat. wanneer hler due geen
schapen neer lopen, nlet neer geplagd wordt, nret meer gebreud woràt,
wat ze vroeBer ook nogal eens deden on de zaak seer evetr wat vruchtbaarder de kriJgen, zod,at er weer even iets meer voedsel voor die
schapen is; nou vatlneer Je dat alreuaet nlet neer dóet dan zurren daar
boonpJee gaan groeien, zoars dat op De Kanplna ook nog te zlen rs.
wanneer Je geen uaatregeleD DeeEt, groelt zorn hel vrlJ snel dlcht net
bonen.

Het felt dat er nu nog heÍ Ls, kont op de eerste plaats ondat het allemaar zo langzaam gegÈan ls; omdat er nog heel lang schaapskuddes geweest zlJn; ondat dle boDen nlet neteen zo Eaar konen, voorar ln zo'D
kaIe, open helvlakte niet. Dat heeft allenaal zlJu tiJd nodlg.
Maar op de tseede praats kout dat ondat de het uu eeD nleuve funktle
gekregen heeft, vant auders wee hler toch ar nlets Deer van over
geweest. Dle nleuwe funktle Ís gewoon dat men op de eerate plaate voor
de recreatle toch al hler eu daar wel een stuk hel vil houden, eD op
de tweede pleats, det re het geuoon Jo-er vluden, wanneer een derge_
llJk type landschap en een dergerlJke revensgeneenachap beBteet, aÀt 3e
dle heleneal zou leten verdwlJnea. Los van de vraag of Je dat nou
meteen reer ale recreant coDsuDeert of nlet, rlr Je geroon letg bewaren,
dat er in de toeko[st ook nog zar zL!n,. En dat is dus de reden, dat
het op het ogenbllk veer beheerd wordt op een nenr.er, dle een beetJe
zou kunnen ltJken op dle uanler ven vroeger. Dat ve ln Leder geval
proberen de boongroel tegen te houdeu, en det la een heel probreeu,
vant bonen groel.en hard, en ars Je ze kapt dan bliJven de rortelg in
de grond zltteu en dle groelen weer ult, vooral bÍJ berken.
En dat betekent dat dat een verschrikkellJk dure zaal. is.
wanneer tk de hele zeak Àog eena puntsgewlJs (en dlt gebeurde telkens
aan de hend vaD eeu dLa) aaueavat, zlen re
11
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gelerdellJk het raDdscbap ven bos hel gerorden ia,
en hoe een
boegebled erult kan zlen, voh'eer er nu en dau
groep Eeusen ls,
een
dle daar in dat boe vat gekapt heeÍt en die daar een tlJd
laag ge_
leeÍd heeft en dat daarna op dle plek
groelen' Je krlJgt dau dus vel een watreer gepoon opnteuw bos gaat
Jongèr bos, near dat zullen
sel dezelfde bomen zlJn, in dlt geval dus
elken eD berkeD. En die
elken en berken vorden dan afgeviseetd r"t-;;;;;ln
prerten.
2' Een heel typlsch aspect daarvaD, dat vaarachlJnllJk
heel Brote
ro1 gespeeld heeft, is het vorgende: wanneer à"o i"o,ee'ergens
een
open prek naakt eD hlJ heeÍt daar een ttJdJe geleefd
gewoo'd
en
ie het dasr lets vrrrchtbaarder dan op aDdere plaat'en. Bovendlen dan
groelea d.ar dan natuurllJk grasse' ea krutden.
En dau
de dleren, dle daar leven (dat kuunen herten zlJn; dat brlJkt dat
konlJuen ziJn) zorn vruchtbaar plekJe altlJd oploÉt.o. kunnen
rn de oertlJd leeÍden hier geen koulJuen overtgeDs,
doet
er nlet zo toe, ln leder gevar leeÍden er wer ltterretDaar.ctat
a'dere
dleren
zoals herten en zwÍJnen.
Als.het ergens open le dan groeit er graa en onder dlchte
bomeu
groelt geen gras, daar hebben ze mear heel beperkte voedselmogeliJkheden. En dan zle je, dat zo'n grazlge prek tàt op de grond
toe
wordt afgevreten, zo'n open plek kan dan zelfe eeirwen
ra'g
bliJven
beetaan, alreeu uaar blJ de gretle van dtereu. Dle zurlen
dat
ledere week btJ wlJze van spreken biJhouden en het zar werkellJk
helemaar kaal briJven. Dus ook al zal de here orgevlng
weer in
bos achieten, oudat het op ee' of andere manier locn wat
nlnder
aantrekkeltJk ts of omdat dle boonpJes al een grootte berelkt
hebben,
zodat de dleren ze niet meer kapot krlJgen:
prek kan eeuwen
op.o
lang een open plek bllJven. Een heer nerksaardtg
".i verschlJueer.
Daar reten we nog lang nlet alres ven, uaar het ls ln
ieder geval
ÍetB, vaar ve rekening rnee Doeten houden.
zo Bauv als de nens hler echt le gaan ringeu, kappen, branden
of
vat daa ook, heb Je vaarschlJnltJk vrl1 biiJvenAà, open
plekken
Hoe
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gekregen.

3. Heb Je nu een raodschap zoars in zuld-Liuburg ret karkherrlngeu,
vruchtbear land, en gaat daar bevonrug konen (daer zlJn a1 veel
ueer landbouvers gexreest veel laager geleden dan hler), dan
krlJg
Je een landechap net een aÍvlsgerrng *r"o zogeneaode karkgrasranden
en bo'een, bonen, strulkgewas en dergerlJke. Die kerkgrasranden
kunaen uog plaateellJk door kllnaet bevorderd rorden,
«tat dus daardoor dle boongroel nlet verder op gang ko't; de rlad, storoeu,
kun_
Den er een ro1 blJ apelen, Dsar ook daar spelen diereu yeer
een
hele grote ro1 blJ.
Bler ln onze etreken ia het lrlet zo vruchtbear, rB het ook veer
kalkar:Eer en zuurdere grond en krlJgenre Deer een beerd zoare iu
de hl.ervoor gegeven sltuatle.
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4. Een sl'tuatle Det alremaal echrale plrhteD, raarvan ook nlnder te
vreten ie, en lrrnneer den ulet echt behoorliJk vat dleren actlef
zlJn dan.groelt het toch veer vrlJ snel dlcht. Maar koueu daar veer
Deer [enaen, dl.e reer vee reebreagen dqu zullen dle langzaaD Eaar
zeker het landschap kaal gaatr Drken, de atrulkJes onderate boven
haren, enz. Een gett kan zetla een booupJe van een Deter oÍ ví,er,
vlJf hoogte wel aan; dat gchlllen ze heteuaal, en dat halen ze
herenaal naar beneden toe. Ih.lB dat vee heeft een geweldlge rol
gespeeld om het herstel van het bos te verhluderen.
5. En als t[en dan alenaar opnleuw braudt on weer even vruchtbaer land
te krlJgen, vaEt dan krlJg Je reer wat olneraleu, en kapt, en vee
erop loe raat dan krlJg Je een landschap, vaariu dus rangzanerhand
de bodeu schraler vordt. De oineralen drlngen net de regeD de grond
ln, ondat de hunusraag verbrand is. En Je krlJgt dat eteeds mlnder
plenten een rol gacn epelen en'op een gegeven ogenbrlk Baet de hei
donlneren. De hel kriJgt dus betere kansen naaraate het alleuaal
schraler eD opener vordt.
6. En op een gegeven ogenblik hebben we dan dle eiuderoze hel gekregen.
Het gebrulk vau het land werd in de .lílddeleeurveD op een gegeven
nonent zo lntenelef, dat er op dle het geeu bouén voorkvanen; het
was dus gevoon een keal landschap. re hebben hier Eeestar hel net
voornaaellJk strutkbel uet aaar zelde! eeD stukJe dat erg venig was.
7. Het ls nu ser duldellJk dat het dle schaapskuddes geweest zlJa, dle
de hei kaar gehouden hebben. En dat op het ogenblik dle schaapskuddes nog gehouden vorden, le ook nlet arleen rlaar voor de recreanten, dat is ook echt voor een groot gedeelte on dle hel nog te
onderhoude!1, oD nog hei te bevaren.
8. rk zel dearstraks aI, dat eÍ zo nu en dan toch nel eeu stukJe van
dle het ln cultuur gebracht werd, maar dat konden ze ook veer nlet
teveer doen. zo'D Etuk cultuurlend kon op eea geBeven nouent ook
weer verlaten worden. líenneer ze ntet voldoende meatetoÍfen hadden
of o[ andere redenen, die lk zo streks noe[de, kaD het zÍJn dat
zo'n stuk cultuurland in de hel reer verlaten ia, mgar dat ls dan ia
het profÍel, lu de bodea, Dog srn te tonen.
9. Pas net de kunstEest konden ze dle elndeloze hel.verden echt heleEaal gaan ontglnnen. Mea kreeg dan veak eeu oud helveld, dat heleDaal ontgonnen 1g tot qkkerland en deerechter tot bos, en dat Íe
het typleche beeld van het laDdschap hler ln de ougeving, zoale ve
dat Du op heel veel plaatsen kenDen.
10. Eveu een detaLl: vaaÀeer Je ln dat curtuurland klJkt 1n d1e schralere gebiedeu, la dle vroegere helgebleden, dan kun Je de hei some
tlog terugylnden onder de prlk&eldraad en lange de slootrandetr, rent
daar goolt de boer geen kunstoegt neer (vaat dat.zou zonde zrJn)
en dan heb Je daar vaek nog een rEt brrrlaere kleur vaa het graa,
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eD tuaae. dat grea kun Je op aoumlge plaataeu
de hel nog zlen 6tea.,
de hel dle vroeger meeatal het hele etuk Ueaefte.
11. Nu werdeu deze gebieden veak ars ze erg achraar varen,
als randbouvgebled, Daar om bos op te pl.Dten, en dat lsnlet gebrulkt
ook ln
grote deren ven deze streken gedaaa. redereen kiot
nr.,
de
denne_
boegen dle specr.aal gebrulkt werden on utJnhout
te
rrrJgea;
dat
bracht la de tlJd voor de oorlog aardlg g.fa op.
12. [en zou rlu kunnen denken, dat aen de dennen op de hel
artlJd geprant heert, Dsar dat hoeft ook weer niet. rn'e!',
wanÀeer Je geen
dennen prant, dan ku--en er toch wer komen. Dlt
is dan een apontane
opsrag van dennen op de hei. En er zlJn dau tvee opnerkellJke
dlugen.
op de eerste praat' ls het opoerkerlJk, dat dle hete hei
vaak
hard_
gtlkke vor ataat zod,at Je op deze nenler
natuurllJk duldeltJk geen
' líaar er ls nog
hel meer overhoudt.
rets opnerkellJke: d4t pous alle
denneboompJee even oud zlJu. En dlt raatsie
pJee, dle opslag vaE booopJes, ln bepaarde tont, ouaat dre boon_
Jaren veel sterker ls
dan- ln andere. Dat hangt aaDen oet het weer r.n
een bepaard
Eeb Je nanellJk een Jaar dat het erB nat ls ln eea bepeald Jaar.
stuk
of verechrtkkeltJk droog dan kan het ziJn, dat er geen of vel
boo,pJe' van eeD bepaarde aoort opsraan, naar ars het nou aet geechlkt ls dan heb Je kan§ dat er lneens overer zaadJes gaan kiemen
ea dat dle due allemeal tegellJk een bos gaan vor,en. u begrlJpt
dan wel d.t het geen uool bos wordt, want het gaat elkaar
arreuaal
staen te verdrluge' en dan krlJgt Den dua
.oor-. dlchte vegetetle van dennetJes, die dus noolt moole deunen
""o
worden,
tenzlJ ze toevarllg een beetJe de rurnte kriJgea.zurren
Het
kan
anders gearl' tuaar het beerd zoals hrer beschiàr"o, koEt ook
nogar eens
een keer voor.

13. rn eea ander gevar kan alres wat gereidetriJker gaan. De oudste
boo. la dan op een bepaard Donent nteschlen een-twlntrg
of
zo' Daar ln dte trlntlg Jdar ls er van de oorspronkeliJkeJear
vegetatle
nlets Eeer over, en heb Je een bos dat je uauwlrtJke neer kunt
ultroelen. Zo geuw Je daar geat keppen, begÍnt alleg veer opnleuw.
u begrlJpt dug vel, dat het in ieder gever verechrtkkeltJk
noeirtJk
Ís, o[ ln Nederland nog eeu etukJe hei over te houden.
14. Boveudlen 1a het duur on her te houden, on de ontsrkkerrng vau bos
tegeu te goau eD ou de hel ook een beetJe revend te houden, vaDt
hlJ vordt nlet ueer door de schepen opgegeten. schapen
houden ig
ook erg duur teBe.soordlB; daar noet Je een herder voor hebben,
d1e betaard noet vordeD, af en toe een veearta, en noeD het alreDaar Eaar op: ellerlel dlagen dle ze vroeger nlet nodrg hadden.
Daaror rordt nu ook wer eens een stuk her geuaald, ara beatrtJdlng
vau het hetdehaantJe ln zo'n gebted, een kretn kevertJe, dat eyeDala zlJn larve de helde opvreet, de sortels zoser ars de bradereu.
Dan bllJrt er vaek van zo'n helpraut nlet zo e,.g veel over.
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Dle helpraut verdroogt helenaal, vordt helenaal roodbruln, en kan
zelfs heleDaar aÍsterven. Als DeE Du De eeD Jaar dat er veel helde_
haantJee zlJn, dle hel aÍbrandt of efEaalt dau zlet nen veer, hoe
dle hei ultetekend op kep konen in vergellJklDg Eet stukken, dle
nlet genaald zlJn, raar dan van de Íorae hel ulet veer meer over is,
otrdat daar het heidehaantJe daa bllJkbaar veel meer kvaad heeÍt
gedaan. Het ls daar dan Brotendeels gras, en eerBt na een Jaar of
zes, zeveD beglnt daar nel veer hel. te konen. Door het heldehaantJe
kan de hei dus zover afsterveD, dat deze nlet meer kan herstellen.
Dit ls dus een typlsch voorbeerd, dat Je met beheer nog vel eens
kunt voorkomen, dat de hei helenaal naar de bllksen gaat. Het is
. dus nlet alleen Daar een kwestle van dlchtgroeten van
de hel, maar
ook nog on andere redeueu, dat de hel afsterft.
15. Het zlJn nu Juiet dle oude heldestrulken, dle ernstlg door het heidehaantJe worden aangetast, ralt hoe ouder de hel hoe dlliker de
stroolselreag daaronder, en daarin kan het heldehaantJe uitstekend
overwlnteren. Heb Je Jonge hei net een kale bodeu eronder, zoars Je
vroeger altljd had door de schapen, door het plaggen, door het
branden, enz. dan zul Je heel crelnig last van,het heldehaantJe
hebben, want dan kon hlJ nanelljk veel moeirlJker overvinteren.
16. Er ls nog een ander probleem, nou Ja geen echt probleen, uaer lk
vlnd het alleen uaar aardÍg oD er even op te vlJzen.
KiJk: er ziJn natuurrlJk ook andere dieren die hel opvreten, en dan
ontataat er een typlsch beeld als er veel konlJnen zltten. Ze geven
dan de hei de kans niet Eeer oË nog uit te groelen. Dan zie je arlemaal korte 100tJes aan eeD heipol, eD, zo gauw er weer een jong
sprultJe bovenuit steekt dan vinden ze dat zo lekker, dat ze het
er weer afknagen. Dat zle je heel vaak op de hel, als er veel
konlJnen zltten. En op sonnlge plaatsen hebben we een overnaat aan
koniJnen, maar ln De Kampina vart dat uogel nee zoars we zulren zien.
17. Maar er is Dog een andere bedreiglng van de levensgemeenscbap van de
hel, en dat is de recreatie. Nu heeft dre recreaot eigenrrJk vooral
een ongusntlge'lnvloed op de dlerenrererd, ars dle recreant tenmluete op de paden bliJft.
a- Als hiJ dat nlet doet dan kan blJ natuurllJk ook een heleboel
andere dlnge'n vertrappen of kapot nakeu o! zo7 Dee8tel vart dat
nogal nee ars ze nlet Eet wagena over de hel heen scheuren.
b. Maar als Je near de dlerenwereld klJkt dan is de hel natuurllJk
het sereldJe, vaar dÍeren zltten dle van een grote vrakte houden,
yaar ze ver oD zlch heen kunuen klJken, raar
ze kunnen zlen dat
het velllg ls, en vaar ze op grote eÍsta.d op .de roop kunneD gaaD.
En wanneer wlJ zeggen: er rs nlenend op de hel den vlnden dre
dieren het er erg druk. rïaaueer de uensen er op dle afstaud eankouen dan zeggen ze: Dou daar kornen Denaen aan, we zurreu near
gaan. En onze helvelden zlJa tegenroordlg zo kleln, dat ze
15
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nergena naar toe kunnen BAan, eD dSt ze het dus vaak laten af_
veten. De typleche heldeberoners zrJn yoor ee. heel groot
gedeelte ook al verdwenen; ,e hebben er zelfs aI blJna geeD Deer.
Ye zullen daar atraka nog ve1 op terugkonen. Dlt ls voor ons
elgenltJk nauwerlJke vaarneeubaar: wtj zegge' het rs er heel
groot, open, heel rusttg en atll, aear dlà
dieren vlndeD het
gewooD al 0nrustig, dle zlen daar die gevaarltJke
Dens ar naderen.
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lYe zulren Du eens xrat Eeer gaan klJken naar de prautendlerenvereld, dÍe aan dlt vererdJe van de hei is aanglpast, dleendaar
nu leeft.
rk zou u virren vra.en om eens vaDuwkant te
xrat naaruwldee
op dle hel reeft en dan zal lk eens kiJken or "ègl.o,
url aatgene
er arre_
naal naar yoren gebracht wordt een oí andere rrJn te harenwat
is
en
daar blJzondere dlngen over op te uerken ztJn. Nu zou ik grg?g of
eerst
eene wllletr veten, vaD u dus, wat u denkt. tye zulleD eerst
net
de
plaatenvereld beginuen, dus alres vat er groelt, w.t
u
vlndt
dat
er
nou typisch op een her groeit, en dan gaan we aan de hand
daarven maar
eene daerover preten. lfant dat le heel opnerkeliJk.
Wat groelt er nou zo volgene ona.op de hei?
strutkhel, dophel, kraaihei (Ja, naar die groelt hÍer berenaar nlet),
buntgras, bre,, wollegras, vilgeroosJe, bunt, zonnedeuw, elk, den,
berk, gegel; kortoD heer wet, en wel een mooie verzanerlug.

zullen nu eens gean klJken wat er nu typlsch is aan dle verzameling
pranten, dle men zo ult zlJn hoofd weet op te noenen
ela DeD aan de
hel denkt.
Als Je d,et zo zret dan zou Je zeggeni nou dle hel is toch Dogar een
redellJk eoortenrlJke toestand, want blnnen de kortste keren noe[t Den
zo Eaar een heleboel nanen op.
Are u nou eens nader gaat klJken, wat die nanen arlenaar voorstelren
dan vlnd lk etgenllJk het meest opnerkell.jke het volgeude:
De eerste tyee naltren, dat ziJn dan twee aoorteu hel, maar urat
kout, daar zlJn er verschlrrende blJ, vear ik een streep door deerna
vlllen halea, ondat het soorten zr.Jn, dle er arreen Eaar konelrzou
dre
hel te verdrlagen, dle dus elgenllJk aandulden, btJvoorbeeld deon
berk,
dat het leatete uurtJe van de het alsschien wer gealagen ls. Ars het
typlsch 1g voor de bel, dat daar berken groelen à.o uàt.t.ut dat, dat
het typisch ls dat die hel dpn aan het verdwlJnen ls, waDt are
dle
berk doorgroelt dan ls het tlet de hel gedaan. Dus det gerdt natuurllJk
voor die berk, det geldt ook voor de etk, en dat geldt voor dle vrlegden arvast, dat dle drle soorten elgenriJk nlet kenoerkend zlJn voor
de hel, tla8r voor het elnde van de hel, dat de hel dus op deze lanier
verdwlJnt.
Ja, en elgenlÍJk le precles hetzelfde het gevar net de breu, uaar daar
zou lk een kanttekèDlEg blJ uoeten nekeu, vant Je hebt nauerlJk een
hereboel aoorten breu, en Je hebt ook hele krelne breusoorten, dle wel
we
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degellJk tusaen de hel ln groelen. Daar kouen ve straka nog eventJea
op terug. Daar ls nog lets anders, naneltJk er ka.n nog letg gebeureD
net dÍe hel. wanneer Je uaueliJk een helverd hebt dan ia dat heel
achraal, dan ls daar de hoeveelhel.d humue op de grond verachrlkkeliJk
klein. Daarot! heelt de regen daar vat op en zal dle regen ook uakkellJk
de voedlngsstoÍÍen, die er nog in de bodea zl.tten, Eee naar benedeu
nenen. En nou blÍjkt dat ara dat gebeurt, dat dle dan vaak rueer op een
grotere dlepte vorden aigezet. Dat aoet Lk even verterleD on even te
klJken, wat dÍ.e andere aoorten te betekenen hebbeu. wanneer ve hler de
oppervlakte van die het hebbea:met dle helplanten erop dan zullen door de regen de
lJzerdeeltJes en de hunusdeeltJes [ee naar
beneden genoaen worden eu dte zullen op een
of endere dlepte hieronder veer terecht
komen. Vaak zlJn dat verschLllende legen,
maar dat doet er helenaal nlet zo- toe. Eet
koDt er ln leder gevel op ueer dat dua de
bovenste leag ontkleurt, lLchtgrlJs wordt,
en dat op grotere diepte al die hunuszuren eD dat lJzer weer terecht
komen. En nou bllJkt dat vanneer Je een golvende hei hebt, dat dle raag
daaronder, dle lnspoelingslaag,. waar die deeltJes -terecht komen, natuurllJk ook gaat golven, oudat het op een bepaalde dlepte a;Ígezet
urordt. En het typische is den dat er op die laag, wanneer dle harder
en vaster wordt, vaak water op
bllJft staau, eÀ det dat water
dan eventueel zelfs boven het
heide,
no:rua1e grondoppervlak terecht
\umustSJJe
kont. En op die manler graaft
uicsy,linylaag
de hel, het landschap hel,
inspoelingslaag
óók zlJn elgen graf, vant de
oorsorotkeJ[k
planten die hler voor een geg'd zarld
deelte genoeDd zlJn, ziJn Julst
planteu, dle er koueD, omdat
door lnvloed van dle regen en
door lnvloed vs[ dle ultgpoellug en lnspoellng er Eatte plekken ontataan, raar de hel verdrlnkt. Dus op een andere.oenler zlJn dle planten, die zo Juist genoeud ziJn, weer typische voorpraatsen, vaar de hel
zlJn ttJd gehad heeÍt, vaer een ondoorlatende laag onder ltgt, en waer
het dug nat b1lJÍt, zodat de hel verdrlnkt.
Noch de struikhel, noch de dopbel kqn er tegen on langer dau een paar
veken onder vater te Btaan. De dopbel houdt nog ver van natte voetJes,
dte wll nog ver een beetJe vocht in de boden hebben, Daer echt onder
water ataan, daar kunnen ze geen van tweeën echt lang tegen.
En dat betekent dat de aoorteD dle zo Juist verder genoend zlJu, zoars
vollegrae, zonnedauw ook ten dele, gagel, dat dat ook aoorten ziJu, die
er alleen naar zlJn, rrhneer dle hel op dle praats ook ztJn ttJd Behad
beett. Dat l.B due heel elgenaardtg.
L7
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En dan hebben we nog het buntgrae.
Nu verataeu we in de Nederlaudse Flora otrder bult_
grae lete eDdera aIB sat u er waerachlJnltJk onder
verataat. U bedoelt waarechLJnliJk het gewone bunt,
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dat grot€ Íorae grae, dle grote foree pollen, dle
I
I
ze Ln de Flora plJpe8trootJe noenen: dle hele
latrge etengele zonder knopen.
I
í
Dat le een soort dle elgenllJk gedeelteliJk valt
onder dezelfde noener als dle andere vochtmlDDaars,
hoewel bunt eeD hele gekke plant ls en ook blJvoor_
,/
beeld gaat toeDeEeD, wanDeer de hel wordt afge_
braud of vanneer er op een of andere oanler neer
./"
nlneralen vrlJkomen. Dan kan het bunt ook ln plaats
ven de hel komeu eu mlsschlen later ook vel weer
eena door hel vervengen worden. Heel vaak zie Je
op natte plaatsen elleoaal buDt: ln kullen, in
ondi.epten, daar zie je het helenaal .vot net dat
plJpeetrootJe.
líaar toch vlnd lk het zo grapptg, dat u dle naam
buntgras noent, ondat naoellJk buntgras volgens
de Flora een voorbeeld is van een derde type plant
op de hel, naoellJk van planten, die ontstaan, een
kans krlJgen, yanneer er heel vaak geplagd is, een
beetJe te veek, en wanneèr er stulfzenden ontstaa:x
zlJn: wanneer er dus kale, open zandbodeo gekonen is, want dan krlJg
nanellJk det er praDten koaen, dle ln die woestljnechtlge toestand nogJe
kunnen vortelen, en een daarvan is het buntgras. Dat ls een grlJsgroen,
nool kleln grasJe, dat bele dlepe, flJne wortela heeft, decinetera lang,
en dle dua een voorbeeld vau een derde type pranten ig, dat optreedt,
raDneer de hel door een andere oorzaek aan het verdwlJnen ls.
Het wllgenroosJe ie ook nog even tets biJzonders. Dat treedt op, wanDeer er brand geveest ls. Het ls een tlJderlJke bevoner van de hel,
venneer Je braad gehed hebt. ook blJ het kappen van bos dan krlJg
Je
het rllgeorooeJe. Het vllgenroosJe kon Je overar tegeu zo gauw nenerlJk
door eea of sndere reden er lets Deer van de nlneraren, dle er elgenllJk wel zlJn, beechikbear konen. Er zlJu natuurrlJk artlJd ver nlneralen 1n de bodeu, naar dlkwiJle zlJn ze door de planten opgenomen of
op een oÍ eadere nenler gebonden aeu bode[deeltJes of rEt dan ook.
l[eer zo gauw door de zon, door branden, door kappen of eeu of aadere
aktivttelt dle nlneralen vrlJkoEen deD kan het rlrgenroosJe er gebrulk
vea saken: dan kan due allerlel oorzakeu hebben.

Het grapplge ls dus det biJna al die planten, dle we verder zo typlsch
Yoor de hel noenen, gaaD optreden, wanneer dle hel op een of anilere
nenler ln uoelllJkheden gekonen ia: vanneer dle hel verdwenen ie, ean
het verdrlJnen ls of zsl gaan verdwiJnen. En det zou dan betekeuen dat
de levenageEeenachap van die hel verechrtkkeltJk soorteDer:u ls, dat dle
18

l--

i.,

rii

*{

).

ilil:

t.

:

struikhel en dle dophel blJna de entge aoorten zlJn, dle ln dle extreEe oDÉrtandÍgheden zelf kunnen leven eE aaDenleven. Eet le dug een
plautengeneeDachap, zoEle re dat noe[eu, uet verschrlkkerlJk relnlg
soorten. Eeel kretgbaar eD dle gaur rordt ?elnya[geD door allerlel
andere dlngen. Al dle aoorten, dle riJ typlsch voor de hel noeuen,
kurnetr heel genakkellJk de hel ergeDa gaan vervaDgen. líaar net dle hel
saDenleven, dat schlJnt een ooeillJke toeataDd te ztJn.
rfEoe

plaDt dle hel zlch voort, door ze,ad, of zo?t.
Ja, dle hei vor:Et inderdaed zaed, eE het probreem ls nlet dat er te
weluig zaad zal zlJn, oaar dat dle zaadJes ln het algemeen welnlg kans
hebben oE plantJes te vorreD, oD zlch te vestlgen, vant er is neoeliJk
veischrlkkeltjk veel helzaed. Eeb Je gunetlge onstandigheden dan zal
bllJken dat er nog aardrg vet zead van de hel in de bodeu zit, dat
nl'euwe planten kan voroen, aaa.r de oeest nomale uanler, vearop het
zlch outvlkkert, ls vanult rorters," die nog ln de grond zltten. ook na
braad en erlerleÍ andere gebeurteaiesen ls due het opslaan veer vanuit
de rortels het berangriJkste. lfandaar ook det dle eantasting door het
heidehaantJe verschÈlkkeltJk verveleud is ars dle wortels er ook aen
gaan, ars het zo uitgedroogd is en zo kapot geknaagd is arleuaar, dat
die vortels ook mee afsterven.
Toch ziJn er overigens Dog wer een paar plantea de Doemea, die roet hel
kunaeu sameuleven, echt helenaal suenleven, er rldden tussen in kunneu
staan. Die zlJn dau beter eangepast, en daar hoort dan blJ de stekelbren. Dat is een plantje, een heer kleln breusoortJe, dat heel velnlg
Itcht wegneent voor de hel, en deze due ook nlet verdrlDgt, Daar dat er
roooi tussen ln kan staan, eD dat groene takJes heeft; dus zerf ook niet
veer schaduv x/erpt, geen grote bladeren hoett te vornen, geen grote
strulk naakt, en dle kaD daer nou net tussenln staan zouder dat hiJ de
hel erg hlndert, en de hel hindert he! ook nlet, rant hlJ elingert er
wel een beetJe tusaen door. Dat ls dus een voorbeeld; en zo ziJn er
nog wel ee,r paar, naar Je bent toch heel gauw ultgepraat. Dulvelsnasigaren le ook Dog eeD voorbeeld ervaD, uaar rel een dle voor de hei weer
mlnder prettig 18, vont hlJ paraslteert erop. Dte dulverenaalgarens
zlJu rode draadJes, dle Ln die hel krlngelen, eD dle het voedaer ult de
heL zulgen, uaar het ls ver een revensgeneeDgchap uatuurliJk uet dle
het. Dat la dus reuze typlsch elgenllJk.
Nou
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rk zou nu eerat nog eveu lets slrlen zeggen over dle venaetJes, dle
plasJes ln de hel, vant dear vaa ik Det een beetJe enel over heen gegaa,n, en die horen er toch vel echt blJ.
rk heb dgt Det op eeD beetJe eenzlJdlge menter verteld. rk heb gezegd:
Nou, daar oEtataaa plasJes op de hel, rauaeer daar een golveud laadschap ls en Je hebt ultspoeriaB van stotÍeu, zodat Jè een ondoorlatende
laag krtJgt, Taarop het reter'stegneert, vearop het vater b1ÍJft staan.
Nou, dat la ntet hst hele verhaal. xet le zeker ook zo Beveeat, dat er
heel vroeger al - in de boegen ook - ratertJes lagen, vatertJee dle
blJvoorbeeld ontsteaD konden zlJa, doordat er vroeger bekeD en rtvleren
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gel.pen hadden, dle een sndere veg gezocht hebbeu. zo
Je dlepe eu
vrlJ langgerekte ver'e. hebbeu op errerlel plaatsen ln kun
Brabant, dle
duldeltJk oude rivierlopen ztJn. f,e kennen er laag8 de Donnel
vergchllrende- u kent er zelf mlsechren ook zoers b1J Boxter ook ver_
blJ venrode en dergeltJke, daar is een hele serie achter elkaar:
echt
arEe. van De llomel , die verlateE ztJn, en dte dus vrlJ diep oude
zlJn en
ranggerekt. vroeger hebben er nog veel neer rlvlerropen
beekropen
ln ellerlel rlchtr.ngen deze strekeu doorkrulst, en daar eE
zrJn dus dlkvlJla van die veteren, de ratere venaen, van overgebreven.
zorn plas,
veelal een ranggerekte plas, zerfs ln de bossen,
gereldellJk
aan
laat
aan dlchtgroelen.
Een van d1e dingen, dle dan natuurllJk gebeuren, is
dat Je een veentJe
krtJgt, dat op een gegeven moneDt zo dlcht gro.it, dat
op kunnen ataan. Maar we uoeten ons voorstelleu, dat er zelfe bonen
ar vele, vele
eeusen geleden de uens ook van dle veentJes gebrulk
genaekt heeft, on
wèer aan brandstof te komen. vroeger gebrulkten ze
diarvoor';;i""rriJr
het alrerbeate veeD, veen dat een beetJe goed brandde;
waar een beetJe
behoorllJke turver van te neken veren. Het zal uieschien
ln het begln
nlet lnéens zo nodlg geveest zlJn, toe ze oeer hout hÀdden.
Maar op
een geBeveuogenbllk zLJn ze steeds 0eer vaD dat
veen gaaD gebrulken, en
toeu zrJD netuurriJk ar dle oude, dlchtgegroelde prassen gewoon
veer
opea gegraven. En een beleboel van onze venDen zljn
dan ook secundalr
ontataan door veen steken, door k10t steken, zoale ze
het op de neeste
plaatsen noeuden.
Dat klotten ls een elgemeen gebrulk geweest oD aan brandstof
te konen,
en dat vag vreseltJk nat spul aeestar, dat op de oever gegoold
dear fllnk moest drogen, voordat het te gebrulken was. overal werd en
ts dit
gebeurd, en zo zlJn er Dog vennetJes te vinden, dle
voor de herft open
gestokeu ztJn, ze]-f' nog naar enkere tlentalten
Jaren gereden. rk denk
drt dÍt aan het el'd van de oorrog gebeurd ls, tóen
het weer op heel
veel plaateen nodlg was oE zo aan brandstof te koEen.
En alg Je due een Eool helveu zlet dan zou het toch ver eens
zlJn' dat het een krotven re, dat toch weer opengegr.ve' rs, kunnen
en dat er
nu weer alg een volkouen natuurllJk vennetJe uttzlet. Het hoeft
dus
nlet zo te zlJn dat het 8ltlJd een ultgewaalde laagte is.
Xesr heb Je nu zo'n ples,
dle er neer ultzlet sle
een uitgeraalde laagte
den kan daar trouweDs nog
lets heel uerkvaardlgs
aen de hand zlJn net een
heel nerkraardlg probleen.
Je kunt dan nenellJk een
rand hebben, een roze
1/fr,,-ylTutrwYe tà:k'alc'tr,dem
reod: daErboven hel en
dearonder ret ptJpe-
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strootJe en zelfa gedeeltellJk een blJna kale bodeu, vear bllJkbaar
veel vater ateat. zott ver kan dan op een bepaald DoEent zelfe ultge_
droogd zlJn.
Nu heb lk straks gezegd, dat dle etrulkàel nlet tegetr verdrlnken kan.
En toevarllg regent het Ín het ene Jaar reer den ln het endere, en dan
kun Je natuurllJk veryachten, dat ln het hele natte Jear het water ver_
schrlkkellJk hoog zal stÍJgen, en in bot droge Jaar dan zal het water
aatuurllJk daar dlep onder ln dat ven bliJven.
Maar dat geeft een probreen. want ats Je daar zo'n Dooie echerpe grens
hebt rond zorn ven vaarboven je hel hebt en wearonder Je geen hel hebt
dau Is dat natuurrlJk nÍet te verklereD, vant die hei ls nlet één jaar
oud, Eaar blJvoorbeeld tien Jaar of vlJftlen Jaar. En dan zou ulJn verhaal nlet opgaan, want dan zou het vtJltlen Jaar lang even Àat of eve.
droog gereest noeten ziJn. Mlsschlen dat ienand ven u op een ldee kont,
hoe dat kan zltten?
rn dle roze zone vlnd Je ook de aopner, wa.t dle vtl net een beetJe
Datte voetJes hebben, naar nlet meer. En dle dophet, die vlnd Je attlJd
waterpaa ean de ene kant vaa het veD en aan de andere kent. En dat ts
dus een groot raadser elgenllJk. rk weet niet of ienand een ldee heeft

van de oplosslug.
Het elgenltJke grondwater zlt in zorn ultgewaald,veD Deestal heel dlep;
dat zlt neeatal naneliJk nog onder, een heel elnd onder die ondoorlatende raag. Eu boven op dle ondoorratende raag daar stagneert het water
dus, daar staat het water stil, En wat is er nou aan de haud? Nou, zorn
mooÍe rechte lrJn, en voorar een noole dopheizone, krlJg
Je arren Daar,
wanneer het water altiJd stiJgt tot een bepaalde hoogte en noolt hoger,
En dat kan natuurriJk niet aan het weer rrggetr, want er zrjn best jareu
waarln het meer regent. Dat noet dus rlggen ean het felt, dat het water
op eeD bepealde hoogte o.yerloopt, weg 100pt. En dat ls een toeatend,
dle verschrtkkellJk belangriJk ls op de hei: ls er op een bepealde
pleats een overloop oÍ ls er die ulet.
Als dle er Elet ls deD krlJg Je arreen uaer plJpeatrootJe, weut da! i8
het narnetlJk een heer dynanisch nirreu, zoars ze dat teBe'woordrg
uoeDeD: eeu heel rlsselend vereldje, w88r het leder
Jaar anders ls, en
wear hel zlch nlet aan kan pasaen. Dle kaa zlch vel eens
eea
veetlgen, raar het volgead Jaar verdrt'kt htJ. Dan heb Je dueJaar
wer een
paar helplanteD' dle hler 6n daer stean, Daar een paar
later
Jaar
drlnken dle veer en zlJn ze dood. Maar een dophelzone eD eeu uoole verscherpe - zeg Easr - zonerlng road dat ven, dat krlJg
Je alleen naar
blJ een overloop. En dle zlJn er beel vat. ïant are u zlch
voorstelt
hoe die hel oppervrakklg gezlen rlgt, hoe die voru van het randschap
is' deu kuu Je Je heel goed vooretelren, dat het nret ee, §oort kulp
ls uet ontzettend hoge randen, EBar dat er aaa de eDie ks't
lagere
raud ls, a8n de andere kent een hogere, en dat er dus artlJdeen
ean een
kant Tel een lage ie, raarover het water veg kan lopen. En dat re dan
de maxluale wateratand, dÍe btJna ieder Jaar rel beielkt rordt en dan
krtJg Je van dle uoore zonerlngen, en dikviJle
ook here noore dopher-
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Je ztet dus dat zotn ven ook verschrlkkellJk vrak
kan zlJn. Dat
dus
seer typlgch voor die vennen op een ondoorlatende
laag. Ze ztJn neestal
's
nln of Deer rondachtig of ovaar of zo, dikvlJrs
noord-oost rlchtlng
llggend; de overheergende wlndrrchtlng, ven zuraveei
'n
naar Doord_ooat,
ea vergchrlkkelljk.ondrep. ze drogen sous
ook
helenaar
ult ln de zoner
en eaa de randen vlnd Je dan die horaten van plJpestrootJe,
van het
bunt' Dle gaat n'meliJk zo boog groelen,
dat irj'"ig
net boven het
water ult briJft konen in de *ioi.", en dau
vorden [";-;";-;I
ii**.
polleu.
staat er dus verschrikkeriJk veel plJpestrootJe
dan wlJst er dat dus op, dat daar àen vlsselendeln een bepaald gebled
wateratand ls of lets
dergerlJks. Are u dit beeld nu even
goed vasthoudt da' zLe
Je dat Je
dlt eoort drngen veer beter kunt beklJken in n.i-i.J"."
en
in
de vlnter
ve'Eeer dat piJpestrootJe geel ls, want dan
zre Je nanellJk het hele
landschap veel duldellJker, o.det dle tegeusterringei
tuasen.het plJpestrootJe en dle hel veer scherper ztJn iu tr.t
t.i.-g"or.o.
rk vrnd de
hel elgenlÍJk tn de wlnter arti,a verschrlkkellJk
nàor, voorar als Je
een beqtJe van dat nevelig weer hebt en
alles oàt ."o beetJe aangeela_
gen le en zo, dan kan dat vresellJk
aardig zlJn on naar te klJken, en
Je tn het here landschap à:.t*t1t"-ru.i p"""irer hoe het ls
op:Ï.íi:
Te gaan nu Dog eenn naar de alrleu-onstandlgheden
van «t1e planten kiJ_
ken' Eenmerkvaardig punt vormen prekken, rraar
heleuael
nlets groelt.
Dat zel u nlsschren niet verwondlren, t[aa!
ik
vraag
me
nooit
in de
eerste plaats af: rfaaron groert die prant hler
of i.."o, groelt die
prant daar? Maar ik vraag ne altiJd af: waaron
g"oeti een prant ergens
nlet? Net zo goed ars lk zeg: Ars er ergena geen
boon groelt dan noet
daer een verklarlng voor zlJn. Nou zlJn er piertei,-*"",
geen pranten
groelen. faar waaron nlet? Heeft u enig ideà?
wearóo zouden hler geen
pranten groeren? Het zljn arleaaal kale plekken
tuaseu cre het en tussen
het plJpeatrootJe net laugs een pad. En toch vordt
er nlet zoveer gelopen' dat er geen plart zou kunnen groeien.
Als
de oplosslng var het probreem te zien. IIet gaatnen goeo kukt, ls wer
naaat eea pad, du' oE kale plekken wear nlet hetdus on kale. plekken
neeet gel0pen wordt.
Eet ped llgt er kenneltJk Daaat.
Daar ls lets andera aan de hand. Het ls gewoon
zlet het overal; op ledere hel zle je dat soortnrdden op de hel, en Je
di;;;n.
u noet zlch vooreterren dat Je rror, àp een her. z|t,
een kale zandbode,
in het algemeen en dat daar de zon op staat. Deu vordt
het natuurrlJk
gloelend heet en droog, en het vorgeude ogenbllk
datr
koDt
er v.ter, en
dan bllJft het veter hler kenuerrJk staan,
vant het is zo,n zwartige
rodderplek laage de rand van het pÀd. Dus het ene
og.iurrt staat zorn
plek onder vater, det wll zeggen dat er voor de vorters
trlet aa' zuuratof te konen ts, en het andere ogenbllk van de planten
overgesteld probreen: went op zlch is er tn dlà dfoge 18 er eeD tegengrond genakkellJk
aaD zuuratof te koaeu, naar Je Eoet dan naer
zÍen aat 1e ern water komt.
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dergellJke toeatarden la geen eatele plant aalrgepast. Er le
praktlsch geen p1ant, die ertegen kan dat hlJ het ene ogenbllk oDder
vater steat etr geen zuuratof kan krÍJgen, en het endere ogenblik lD
het kurkdroge zaud, 1u de hltte, ln de gloeiende hltte - dat zand rordt
veertlg, vlJftlg graden - en dat hlJ ntet aan water kan kouen. Daar
kan praktlach geen plaat teBen, zodat Je daar op dergellJke plekken
vaak ook geen plant zlet groelen.
De plant dle daar nog het beat tegen kÉn det ls dat bunt, het plJpestrootJe, en dle kun Je dus ook vl.nden op plekken, die weken lang onder
water staan als het een keer fllnk geregend heeft. Dus kenneliJk le
dle boden daaronder dicht geslagen.
Als je verkrarlng van allerlel verscbtJnselen ln de prantenwereld virt
weten dan ls vaak de enige Eatrler on gevoon eens heer vaak op dle plek
te geÈn klJken. Dan zie Je rat er ts wlnters gebeurt als het sneeuwt,
dan zle Je wat er ts zoners gebeurt lu de hitte en biJ regen, enz.;
dat geeft dikwlJle de verklarlug voor het al of nlet groeleu van allerIel planten. En zo zte Je sous een plasJe dat wel eens anderhalve
Eeter hoger kan ri.ggen dnn een ven in de buurt. Je hebt den te doen net
een boden die eeu beetJe dlchtgeslagen ls op een of audere uauler en
waar het sater nlet yeg kan.
Dit soort typlsche ver;schlJnseren spelen voor de plantengroel een heel
belangrlJke rol
Zo zi-en we aoDs ook een dophellaagte. Zoals
lk streks al zel: Ilophel wll graag een
beetJe vocht hebben. Op een of aDdere menler
noet hiJ aan dat vocht komen. De reden kau
zlJn, dat de bodern erg vochthoudend ts: dus
dat Je een leeEriJke boden hebt, dle het
vocht wat beter vaathoudt. In dlt geval is
het een laagte; die krlJgt het uBter over
de ondoorlatende laeg van de het erboven
alg het regent, maar nu Ls dit een plek waar
het vater nlet boven de grond kan staan,
zodat deze dopheÍ noolt verdrlnkt. Er ls dus
kennellJk wel eeu overloop, rant anders
zou dle dophet blJ regearlJke Jareu reer
Nou aan

.

verdrlnken.

Dlt ls een hele typieche toeatand, dle nou
net dle uoole dophel nogellJk Eeakt: dat Je
EltlJd redel{k eat vocht hebt en dat het
toch noolt onder rater komt. Zorn laag heeft
dan een dophelvegetatle ln plaate veu
struikhel.
Een andere ptent dle daar.heel typlsch ln
thulshoort en nog uat gevoetlger le dan de
dophel le de veenbles. De pollen deervan
ataan nou net op een bepaalde hoogte rondoD
zorn laagte, saut dat lulstert heel nauw;
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dle staan dlkwlJla ook waterpaa roÀd zotu leagte heel precles op een
bepaalde hoogte.
Aan dl'e veenbiespollen, een here typieche prant, la niks
te zlen, maar
hlJ te arreen rn ztJn elsen, dle hlJ
ri1o,ilt".,
stert,
heel
""o dlezelfde eleen stert,
typlsch. Een andere plant dle ook typtech
1e de
krokJeegentiean, eeu brauw broenpJe, vearvoor het ook nat Eoet zlJn,
EAar noolt verdrlnken. Dus dat ls ook reer lets, wat lang nlet overal
voorkort. Dat elgt Àou Det zo'n overloop op een heer
hoogte,
zodat dle ktokJeagentlaan een kans heeft. De plant la bepaarde
tocb
ergenrtJk
n'Let zeLdzaam, Dsar Je aoet net de plekken *"i"o te vrncren. De krokjesgeutlaan le wer de euige gentraan, dle we hler elgeultJk
in Brabant
hebben; in de dulnen heb Je ook nog andere aoorten.
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heel typl8ch lete ls ook het bekemoa. Dat
1e een koratDoa, een ssmeuleving van achÍumele
uet wlereD. Dat ls dus nlet één plant, Daar twee
door elkaar, en dle echlutrel houdt het vater een
béetJe vast, zodat dle vleren ertussen kunnen
leven. 'Het hele bekertJe beataat ult door elkaar
gevlochteu schluneldraden en wieren, dte dus
Een

echt saDeuleven.

Zorn bekeruosJe Ís ontzettend kleln; het ls hoogEteÀa een centl.neter hoog; het is een heel klein
dlngetJe. U zlet ze heel veel op de het in aller_
lel voruen. §oms zlJn het echte bekertJes; Je
hebt ook andere korgtnossen, dle endere vornen
hebben, near vel vaak dezetfde kleur.

heel andere plant vlnd Je, els Je heet veer gaat branden
of ars Je heel veel andere aktlvltelten gaat verrlchten. Dan krlJg je
alttJd dat er Eeer neatatoffen vrlJkonen, en een vau de aktlvitelten
die Je dan zou kunnen doen le er over lopen. ED als Je nou over de hel
gaat lolre. dan krtJg op Je op en:1aug3 zo'' paadJe ook een vergraaslng,
veDt graa heeft een beetJe ueer uLneralea uodlg dan hei. Ea het schapègras, det kont overal, vaar DeDaen 10pen, vaSr Denaen vaat ropen of
wear konlJneu aktlef ziJn. Een heer typlach gras, due echt gevoon lange
de peadJea eD zo.
op dc hel zlen se dus allerrel vomen van yergraseing, o.a. ook van de
bochtlge euele, als we erop letten. De vergrase!,ng door het schapegras
ls er daer eeatJe van en den echt alleen E8ar, waar Eenaen oÍ dteren de
grond een beetJe aaDataEpen: het koDt echt door het aaudrukken van de
boden. Dat Íe op zlch een lngewlkkeld verhear, EaÈr ik kau het nleschlen toch tD eeD paer zlnnetJee zeggen, rat er aan de hand ie. De
loeÍor, het kleine beetJe tostor dEt er in de boden zLt - en u ireet dat
loafaat éen van de belangrlJkste voedtngsetolfen voor de prant ts; het
Ís daaror ook Elllèuvervullend, zoars ze dat noetBen, het geeft gauw
eeD overDaat - nou, op dle hel ls er verschriktellJk relnig foaÍor,
Nog weer een
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foafaat. llaar het klelne beetJe dat er ie, dat zlt nog gebonden ln de
kont vrlJ biJ zuuratoÍtebrek. Ale er dua geen zuuratof is
kont dat vrlJ, eu det gebeurt, vrnneer re dle grond aanataapen, ra.tdan
den ken er geen lucht Deer tusaen. Daar koEt het zo oÀgeveer op neer:
dus uet aanlopen, aattdrukken vaa dte bodeE, komt er een beetJe tosfor
vrlJ, en det ls nou net genoeg voor het schapegras om te gaan groelèn.
KlJken ?e nog even naar het echte buntgrae dan zlen we eeD grasJe net
dle hele lange, dunne vortertJes, honderdeu rorteltJe!, va.n zorn pol.
dle alleuaal heel dlep de grond lngaan en dus nog wat vater kunnen verzaueren. Eet heeft eeu typlech grlJsgroen kleurtJe. Het blndt de grond
veer, zodat langzaoerhand dan weer qndere pranten eeu kans kriJgen, en
er op den duur weer hei kan groelen ook.
bodeu en

9s-9lslsgssrelg
rk crou net de dleren net zo lets'doèn als net de plaaten, want daar
zlJn ook een paar wonderllJke dlugen Dee eaD de hand.
zegt u nou eena, set u denkt dat er aan dleren op de hei te vÍuden ls;
dat ls ook heel etgenaardig.
AIs dieren zal men opnoeDen: hagedlssen, adders, koniJnen, krekels,
mteren, graafwespen, biJen, leeuwerlk, kneu, korhoen, heihaantJe,
snelreken, torenvelk, boomvark, uulzen, hazen, vllnders en torreD.
ZoLets zel Inen te horen kriJgen.
Nou, lk vlnd het reer een prachtlge verzauelingr €D nou gaan we eens
eventJes Det doen als blJ dle planten. Nou gaan we eens klJken, hoe dat
allenaal zit net dle dleren.

g

u heeft allenaal wel eens vaD een voedselketen gehoord, u weet wer wet
dat ie: de dleren eten de planten op, en dle pranten halen hun voedeel
weer uit'de grond.
De meeate dleren Eoeten dus van de plauten reven, en dan zlJn er weer
audere dieren, dle vaa dle dleren kunnen leven.
Eoevéél van deze dleren, dle we opgenoend hebben, reven er nou elgenrlJk
vaa dle planten,.eD hoeveel leven er nlet van planten, Daar van dleren?
Nu zulren ye eerst eens krJken werke dleren van dleren reven.
Nou dat la de hegedis, dle eet rneecten; de adder, dle eet hagedlssen
of klkkers; de kneu, dle eet Lnsecten, ook rel wat zaadJes; de krekel,
dat ls een plaateneter; de uleren, dat zlJn echte rovera; de gradÍwesp,
dle leeÍt grotendeela vaD rupaen en splnnen dle hlJ vangt; de blJ haert
hoDing; de leeuwerlk Ls ook een lnsecteneter; het korhoen grotendeers
tllet; en dan kriJgen ve het snerreken, die rooft, dle vangt vogertJes;
de torenvark vanBt uulzenl de booovark vangt vogels en lrbellen; en
dle torren dat ie natuurllJk verschlllend.
Nou dat betekent al, dat het vel opvalt, dat eeD btJzonder groot aetrtar
van deze dleren, zo ongeveer de helrt, zerle iets aeer, dle reeft al
uiet van die planteD [aar vau andere dleren.
Er noeten natuurlrJk veer Deer planteneters als dlerenetere zlJn; uaar
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Je' voorult dle hebben we dan niet; ve zurren dan drrekt rer zten hoe
d8t kort.
raar nou geen re eens kr.Jken, vaar dle prantenetera van reven.
BlJvoorbeeld het konlJn zulren re nlet tn hoofdzaak zÍeu nldden op de
hel' Eear dat konlJn leeÍt blJ voorkeur in de buurt van het grasrand
ven de boer- Eet heeft ztJn hor ver op de hei, raar hiJ gaet graag op
het relland grazen.
En dat gerdt precles hetzertde voor de haas, dat geldt preèles hetzelfde voor dat hert eD het korhoen en zerfs voor dre blJen. ook dle zltten
DAAr een heel klelu deel van het Jaar op de hel, want zlJ wordea naar
één naand daar neergezet, vaEDeer de hel broelt. En verder vorden
naar Flevoland gebracht oD daar op het koorzaad te zltteD of lets ze
dergerlJks, of ze ataan in een boomgaard rn het voorJaar: ze hebben
daar ellerIei andere voedselbronnen voor. Dle btJeu kunnen nlet elreen
op op de hei zltten, want dan zouden ze echt onkonen. BlJea kunnen daar
near ln heer beperkte nate leven; er zlJn gevoon te velnig blöenen; het
ls net een heer klelae perlode van het Jaar; ars er veer dophei is, 1s
dat ret langer.
Det betekent due dat biJne arle dÍeren, dle ve hler opgesond hebben,
Dlet ven die hel leveu. En naar enkete btlJven
or.i. Ja, vant wat
",
hebben ve nou nog over, dle werkerlJk echt hereraal
van die hel reven:
het heldehaantJe dan, en ats Je nogar veel gras hebt den zltten
er
zogenaand.e aardnulzen. Dat is inder:dead een verduuisJe; dle zltten
ve1
op de hel, naar de gevoue veldnuÍs, dle kan er Dlet i.o.o, dre heeft
er nlks te vreten. De aardrnuis ls erln gespeclallseerd on dat wer te
doen. Ja, vrtnders; inderdaad er ziJn een paar vIÍnders dle van de hei
Ieven.
Maar begrlJpt u nu, waar at dÍe beesteu hle! veD Eoeten reven, al
dle
rovers, dle toch al eigenliJk tn een veer te groot aantar waren Daar
verhoudlng? Dle leven bliJkbaal geen van allen vau dle hei. En dat
betekent, dat die levensgerneenschap van dle hel, dat dle heel Eerkvaardlg ls opgebouwd. Op de eerste plaate hebben we eeu heleboel dleren
dle el,genrlJk leveu vaa het land eronheen. Dle zur Je dus ninder vtnden
naamate de hel groter wordt, went die noeteu hed hebben van het gebled
dat er naaat zit, die gebnrlken dte hel ars toevluchtaoord: dus hoe
groter dte hel, boe nlnder van dle dleren. Dat is al één Eerkvaardlgheld.
op de tveede plaets ls het zo, dat er betrekkeltJk veel rovers zlJn,
en dle rovera zurlen due kenneltJk zo'n beetJe leven zoars rovers ln
de voestiJnen ook leefden vroeger. wsnneer vroeger een karavaen door
de woestlln gÍng on handel te driJven met een andere stad dan hadden
ze oE'tzettend veel rlsico door rovers overvarren te worden, waDt er
wSren 5farnel, dle gewoon ln de woestlJn kouden leven, gewooD op kosten
van degeaen dle er toch doorheen uoesteu. Ea zorn saoealevlng rà ae ner
ook een beetJe. Degenen dle van buÍtenaí konen en daer ln dle hei hun
toovlucht zoeken tl.Jdelljk en elgenllJk Dlet blJ dle voedserketen vsn
dle hel horen, dle zlJn dan een dankbare prooi: vogere dle erdoor heeu
26
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trekkeu, dleren dle er toevalllg overvllegen, eu ook dleren dle daar
bulten eten en dle er deD doorheen lopen oÍ zich er gesoon wlIlen verbergen.

Er speelt nog lets een rol.
Datgene, wat wlJ zlet, zlto.lu hoofdzaak beregeltJke dleren: er vorden
blJvoorbeeld vllnders genoeud en geer rupaeD, ter.riJl dle rupseD natuurllJk nlnstene zo talriJk Doeten zlJn, uaar dle zle Je gewoon nlet.
Er uoeten natuurllJk wel wat dleren zlJu, dle op dle hel zltten en van
dle hel vreten, eu dle vallen nog heel veluig op ook.
AIs wlJ dus gaqn klJken: vat zle Je nou alleraal op dle hel? Dat Je de
rovers dan nog veel Deer zlet dan elgenllJk noruaal is.
Het is dus een hele gekke toeatand.
Dat heldehaantJedat ls beleuael nlet de voedselbron valr de Deeste dieren. Als ve hier dle rovers zoudea nagaa^a dan ls er ook nauveliJks
eeutJe blJ dle heidehaantJes vreet.
We zouden er heleuaal niet ultkone'n', waaneer we ntet aeaaeneD, dat er
op de eerete plaats heel veel dleren leven van de lmport, en op de
tweede plaets, dat ve een aantal plautenetera gewoon over het hoofd
zleu, dle er echt uoeten ziJn. Een daarven le sel genoemd, en dat ls
de krekel; dle zle Je nooLt maar Je boort hen wel. Dan kun Je tennlnste
nog ln de gateD- }ebben, dat het beest er 1g

L
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In het algemeeu ls de hel dus echt wel erm ean dieren. Als Je per
hectare gaat klJkeD, wat er aaD dieren op de hei en ln een bos leeft,
nou dau kont dle hel er srecht aÍ. Dat ls ook logtsch, want dle hel is
verschrlkketlJk achreal eu voedselalu. De hel groelt langzaau; er ls
niet veel te vreten. Gelukktg kunnen rye de dleren Dogal ver zien, en
daarom heb Je het ldee, dat er Doga1 wat leeft.
BiJenkasten staan er dus ook nlet het hele Jaar door; ln augustus wel,
eD dle btJenkasten noeten bet echt hebben van dle bloeleude hel, en
als de strulkhel velulg bloelt, zoals dlt Jaar (19?9), dan hebbeu de
blJen het noelllJk en zulleu er een heleboel vorken aoeten vorden afgeatoten, ondat het nlet zal lukken on ze ?oldoende nectar of stulfueel
te laten verzeoelen.
Eeu aader dler dat nlet genoend is, aaar rel t5rplech ls, ls de aprlakhaau, zerla een heer biJzondere sprlnkhaan. Ditla een aprinkbaantJe net
een large legboor.eD verachrlkkellJk lange eprleten, dle uen as,Dtreft
rondou de yennen. Nou heeÍt een sprlnkhaau la bet algeneen vochtlge
praat8en nodlg on eleren aÍ te zetten. u reet dat de treksprlnkhaen ln
de troplsche gebleden op een beetJe Dlnder droge praateea ziJn elereu
atzet, zodat dte Jouge sprlnkhaaatJes dan rat te vreten hebben ars ze
ultkonen. llear de eteren ven dle sprlnkhaan noeteu natuurliJk nlet ou-.
der water kouen, en daaror ls het yoor een sprlnkheau sous uoelllJk on
een geschlkte plek te vlndea, waar ze dle eleren aÍ ku-nen zetten. En
nou heelt deze sprtnkhaan er lete op gevonden. ZtJ heeft een fllnke
legboor, raarmee zlJ de eltJee aÍzet la de stengela .ven de biezen.
En als dle eltJes daa ln dle bies zltten en het rater stlJgt rg rlnters
27

l-l'

den zal het rÈter ln de atengel van die bles nlet doordrlageu;
daar
brlJft altud lucbt aauweztg, due de eltJee verdrtnken
Dlet, en de,
Jougen hebben wel altlJd een hoop te vrefen are ze ultkoren.
Want lu het voorJaer vordt het reer droger en daa koDen
tlÍe eprlnk_
hasntJes ult, en den kunnen ze van dle biezen eD de endere vegetatle
ou dle veunetJee eten. Je ylndt ze altlJd elree' naar rond veinet;ee:
een heel typische aaupasetug.
Een ander dler dat ook
net die vennen te noken
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heeft, ls de llbel.
Hler krulpt de larve
utt het ven omhoog.
AIe de llbeI ult de rug
van de larvehuld gekropeu ls daa.rekt deze meteen een heel

Etuk, want hlJ heeft
opgepropt gezeten in
dat paateer, en hiJ ts
due zeff een heel stuk
Ianger dan de huld
vea dle larve.
De ltbel ztt dan te
drogen, en als de
vleugele goed hard
gevorden zlJn dan ken
htJ ernee vllegen. Die
larve leeft een of twee
Jaar als rover ln dat

ven.

ltbel vllegt over de hel rond op zoek naar vllegen en dergerlJke,
en ls dua ook yeer eeD rover.
Dle llbellen hebben allenear hun elgen gebledJe, heel vaak teanlnste,
en de grote rlbellea die Jagen dan aDdere riberlen erult. of nen rlbelletJea ziet, hangt ook een beetJe vnn het weer af
De

heel ander beest Íe de graafresp. Een ervan ls de rupeendoder, een
dier dat rupsen vangt eu dle in een hol onder de groud brengt. Men zal
die horletJes wel zleu op de heil ze zltten ln de hel overar, en Brs
nen geluk heeft, zLet uen zelÍs de graaÍwesp net prool.. Die regt daarop
een eitJe, eB het larfJe leeft vau dat verlaude beest.
Dle rups of spin of dle vrleg naargelang het een nrpséD-, apinnen- of
vllegendoder ls, sordt uaoellJk verrand. Ze kunaen ze uatuurrlJk niet
doo'lnakenr rant elg Je een rupe oÍ een vrleg dood zou oeken en dan in
de rarne hel begraeÍt dan ie dle natuurllJk na drle dagea aaa het
rotten, en dat le hlet de bedoering. Due sorden ze verlamd en revend
door de lerven van dle graelvesp opgevreteD. Erg ouprettlg ou aen te
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ulaschlen, [aer zo gaet het.
rets det nlet alleea ret de hel te uekea heeÍt, Dsar ook in de etad
epeelt' dat la det er natuurllJk een heleboel dlereu zLln - de zwaluwen,
eplnneu, !!aar ook nlerea horen er blJ - dte gedeelteliJk leveD vaE vat
er vetr veraf kout. Eet zlJn dus een soort rovera, dle hun voedeel nlet
van de plaats zelÍ hoeven te bebben. Íaat al dte bradrulzen, dÍe nll_
Joenen bladlulzen, en dle ulrJoenen luggen, dle vea onze boggeD eE onze
wateren opstlJgen, dj.e verspreiden zlch over vele tlentallen klloa.t"ri,
en dle zvalurf,en, aplnnen, uleren en dergellJke, kunnen daar gedeeltellJk van Ía leven bliJven. Ars een hel oneladlg groot zou zlJn dan
zoudeu er ook uinder mleren en oluder splnnen kunnen zLtteo,; dan zouden
er'ook geen zvaluwen rondJagen. Maar ook in de stad zouden de zcraruwen
nlet neer aarx de kost konen arg ve geen bosseD eD geen vateren meer
deaken

hadden.
Dauk ziJ
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het feit, det er van dle.praatsen zlJn, waar vreseriJk veer
voedsel geproduceerd vordt: ln het water en in het bos, kuanen er op
hele audere praatsen dlereu leven; want het gaat over enor:De afatanden,
hele zwernen, de lucht zl.t er vol uee.
Nog een ender aspekt van dle verplaatslngen eD
nlet genoeud, le de kepneeuÉ.of kokneeuv. Die
kvam ln het begln van dezë eeuw in deze streek
niet voor. Het is een dler, dat aan zee leefde,
raar overvloed van voedsel door de vloed vordt
aangebracht, en het twee keer per dag tafeltJe_
dek-je geblazeu ls. Maar hier in deze streken
ras het gevoon te arm. WÈar Eoest een neeuw hler
aqn de koat kouen? HtJ kou rpat rondvllegen on te
kiJken ol er erBeDs iets te vlnden was. Maar
nletrand goolde zlJn boterha.nueu op streat, en er
was gevoon veLnig ekkerland uet weln1g neat en
velnlg voruen en reinig auder voed6el. En die
EeeuveD hebben een heel aool syeteeD: ze vliegen
hoog ln de lucht en zien - net ale gleren iu de
woestÍJn - dat er op grote afstaad een audere
Eeeur naar beneden gaat, en daa konen zlJ ook
gaue naar beneden, raat dan denken ze daar iets
te halen. Als er dus uu eene hler en daa eens
deat ret te vreten is: nu is hier eeu boer aan
het ploegen, en dan reer eeue daar wet wegge_
gooid brood, dan reddea die ueeuwen het wel.
Nou, dat systeen hlelp hler vroeger nlet, waDt
er vea Dergens rat te halen. Maar op het ogen_
bllk, uou rlJ een relvaartetaat hebben opgebouwd
uet ongeloÍetlJk veel eu ongeloÍellJk veeleoortlg
voedeel, nou kuanen dle reeuren due hler levea.
Eu al dle aest, dle rlJ op straat gooleÀ oÍ op
onze akkers, dle brengen dle meeuven vla hun
29

thun voedgel en dar.okaDaal Dear de venDeD, en dle poepen ze daar utt.
ze hebben hun Déat ge'aekt ln eer ven, eD DOU gro€lt er 1n dat ven
geen
wollegrae Deer 6D veetooa, en dergerlJke,
,à1f" geen piJpestrootJe
Eeer, Esar dlt le eons elreoaal bltterzoet "o
geworden.
ls eeu plaDt,
zolete ale de brendnetel, maer dan van het yater ra'g'Dat
de oever, Je
vlndt daar dus nu pitrus, bitterzoet, etl nog andere plauten, dle een
overnaat aan Eest kunnen gebruiken.
De oorspronkeltJke plantengroel van de vennen drelgt helemaat
te verdwiJnen alleen ar door de gewetdlge hoeveelheden nÉst, dle ar dre
meeuven naar een heleboel van onze veDnen brengen. vandaar
dat ueeuwen
dus bestreden vorden.
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Wel weer een karakteris-

tlek orlglneel beest van
de hei ls het korhoen.
Dat le ook een Eerkxraardig
verhaal. federeen denkt:
wat gaan de vogele toch
achterult. Maer dat is

lang niet elttJd f,raer.
AIs ve nadenken over de
hei van vroeger dan nas
er voor een korhoen, dle
1u de ongevltrg ven de hei
zlJn voedsel moest vlnden
maar welnig te vreteD,
want er vas blJna nlks a1s
he1. En er weren dus tweehonderd Jaar gereden vearschiJnllJk mear welnlg korhoenders. Dle zljn
eind vorlge eeuv en begtn deze eeuw,. toen er wat fleer ontglnningen
kwaaen, aterk toegenomen. Tussen 19oo en 1940 ongeveer wareD ze in
heel Nederraud blJzonder talrlJk. Daarne is het kelherd achterult gegaan uet de korhoen. En nou ztjn, ze weer een beetJe over
hun top heen,
vert Du le natuurrlJk die hel, dle rustgebled vag, zo ougeveer
verdweDen. Dat 1g nou recreatlegebled, en zeker geeE ruatgebled ueer, en dat
cultuurland le vaak beel zvaar beueat en nÍet altrJà eveD geechlkt
voor het korhoen (sons ook wer hoor). precles alle redenen weten ze nog
nlet; daar wordt wer veer over geschreven en heel veel over gefllosofeerd, eu er wordt telkens weer iete enders bedacht. Maar in ieder geval: het korhoeD gaet veer verdvlJnen. De topperlode voor het korhoen
llgt Ín het begln van deze eeuw, en nergeus anders, dat ls duldeliJk
aeD het sorden. ze zLJn er nog, Eaar Den za]- ze niet nakkeliJk Eeer
zien krlJgen, tenztJ nen echt nog reugs een plaats kont, waar vanoudste
veel korhoenders zitten.
le hebbea ln Brabant de op één na en op twee na grootate korhoenpopuletie van Nederland op het ogenbrik, near echrlk niet: dat zlJn tree
popuretles van vlJÍentvtntlg beesten. Een ervan rordt op dlt noEent
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oDderzocht; tllet helenaal tot ElJn geEoegeD; ze norden nogal eena opgestoten, terrlJl ze volgena nlJ neer nrst verdlenen. De hanen zlJn htàr
ln het voorJaar al' het beltsen, aan het borderen. Dan staau ze
nor_
geDa 8et uitgeaprelde veren en Det rood boveu de ogetr, det ze rs 's
vlnters
niet hebbeD - een bloed doorlopen ultsteekael ie dat - te prorken en te
vechten tegen elkaar. faar de hennen, dle benoelen zich daar niet zoveel uee; dle konen wel eens klJken, aear Je zlet toch elgenrlJk arleen
de hanen aktleÍ.

&L

op de heÍ vlndt uen verder ook nog de nachtzsaluw. Dit zlJn beesten,
dle leggea hua eleren op de grond, en die vriegen dan rond rs avonds,
rs nachts, op zoek naar Ínsecten. Allerlel soorten insecten:
muggen,
vllnders en kevers; arles vreten ze. Dle nechtzsaluw zit op de hèt,
Eaar vooral ook veer aan de rand van de hel, rent ze Jagea veel rlever
roud een etel koelen, raar de iDsecten roadvliegen of langs een bosraud den Eldden over eeD kale hel,'*ant daer is voor hen ook nlet zo
vreeellJk veel te halen, hoor.
En dan eindellJk eeus een vogel, die nog nlet genoend is, Daar die wet
verechrlkkellJk tarrlJk is. Dit is een van de tarriJkste vogertJes
geweest en nog ln bepaalde streken. Het gaat hler on de fttis.
Er is lenand, dle een inveuterisatie heeft gehouden'van eeu groot stuk
van De Peel (nlet de hele Peer) en die kwan tot drle dulzend exeuplaren,
geloof ik.
Het kout overol voor, waar veer klelne boornpJea of strulken ataan, een
tarrljke vogel, dus ook op ee' hei Eet opslag van berken en deunen,
alreen niet ln de stad, want ziJ broeden op de grond en daar lopen teveel hondetl en katten.
Tot slot nog een
paar roofvogels.
Een typische vogel
van de randen van
de hel 1s de boomvalk, dle broedt
1n de bosgen rond
de het en dle
Braeg 1lbellen
vangt over de hei.
HIJ haalt trouvens net zo llef
dulvenegten ult
of vangt vogeltJes
tot zelfs ln de
stad.
le zlen lu Tllburg nldden in de stad nogal eena boodvalken jegen. Dle
veten dat dear veel vogels zlttea. van klroaetera ver koneu ze daar
naar toe oD eeD apreeur of weet ik rat te pakken of.een dulveaeat ult
te haleD ol. zo.
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ls gekennerkt door ziJn vliegbeeld. De boouvark heett een
beetJe gl'kkelvomlge vleugela, ,.a een snelle vogel Eet een betrekkellJk
lange etaart, [eer uiet zo sual als blJ de torenvelk.
De torenvalk 1g gekennerkt door zlJn roeetrode rug. Het is een
mulzenJager, dle stlI Etaat in de lucht om te bldden. Heeft ook van die
slkkelvor,lge vreugera, Eaar ls het best van de booavark te onderechelden ala Je de kreur kunt zlen of als Je hen zret blddeD, want
dat
doet de boomvalk ulet.
En dan ls er op de derde praets nog een rooÍvoger, dle men ook te zren
kan kriJgen: de bur.zerd, een lonpe rootvoger net een brede ataart en
brede vreugele. HIJ kan een beetJe ln kleur varlëren: de ene bulzerd
ls wat doDkerder, de ander
rat lichter, Eaar eigenltJk
vriJ goed herkenbaer. Het is
nl.et zo noelllJk on dlt type
erult te halen.
Snellekens zlJn er nlet veel
ueer, dle hebben ook erg veel
van de lnsectlciden geleden
en zlJn er nog alet over heen.
§nellekens zlJn op het ogenbllk erg schaerg ln Nederland.
Eall augustue zlJn ze et nog nlet; dle konen ult Flnland en zlJn dan
Dog nlet gearriveerd.
Goed, daar wllde lk het deze keer blJ laten.
De boouvalk
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Lezz,ngen otser het Brabo*se Lodselup.
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Het ortderutezp ubt de eerete auond
betrof de Brubo*se hei, zo qekozqt,.
omdat de hei nu nog bloàít, ímt
elke Lezíng wtdt nonelijk- in het
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uolgende ueekend geuolgd doo? een
eaeureie ncutr een bepoald gebied,
uacm)oo? in dit geuaL de Korpinauas gekozen, &tizend hectanen groct
en met een oijftig Dennen tussen
Bosbel en Oístentijk.
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D,eze eerste lez1ng was ondanks de vakaDtle
toch aI druk bezocht en ean
de tree excursieo, elk van precles drle uur, op zaterdag
en zondag rran
harÍ tleu tot half een, werd door meer dan het Daxl,are aantal
deelgea
DoEen langs een pad over de hel blJ oletervlJk.
TlJdens deze excursLes
zl'et me. ,,og eens ln het veld, wat op de avoDdeD van de rezrngen
aqn
de orde kont en Det dla's wordt toegellcht.
De eerste excursle startte in het beekdal va' de
Rosep, een beekJe, dat
het water aÍvoert ven het ríoergestelse Broek. De Rosep
16 een van de
twee dulzend Nederrandse beken, nog niet zo e,.g vervulrd en een
van de
echonere beekJes in Brabant. Dit brrJkt onder neer ult het voorkomen
van de beekwaterloper, een wants, 2* cm. groot,
nog maar op een
dertigtar plaateen ln Nederland te vinden-rs.. ópdle
bepaarde plaatsen zag
nen blJ een Julste lrchtvar heer veer van deze àr."iJ.", die
Eet vler
pootJes het vateroppervlsk indnrkken. ze houden o"o ,t"or"nd
vater
bltJven eteeds op dezelfde plek biJ elkear, omdat ze niet nggl zee en
afgevoerd vlllen vorden. Door bet grote eantel noet
er dus enorn veel
voedsel worden aangevoerd door het water, dat vau de bonen en
de
lucht op het wateroppervrak valt. Ze leven van allerlel andereuit
insecten,
dle op het wster terecht konen en die ze net u.o ,oorf,l";;;-;.;ï;ffi.
Deze dlertJes houden zÍch blJ voorkeur op in de schadu* ven
bonen en
blJ bruggetJes, vaar Den ze altlJd kan vlnden, omdat ze de brug
de
gaten kunnen houden. Deze grote schaatsenriJder is erg zerdzaa[ in
gevorden, maer hler rn de Rosep vlndt Den ze aog overar eD op de startplaats
van de excursle een van de grotere conceutratles.
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vanult het beekdal van de Rosep dat intussen geheel is dlchtgegroeld
Eet een broekbosJe, is nen net enkere paasen op de oever, vanwaar tot
voor viJfentvintlg Jaar neteen de hei aI begoE. Nu passeert Den e! een
dennenbog orn de elgenllJke hei te berelken.
Het vier op, dat er tljdens deze excursles vrljwel geen vogers te horen
warenr behalve de vlnterkoning dle nog gteede doorzoug, terrriJr de
tuinflulter en eenden zÍch al weer rleten horen. De vogele zlJn nauellJk la deze tlJd in de rui, houden zlch echutl ondat ze kretgbaar
zlJn, en laten zlch over enkele weken pa^B seer horen.
rn het boa zeg Een, waaraen Den kan zlen hoe oud een denneboou ls, het
verscÈll tuaaen een Jonge aanplent eD eetr natuurllJke opelag van dennen, en de gevolgen van een aantal aentestlngen y$t de den.
rn een vat ouder bos, dat ar wat was ultgeduad, zeg Eeu goed, dat nlet
alle dennen even recht zlju, wat toch de bedoellng is van de bosbouw.
Er weren verechirlende bonen biJ net eterke, auraèrrJte kronnlugen, dle
veroorzaakt worden door een rups, de dennerotrups, dle het 1a8t8te
lootJe vanr de den aan de top aan de basls roaknaagt zodat dÍe top
ealgezlns oEvalt on vervolgena weer door te gaan groeí.en, en dan aotrs
zelÍe Eet een halve cirkel weer teruggroelt. some gaat hlerblJ óok een
vau de zlJtekken eroDder doorgroelen, raerdoor de deu;zich vorkagerlJe
vertakt.
Nurorden de dennelotrupsen voor een deel rel door vogets, neeaJes, op34
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gerulnd, naar toch 18 dlt nlet voldoende ult een oo€,IruDt rran boabouw,
zeLle Dlet al leren dl.e vogela de plek, vaar veel yan die rupsen te
vlnden zlJu.
Een blJzonderheld vornt ln dit geval nogdezogenaamde ,rkandelee,r", een
den net e€tr 6tuk sten raaraan een Etuk oÍ rat takken onteprlngen en
naaat elkaar als een kandelaer oDhooB groèteD. HlerölJ [oeten zowel het
eindlot e16 de zlJtakken eronheen tegeltjk ziJn gaan uitropen. lvat hlervoor de Julste verklarlDg ls, kan Een Dog nlet zeggen; ln leder geval
moeten door verzwakktng van het hoofdlot de ztJtakkeD geatlnuleerd zlJn.
Hiervan kregen we op de excursie enkere fraale voorbeelden te zlen.
ook vond toen op de grond op enkere praatsen Jonge dennetakJes, die van
de bouen varen gevarren. Dlt ls typisch het verk van de dennescheerder,
die de nleuwe loten aan de top van de den utthort, vBt aar dle takJes
goed te zlen le, en waardoor deze afvallen. Hlerdoor hebbeu de dennen
die hlerdoor zlJn aangetast, geen qgh.te top neer, Daar vornen een aoort
vlqkke top en zlJn als het ware geschoren. Die deanescheerder vornt een
echte plaag voor de bosbouv voorar D8 een gtom, en ls voor de bosboue
dan eeD extra klap.

iÉ

BÍJ het verraten van het bos en het betreden van de .elgenrlJke hel vlelen meteen tvee dlugen op: de brulne kleur van de,stiuikbei arsoÍ deze
dood was, en het oprukken van het bos in de rlchtlng van het open landschap, dleper de hel iD, een typlsch Nederlaade verscbiJnsel. overal
groelt hier de hel dicht, ars rnen op een of andere nenler dle opsrag
niet venrlJdert. Nu naakten we hier kennis met twee heel verschlllende
opvattlngen, hoe dat kan gebeuren: rrNatuuruonunenten" wil die opslag
verviJderen net kappen, zodat er een soort parkrandscbap overbllJft,
hel net hier en daar een te grote boou, een half open, savanneachtlg
landschap, zoars dat in Nederrand noolt heeft bestaan. Het beheer hiervan Eoet gebeuren onder zeer deskundlge lelding eD is erg duur.
'rBrabants Landechep" huldlgt in deze een andere opvEtting en atreeft
naar de grote, open bel zoars dle hler vroeBer ook beateen beeft, eu
vll dlt berelken door het afbrenden van de hei, dat na de vlnter noet
gebeuren ln de. ncand februarl of uiterllJk ln Daart.
líen zou voor deze.vornen ven netuurbeheer tn NederlaDd nog wel 10.000
EeDBen kunnen gebrulken, voorar ook ondet zoveel Anerlkeanee planteaoorten onze elgen flora drelBen te verdrlngea, zoals de Anerlkaaaae
vogerkers of bospeàt, de Amerlkaause elk, het knopkruld, de vaterpeet,
enz.; voor Anerlka geldt trouryens het ougekeerde.
vervolgens vaa er alle aandacht en belangsterling voor het heldehaautJe,
saar ledereen vel over gehoord had, en raartyan zower de larveD als de
kevertJes zelf nlet noelliJk te vlDden varen; de rortele zaten er vol
nee, tenninste b1J de aÍgestorven oude preaten veD de etrulkhel.
Hleraa glag de tocht yerder door het harf open laudechap. De nens houdt
bllJkbaar vaa dit type laudschap, rant ronend ln een bos kapt hlJ atelltg bos reg, en ln een open altuatte Dlant hlJ zeker.aan.
op het zaadpad trokken graafweapen onze aandecbt of sezea de hoopJes
35
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zand op hun aanwezlgheld. De elkebladeren laugs het pad lleten
de aktlvltelten zien van de galweap en hangen vol groene gaiappeftJes,
en de
deu llet net zlJn harsmannetJes de aktlvlteiten zlen ven de
harebullen_
vllnder, dle op zlJn beurt weer bedrelgd wordt door een elulpwesp.
ook kon nen zoeken naar mestkevers, dle vorop te vlDden zlJn
plaatse., vaar veer konÍJneu zitten. Langs het pad zlet Den hoe dleoptànunen de her. veten kort te houden, doordat ze steeds het
Jouge 10t van
de helprant afvreten, en ars er teveer konlJnen zlJn, brlJft
er zerfs
geen hel Eeer over.

,:í

veel aandacht werd op de excursies besteed aan de verachirrende venDen.
Het Pallngven of Achterste Ven (zuid) en het Belverse Ven sprongen
er
wel een beetje uit en Eeken door hun langgerekte vorn, llgging, dlepte,
begroellng en voedserrtJkdon de indr,k dat ze ontataan ziJn ult oude
beekropen, die op bëpaarde praatsen zijn bliJven bestaan. H,ei.parlugven
vertoont een wat gevarleerdere vegetatle, doordat het wat voèdserrljker
is geworden door het vele vuil uit de rucht, dat net de regen wordt
aangevoerd. Behalve het rÍet ziet uen er ook de snaverzegge, de gele
plonp,'en nlet te vergeten de pitrus, wat wrj biezen noeDen,
dre in
leder geval erg typisch is voor nensetijke recreatie of de aktiviteiten
ven Deeuwen. van de typische planten- en dlerenwereld van eeE echt
hel_
ven is hler al niets neer over, dle is nen kwiJt. vroeger werd er ln
dlt ven veer gezvonnen, Daar het beheer en behoud van dit ven eisten,
dat het degellJk werd afgerasterd en de oevers net prlkkeldraad afgedekt, zodat ook hier de vegetatie weer een kans kan krijgen en verdere
erosle van de oevers wordt tegengegaan.
Het Belverse ven is vorop in gebrulk ars vlsvljver, en zíet er net ziju
vere bootJes ar echt uit als een echte Hollandse pras. Het water
hler ar nlet neer herder, wat in echte heiveunen urer het gevar is,wordt
al
kan nen ook hler in de lente wer eens een waterbroer krljgen van argen
in het sater. waarschlJnrlJk heeft men hier in dit ven gewoon mest 1n
het water gegoold, waardoor het voedselrlJker werd en er arrerlel planteu ala riet, mattenbles en gere plonp een kaEa kregen, en arrerrei
viagen ln dat vater konden urorden ultgezet, zodat ooi d. fuut hler nu
voedsel vindt en er kan broeden. vooral het rlet, dat hler naesaar
voorkont, duidt alttJd op nenseriJke lnvloed, al is het rnaar het wasaen valr achapen geveest ln het verreden. Nu 1§ het zo, dat nen van een
voedselrlJke plas nooit Deer eeD voedselar:ue plas kan maken. lyaarschijnltJk heeft men dus ook hier te doen Eet een oude beekroop, ln ooraprong
die verveende en later Ís ultgenoerd, eeE eoort l[oerkullen dus,
verder de hel op, zeg nen een pracht voorbeeld veu een helven net zlJn
typleche zonering van plJpeetrootJe, dophei en strulkhel, wat duldellJk
wlJet op eeD wlgselende waterstand, waarblJ echter eeu overloop in het
cpel ls, zodat de dophel noolt onder urater kont, maar rer voldoende
vocht krlJgt. Durara door dit ven verd ln het verleden een dlJk aangelegd door aan weerszlJden sloten te graven en het zand hlerven te ge36
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brulkeD voor het ophogeE. Eeu dergellJke dlJk krn toch r6sl 6akk6tlJk
verdrlJnen door eeD te eterke erosle.
Keek menvanhierover'de her, dan breek dat er toch nogar vat
1D
bloel stond. Dit rlJst dan dulderljk op aeneellJke aktrvltert hel
ln
de
afgelopen tlea Jaar. f,en heeft hler te doeD net Jongere etrurt<hel,
anders vas deze ook zeker door het heideheantJe aaaàetast. ook
de dop_
hei bloeide nog vorop; zeria sitte dophel werd hler aangetroffen.
lÍel
werd het paara vsa de strurkhei hler reger,atlg afgevlseera
door de
llchte kreur von de bochtlge Bnere, een graa dat roen kaD keuDen
aan de
draaÍlng in de top, de blaadJes en de kleur. Deze vor
kont op de hei altlJd voor na het afbrsnden vnn a. neÏ :Ï"Ï:t::ï;t::"
andere nanier sat extra voedsel voop de hel beechlkbaar kont. Die
ÈocUtige snele kan zich dan wel een tvintlg tot dertig Jaar haudhaven,
Eaar
daarna verscàlJnt toch seer de hei.
ook verd aatrdacht beeteed aan de'dtructuur van de bodem. op verechillende plaateen kon men heer dulderiJk de laeg loodzand zien zltten,
een
laag die door de reBen ls urtgeepoeld en gekenmerkt is door zlJn grlJze
kleur. Hierdoor serdeu ook eonnlge paden heel duldellJk grijs getieura.
op de vochtige plekken rangs de paden voDd Een de trekrus, de kuorrus,
gagel en de zounedaus eD tuaaeD de dophei een enkele klokJesgentlaan.
op één plaat8 vonden se tusaen de strulkhel het warkrÉld of dulvelsnaaigaren net zlJn rode dreedJes vo1 rose bloenpJes.

hel vrogea de krelne, brauwe JuffertJes en nog vat grotere
lIbelIen, dle duideliJk een eigen gebledje
verdedigden, Jagend op
vllegjes eu mugjes. op enkere plaatsen atonden wat blJenkasten.
Tuesen
de beÍ zoende het dan ook van de bÍJen en honners ale gord het een
syrnfonle. vllndere fladderdeu boven de bloeDen of hlngen ean een struik,
zoale het koorvltJe en de beateerdsatlJavlinder. ook vrinders kunnen
trekken ea naken daarrnee de kaagen voor overlevlng groter oEdat ze hrer
een extra generatle kunDen grootbretrBen. De rups va.n de heldeaplnner
krulate het zandpad, en tarroze ha'goatJeg grr.Bterden tuasèn de strulkhel Ln de zon.
rn de lucht trokken voorar de roofvogels onze aardacht, die hun trek
al veer begonnen rare[. xet verschirlende klJkers rerdeu ze bekeken,
maar herkennen bleef soEs toch eea noelrlJke zaak. op de eerate
tocht
zag Den een veapeDdlef en twee torenvalken; op de tveede zosel het
rlJfJe als het uannetJe vqn de bruiue klekendtef net een spanvlJdte van
1.20 ueter en een rlchte kop. Deze rooÍvogel ie uiet zo aDèl en vrlegt
daarou laag over het randschap en verrast zlJn prool, vogers 0f een
haae, door er pardoes bovenop te ploffen. Deze voget Eaakt eeD neat ln
het rlet en kan ook broeden op de Kenprna. HIJ veet zlch
aanter ar
veer eerdtg te herstellen en rel vooral door het veie rletlu op
Flevolond,
vanraar deze vogel zlcb weer over Nederlead verapreldt. Er hebben ar
yeer leer dan dertig pareE ia Brabant gebroed.
Eet 1g rel nerksaardlg dat zoru twlutlg Jaar geleden ar arre helvogels
het eerst verdvenen op de strabrechtse hel, een hel dÍe toch veer groter
Boven de
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ls dan de Kanplna.
De trek van dle rooÍvogere ziet nen vooral uldden overdag, omdat ze een
beetJe lul ztJu uitgevalren, en dan graag gebrulk uaken vaa rrat therul.ek oÍ opstlJgende lueàt
ook de Deeure' lÍeten zlch in groepen zien, en ee' ree viet ook alle
asndacht en tlJd voor zlch op te elgen.
Een hekeenbezeu ln een berk, een elk dle van onderen geachoren vaa
door konlJnen' en een enkere paddeetoer, zovel eeD atulf- elg eeu
plaatJeezyam, naakten het geheel konpleet.

i
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llet deze eerate rezlng van een nleuv selzoen, gevolgd door een excurgie net een beperkt aantal deelnemers, heeft het Heen ln Rool
zlen, wet het ln de konende maonde. haar leden te bieden heeft.raten
Het volgende onderyer? vor't het beekdalrandschap. Ile lezing ts op
voenadag 5 eeptenber 1929 en een grote excurgle naar Rlel
o.g"riog
op zaterdag 8 en zondeg g septeuber 1929.
"o
Bertus Verhoeven

Zondag,

9 augustus

1979
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zullen deze keer beginnen net
lete te vertelleu over het bekenIaudschap, en daaraa gaan we het
De6r over de beek zelf hebben.
On een ldee te geven hoe dat
landschap ln de flddeleeuven door
de uene bewoond la geyeest, heb
lk een tekeningetJe gemaakt van
We

één van de rnogellJkheden, waarop
dat landschap, waarln de beek

zorn grote rol epeelt, erult
kan zleu.
Dle beek kan vergchlllen in
breedte, [aar dat ls dan In de
Kenpea vaak een breedte van zea of acht Deter.
Rond zevenhonderd oÍ Íets later vaek nog - waut De [enpen ls
ten,dele
nogar reat wat dlchter bevolkt geraakt - Íg zorn gebled door de Franken
vanult het oosten of vanult het zuiden bezet, eu dle hebben daar vaak
een drlehoek, wat se uoeEeD eeu Frauklsche driehoek, aangelegd.
Dle Frankleche drlehoek 1g een erg bekende kreet in De Ke[pen. wet ls
dat nu? Eea plaete, vaar een krelne groep Deuaen zlch geveetlgd heeft
raugs een drlehoekig plein Det een kortere eD twee langere ziJden; in
het ulddea een raterpoel, en met de boerderlJen ideaal typisch, tvee
langs erke lauge eD een langs de korte kaut van de drlehoek.
u moet dlt beerd toch wer uet eeu beetJe voorzichtlgheid honteren, hoewel dtt ldeaaltype toch nogat eeno voorkont ln de Kempen.
Dle vestlglngen vonden blJna altlJd plaats op de rend
van hoog en laag. De nens
le nauellJk typlach lenand,
. dle het hoge én het lage
gebled nodlg heeÍt.

HiJ heeft reter aodig, en
htJ heeft ook een droge
plaats nodlg on zlJn huls
te bouwen. En dus voudeu
dle veetlglngen biJzonder
vaak plaata op de grens
valr het beekdal, op de rand,
uraar het beekdal net ret
ouhoog gLag.
Een van de belangriJkste

vegen, de etreet, zoale ze
dle ln de regel uoenden,
40
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lag dan ook over die lengteaa, Det op d1e hoge rand, aet op de plaats
vaar Je rs zoEer8 en rs wlnters Dog zou kunaen rlJden en lopen.
De meDs had dat tage gebled nlet elleen naar nodlg oD rater te helen,
maar ook oudat det lagere gebled btJzoader geachlkt wat voor graala6d,
telvlJl hlJ op de lets hogere kant zlJn .rkkers Daakte.
Rondorn dle Franklache drlehoek lagen dlkrlJre vet veldJes. Dle veldJes
konden een verschllleud gebrulk hebben, en die hadden nlet dle typisch
langgerekto vorD van de beenden laags de beek.
Die beernden waren meestar erg nat; .stonden rs winters onder vaterl verden een beetje benest door het water, dat van boven kvam, en Ín dte
beemden werd heel vaak aIleen maar gehoold. Dat gebeurde tegen de tiJd, dat
het gras hoog genoeB paa en
de noeite waerd on af te
maaÍen, en dat kon laat ln
het Jaar zlJn. (Dat ls in
ver8chlllende delen vau de
Kenpen verschlllend.)
Het vee stond vaak op de
velden, en dat rae gedeeltellJk dus ook graaland. Ik
dacht dat er rrog DenlugsverBchll over was of dle akkers
wel of nlet vaak geneenschappellJk gebrulkt werden.
Dat zal nlsschien ook verschtllend Beveeat zlJn. Het
ls nlet zo belangrlJk voor
dlt doel; het ls ln leder geval wel zeker zo, dat er vaak een hele
grote akker blJ lag of ueerdere grote akkere, en dan ls het besrlst
nodlg, dat het beverken gemeenechappeliJk gebeurde.
Verder le er efttJd een ped dvars, loodrecht op de beek, dat uet een
voort de beek over8teekt. zott voort le een doonvaadbare praeta, en
ve kennen ze ln Brabqat eigenllJk nlet ueer. Eet soord voort ls ledereen bekendr Eear dat Je ln Brabant nog een voort goed kunt zlen? Nou,
lk keu er geeD voorbeeld van. (lte kunaen blJ Riel nog een voort beklJkeu, uaar nen herkent heu als zodanig naureliJka Deer, ondat er gewoon
een brug 1a aangelegd, en Je nu droogvoets over de beek koEt.) Zo'n
ped, loodrecht op de beek, heette vaak de dlJk, ook weer niet artlJd,
naar ln De Kenpen ls een dtJk een pad, dat drare door een Doeraa en
over een beek kan gaan.
ook de hel kan asn de audere kant liggeu. Due Je kuut een tsee kaaten
vea een beek een hel hebben, al La het Deeatel naai aan één kaut ou
ellerlet redenen vaa plaetsellJke aard.
Eet pad vea de Fraokleche drlehoek naar de hel Échter de nederzettlng
vordt rel de dreel Benoeud. Er zlJn trouvens veer ueer nenen tn gebrulk,
4L
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dat la plaateellJk ook veer verschÍIlend.
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zoela we de vorrge keer gezleu hebbeu, kwa^u het
ru prr'clpe
hlerop neer: de echapen verden op de he1 geveld;aysteeE
lp-à.
hel
rerden praggen gestoken voor de potetel, en zorel de echapea
a"
koeleu
dlen-den voor een groot deel voor de neetproduktie.
"r,
De Eest was due verueugd net pragge., eD dle verd
op are akker gebrecht.
Nlet op de beenden, ve.t zoveel neat hadden ze
nret.
de beeudeu
dienden arleen on te hooien, en noeiten door de uàteuEn
Eaar een beetJe

I

i

benest vorden.
De akkers (of essen, zoals ze vel praatsertJk genoeud werdenl
ln Brabant lanB nlet arttJd) verdeu door een eeuvenrange benestlug gereldellJk opgehoogd. rn de reger sordt opgegeven: oaBeveer één un. per
lÍanneer Je dus een laag zverte grond hebt ven eàn neter dlkte, watJaar.
zo hler en daer wel tegenkont, dau uoet Je rekeuen, dat dle. grond Je
wer
eena eeD dulzend Jaar ln gebrulk geveest kan ziJn al§ er(ker.
u noet zlch nl.et voorsterlen, dat het zo vergchrlkkellJk vruchtbaar vas,
want het yaren tenglotte nearvat helplaggen met wat n!st, en.",*irà-leder jaar akkerboup op bedreveu; ln het begÍu nlet, uaar ln rater tlJd
leder JaBr. Het rag dus een betrekkerlJk zure boden, are wer aardrg
water vasthlerd, en vel veel geechlkter was voor akkerbouw dan dle
schrale helgroud. tyant dle verd leder Jaar echrarer en schraler, doordet er vau de hel erreen naar afgehaald werd, en noott lets opgebracht.
Het kvan ook ver voor, dat er Dog een krein leupke yaa, det vanult de
velden naar de beek rrep, en vaar dre drlehoek èens aangelegd was.
l[eaS dat ls ook heel vaalr weer nlet het geval.
rn plaate van de beeuden kon nen ln het beekdal ook het broekrand aÈD_
treffen, een gebied dat helenaal nlet ontgoDnen vas. Dat rag dan wat
verder van hule. Daar hadden ze nlet zoveel tlJd ueer voor, en het wag
natuurllJk noelllJk verk in dat beekdal letg te ontglnnen. zorn broek_

land le kennellJk nooit in cultuur gebrecht; dat le raerschlJnllJk altlJd broekboa geweeet langs de beek. Daar rerd ver vat hout gàhaard, en
vesk zle Je dat daar putten ragen; det daar ook nog aatte turf gewonaen
rerd voor brandstof. Er werd tror.sena ook óp de hei vet krot gestoken
la de belvennen, uaar daar bebben ve het de vorlge keer el over gehad.
Beel veak llgt nlet ean allebel de kanten vsn de beek een grote, hooggeregen vrrkte, noar 1lgt er aau een kaot een vat ktelnere hoogte: dus
eeu hoger gebied van tsee tot vlJÍ kiloueter dooranee, det o[rlngd
wordt door beekdarea of door dglletJea van klelne loopJea. Ea dan zuI
Je tosh de veetlglDg ven de Eeneen op de raad van hoog en taag krlJgen,
en nlet alleen aan de ene kent, E88r OOk aan de endere kaat.
Dat heeft dan tot gevolB, dat dle hel hler gBuv op la, en det dle veatlglng heel vaet rondoE dat hele plateau tot stand kont. Dat ig de
eltuatle zoele nen die nog ln het atrooudal van de Boven Douge tegenkont, en re DoeLen det een krenaatrkerdorp. rn Rlel zelf is dat hei ge-,
val, ondat de Ley bler toevalllg een ongeloÍerlJke krouulng uaakt, van
42
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blJna een halve clrker. Eet hele plateau te obgeven door een krana var
boerderlJe[. En er rsa du.e in de kortste keren geen atukJe hel meer
over, en de hel raar de schapen graasden, rag daa bulten het centrale
akkerconplex. Nog een treede yoorbeeld van eea kraa§rkr.erdorp kaa uea
zlen blJ Boshoveu en Terover tuggetr Alpben en Baarle-Naasau, maar ook
zorn kralsqkk61fl6r1p llgt. rn dlt geval la het een heer groot gebled,
vaar het centrrrË van de bel pas ln de tTlntlgste eeus ontgonuen ls.
Maar elgenllJk le het precles hetzelÍde, ook
krsagqkkerdorp, dus
""a de bevonlng langg
arlenaal akkers lnhet nlddengebled, en daaroDheen
de
straàt. Een heer nonoaar type, dat erg rreqk ln De Kempen voorkomt.
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oorspronkerlJk vas de uens hler rondom de bewoalng natuurliJk het
aktlefste: daar had hlJ zlJa akkers, deer bracbt hlJ ziJn uest naar
toe; daar glngen aIle sktivitelten vanult. En er werd het Deeate gepragd op de hel, dle bet dlchtste blJ vas. Er gebeurde het ueeete in
het gebied, vagr de uens woonde; ef haarnate Je verder reggl.ng, kvam
de nens er miuder. En zo'n situatle, waarblJ Je een geleldel'lJke overgang hebt vqh eelr toeateld - 1n dlt geval van een grote aktlvttelt
ttaar een geringe aktlviteit - zower rangs het beekdal als over de hel
geEeten' dat DoemeD we een gradlënt: een gelelderlJke overgang. Er
sas hler dus een gradiënt lu de aktivltelt vandeue'ne.
Een hereboel prauten- en diersoorten hedden hua óptinale kans érgena
op dle gradlënt. llant u begrlJpt wel: er zlJu ln de loop van mllJoenen
Jaren ontzettend veel planten- en dlersoorten door evolutle ontstaaa,
en dle zlJn alreuaal, ou erkaars concurrentle te ontwlJken, zich gaan
speclariseren op bepaalde eoort plaatsen. De een staat beter op zure
grond, de ander Deer op nette grondl de ene Eeer op groud, dle wet
aangesta.upt ls, dle vat vaster ls, de andere op Eeer losse grond. Nou
zlJu de Deeate aoorten alet aangepast aaD het extreeu droge of het
extreen natte, EBer JuiBt aan een of a^ndere tusaeDtoeatand, dle yan
nature ook het meest voorkoEt.
En dst betekent dus, dat ln dle gradlënt een gereldig aaatar goorten kqn
voorkonea vanaf vlak blJ de nederzettlng tot heer ver dear vandaan.
En het eerate, vat er gebeurde, toen hler verandertag ln krarn, 1g dan
ook dat we dle gradlënt aangetagt hebbetr, dat het vergchil tussen aktlet gebrulkt en heleuaal nlet gebrulkt, det dat klelner verd, ordat
de uens zlch gnellsr en geuakkellJker ging verplaateen, en oDdat do
nens eigenllJk overal ret lntenglever aan de gang glng. Julst dle
gradlëntgedacJrte Eoet u ln de gaten houden, r'nneer u vÍtt begrlJpen,
waaroD de planten- en dierenwereld ln Nederland bedrelgd vordt.
van dÍe tvee uitereten zlJn de overganggtoestaaden het belangrlJkete.
Het gaBt hl.er nlet on dle uitersten zelf, naar van dle tree ultersten
mlgsen ve er nu één. Nou, en ala u va[ zotn gradlënt één coupouent
nlst, dcn begrÍJpt u, dat u geleldetlJk sau alle endère ook kvlJt raakt,
autoEatl8ch. ll8nt dle tree ui,terstea net al dle overgaagen daartussen,
begtaan {nnk2!J het lelt dat de ene én de andere lu.atand gehouden
wordt. En daarnee zltte! ve dus ln Nederland te klJkeD: t7aE de tree
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ulterateD tlraaen ve er ateeda eeDtJe, en
het hele ayate€D opgerold.

dan

vordt ra'gzeaE Daar zeker

le dat nu hlstorlsch in zljn werk gegaan?
rn de roop vau de vortge eeuw ls er op de eerste praats lu Anerlka
eea
hereboel graalr verbouwd, oudat daar onetndlg veer rulmte
was biJna,
en oEdet dear de grond nlets kostte, vant dle konden
ze gewoon van de
rndlaaetr etelen. En ze hebben dasr zoveel graan geproduceerd,
dat de
Eoe

boereu hier geen graan neer verkopen konden, zodat
ze Eoeaten gaaD
overschakelen wat hun hele ayateeD betreft. Dat serd
de vorige eeuw nogelÍj'k, o'dat na'eriJk de kunstmest Èan het elnde van
beschlkbaar kvam.
Dat
hler overar naar heer gererderlJk ooorgeaiàigen.
's
nest naakte het nogeliJk ou de schepeu af te schaffàu, uaar de kunst«tle hoofdzakerlJk
nodlg vareE on dat graaE te producereu. De wor was
trouwena ook nlet
ueer verkoopbaer, waat 1u Austrartë hadden ze ongel0feliJke,[oeveerheden vol te verkopen. Dus dat graan, dte wol
ult AustrarÍë en die
kuastEest Bsnen maakten een einde aan het hele systeem.
schapen varen nret ueer nodlg; de hel was nlet nàer
nodlg, ea de her.
kon ook'ontgonneu worden, want er vas Du mest genoeg.
Alles blJ elkear leldde dat ertoe, dat die hel nlet ueer geneen'chap_
pellJk bezlt bleef. De het werd verdeeld,
verkocht eu ontgonnen; even_
tueel beboet a1e het hele schrale grond yas.
En ook de beeuden behoèfdeD nlet neer door de beek
beneet te *orde',
rant Je kon dle ook gaan benesten met kunstnest,
en er welland vao
uaken. Een probleeD vas dan nog, det die beek de beenden
zo vaak onder
water zette, en daa trapten de koelen nstuuruJk meer kapot
dan ze
opvraten. Dus het werd dan belaagrtJk orn de zaak droog te reggen.
De pranten, dle er speclaer aan aangepset waren,
dat er op de beenden
geen nest kvan of heer vernlg (arleen van de
beek) lleten het dus suc_
ceaeÍevellJk afweten, en de boer werh eteede ueer gerlcht op een grasland, det here hoge opbrenget gaf rn korte tiJ«r. want de boer Doet
Det
de lnkoaena van de etadsuensen Eeegroereu en noet nlet Eet
ziJn
here
gezln ln uoetllJkheden ko'en. Dat betekende dus, d.t
hlJ gedwongen
rerd ou eteeds meer te produceren op een toèh
nret
groter wordend
veer
oppervlak.
En vandter kou Je van het een in het ander: uesr beuegten;
ontwateren,
droger reggen van de grond, zodat htJ Dlet Doer zoveer kapot
vordt; verder ontrateren, en tensrotte beregenr.nBalnstellatlesgetrapt
oD een
droge perlode door te kouen. ïant natte groia r"-.iiila
slechter
dan
droge' en Den ia ulnder baag voor e€D droog
dan ve. ee' nat Jaar.
Dtrs den ls de oplosslng: alles droog reggen,Jaar
en ers Je vocht tekort
hebt, beregeneu. Dat le econonlsch de enig haalbare
iogerlJkheld.
voor. de daar venoudsher thulshorende prenten- en
dr.eraoorteu
18 dat na_
tuurllJtr het elade : rs winters staet her voortaen zo ;;;;;;;"iij*-eu beglnt het g*e zo gaus nogerlJk te groelen, en 18
zo gauv DogellJk toegankellJk. Dus al d1e planteu, dre rat ueer het
vocht aodlg hebben, eu pleaten dle aan vat mlnder uest zlJn aangepast,
gaan

44

verdrlJ-

.

,jrji

.fl

l-'
i

1

-l

nen. En dat ls geroon negentlg proceDt.
BIJ het laatete etadlum hoort den ook de ruilver_
kavellng, saarblJ er grote peroelen genaakt ror_
den: alle klelne landachapaeleueatea verdwlJnen.
Nu de uÍtvlndlng van de Eelkt.nka, want de nelk_
buesen eieen teveel tlJd, zodat een klelnere boer,
die het er nog een beetJe blJ deed, vat toch al
economlsch heel uoeilljk,haalbaar vas, nou heleuaal de genadeslag krljgt. Want die klelne boer
kan nlet eens ziJn uelk ueer kviJt, watrt hiJ kaD
geen melktaDk betalen.
Bij dit systeen naak je het volkonen onnogelljk
on Dog een graslnnd te hebben, waar nog bloenen
lD Btaau blJ vlJze van apreken, want dat is ge_
Yoou ecoDoniech onnogellJk.
DergellJk soort dlngen kunaen nu elleen nog Eaar
in natuurreservaten. Dat betekent dua, dat die
tegeustelliug tussen eeD natuurllJk gebted (wat
wlj daa natuur noeuen, want dat is dus de cultuur
van honderd jaar geleden) en het agrarisch gebied
Bteeds groter wordt.
TervÍJI vroeger de boeren terecht zeiden: WÍJ
nakeu het laudschap, en dat heb Je aan ona te
dankeu - zeet terecht -, naken ze nu lnderdaad
ook het landschap, maar kuanen ze natuurtljk
nLet roeer een dergelijk soortenrijk landschap
hebben, vant dan kunneu ze nlet Eeer neekomen
net de welvaartsgroel tn Nederland.

blo-lndustrle is een ultvloeisel daarvan,
dat Je zoveel vee Doet houden, dat Je nl.et meer
Je nest kunt gebrulken op Je elgen land.
Dat Íe ook loglsch, vant er is geea kringloop
Eeer. Het le nle( Deer zo, dat Je voedsel voor
dat vee zelf vertouvt, en dat je de mest veer
kunt gebruiken on ilat voedael te laten groelen.
Nee, daar heb Je te wetnlg rulnte voor. Je koopt
voedsel, en Je uoet de Deat dus ook krlJtteken.
De krlngloop, raarbiJ Je dus vau bulteD at ietg
naar bÍnnen haalt, kau elreen ,oaer weer kl0ppen, als Je ook lets van
blnnen Daar bulten breugt. En dat betekeut dua, dat Je uest uaar burten
uoet zlen te brengen. Nou, de Eeest voor de hand rlggende nethode is
natuurllJk vla de beek, want dle stroont toch. faar dat ls óók ninder
gewenst; daar hoef lk verder nlet over te praten.
Ook de

é

!

I

IIet typieche bekenlaadscbap is noeillJk ln dlare vaat te leggen, oDdat
nen slechta relnlg resten van vroeger aantreft
Itel wlr lk aau de hand hlervan toch lateu zien, hoe de sltuatie in het
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Dounerdar ia, det duldeliJk afwlJkt v8D het hler geschetste beeld. ru
deze ongevtug uet dle veel grotere beek, De Donner, ls de toestand toch
vel eeu beetJe anders.
l{at ln het landachap zo hler en daar nog herkenbaar ia, is dat er als
afscàeldl.ng van de laaggelegeu grasranden nogal wat elzen Btaa!. Dle
elzen yornen vel geen gesloten geheer &eer, en ze ataan laag nlet tussen alle graslandperceren ln, Eaar de beendenstructuur le er toch nog
wel vaek ult te haIen.
ook een dulderlJk fra$rent, zoals het vroeger was, voDDen de flinke
houtvallen ou de akkers. Dat was op de eerst praata on het wild,.van de
akkers te bouden, naar ook om de schapeu van de akker te houden. ook
vlndt men Dog de dreef, zo'n pad tusaen de akkers door naar de hei toe,
waar de schapen over gedreven werden, en vaa,r een houtwer rangs rag.
§ons ig zoru houtwal heel breed, abnomaal breed ze]-le, Eaar heer veinlg dlcht, en dan houdt hlJ geen eukel beest neer tegen. Het.ziJn alrenael alleen nog Daar reaten.
Je kunt aon de stronken nog wel zlen, dat ze vroeBer gekapt geyeest
zlJn, uaar lntusseu zLJo. ze al een Jaar of derttg nlei neer gekapt, en
zlJn er al dlkke atanmen ultgeschoten. Daar tussenin hebben ze het ook
nlet Eeer opnleuv dlcht lngeplent.
Er wordt gezegd - lk weet ook nlet of

dat vaer ls - dat het dleper llggen van
zorn pad, de dreef, gedeeltelljk veroorzaakt kan zlJn, behalve door ophogen
erneast, ook doordet de keutels van de
achapen uog door de keuterboeren zouden
zlJn verzaneld. In ieder geval ls het
zo, dat langs dle paden de schapen
aaer de hel gebracbt werden.
Soue kun Je dat hakhout zelfs nog in
het bos terugvlnden. Er zlJn eltuatles
ln De Kenpen, vaarln ze d,at vroegere
cultuurlaadschap bebo8t hebbetr, en dan
zLe Je aoDa'een houtwal, dle helenaal
ln een bos 1a opgenoEen. Dan le dle
akker ln een bepaalde perlode verlaten

rn het Dounerdal tref Je
.":tl:*t.oo"r.
sÍtuetle aan.
".* plaats veer breder
Het D,oDneldal ls op de eerate
den de enalre beekdalen hoger ln De Kenpen. En Je krlJgt den een here brede vlakte, yaar
lu princlpe erg veel grasrand ls, en ook veel wllgen te zien zljn en
veel populÍeren.
Het llJkt dan natuurllJk ook alet zo logisch, d8t Je dan zo dtcht blj
de beek een kleine nederzettlng krtJgt. faer Je vlndt ln het D,onneldsr
nogal qen5 een krelne verhoglng lu het terrelD, die een donk genoeud
rordt, en arg zodaalg in alrerlel naren ls terug te vlnden. Een typlech
voorbeerd hlervan vot'mt de Goelendonk, waer een boerderlJ geveatlgd is
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op een krelne verhoglng ln het landschap. De boer heeft
dear zlJn ak:
kers en bedrlJfsgebouren vrak biJ de beek rlggen,
het daar gevoon plaateeliJk sat hoger is. Het ie.een
"ià"t
íyp"-o"a"rzettrug,
dre
dieperluDe Keupen rat alnder voorkoEt, ,oaar
"oàJ,
hler
in
het
llooneldal
betrekkerrJk noraar le: gerooa een één-maa"o.o.rr.ttfog,
."o EinzerhoÍ.
Het kunnen er ook tvee zlJn.
Eeel vaak is het ook zo, dat dergellJke prekken Ín bearag
geno,en ver_
den door wat rlJkere heren Eet wat Deer Dacht; dat
er
een
kasteeltJe
ligt of lete dergellJks, vaar St. Oedenrode zo rlJk aan
waa.
Typlsch in het Douneldar ziJn ook de watermolens.
stuwd ou de vaterkracht te benutten voor het malenHet water wordt opge_
verderheeftmen fllnke aanplanten van populleren van de nolen.
dal' zoala ook nool te zlen is ln Nedervetteu. ln dat brede Donner_
De nederzettlug llgt daD
aan de zlJkant vau dat Douueldal, echt op
een hogere kaat. verder kau
men ln Son vauaf de brug goed zleaboe de oever vau de Doonel 00k vru
sterk onhoog ka! gaalr, zodat het ook
nogeriJk
om hler de uederzet_
tlng, ln dtt geval een compreet dorp, helenaalwa'
dlrekt
op de oever va.
de beek te leggen.

Ig!:_gygr de ptantengroei.
Als Je zo'n hooiland hebt, d.t 's wlntera helenaal
.nder water staat
en in het voorJagl noB tanerlJk vochtlg
dan
krlJg
heel typische
planten, zoals o.a. de plnf,sterbloen. Die
'e graslaaden, Je
dle beenden, waren tot voor tien jaar alleBaal geken_
nerkt door grote hoeveelheden pinksterbloeDen.
Andere planteeoorten, dle hler voorkonen,
nlnder
produktieve grassoorten. De kleureD van datzlJn
gras zljn
alttJd anders; het heeft niet de donkere
vaa
het Engels raaigras, dat nen tegenwoordlg kleur
het
neeste
zlet. Het zÍJn typrsch ninder pioduktieve
Det
vele tlentallen aoorten plauten ertussen, graaaen
zoela de
knolsteenbreek, sneerrortel, boterbloen, en allerlel
ondere plauteu.
ook een typlsche praut, dle vroeger rD de beekdalen
voorkwen, la de uoesdlstel, een hele hoge, bleek_
Broene dletel, dle erg achaara gerorden ie. U zlet
hen nog het vaakete ele u Eet dà euto door llultgland
of zo riJdt. Daar ateat hlJ gewoon langs de autobaan,
naar hler tn Brabant ls htJ praktisch verdvenen,
zelfs ln Zuld-Lluburg zle Je hem naar heel zelden en
___L______

4

neer.

Wat ook

erg veel voorkva^u vroeger ln Brabrnt, dat
varen orchldeeën, zoare de werrlekende nachtorchts,
een plantJe dat heleuaal ulet zo opvalt. líen hoeÍt
echt nlet elndeloos graelondea af te ropen oD te zoeken Eaar
rlekende nachtorchls, vant de nogeliJkheden voor zorn prant een verzlJn gewoon
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hier nlet neer aarwezig.
Als u een zerdzeDe of een beetje gevoellger prantesoort wllt zoeken,
dan le dat geen kneetle vnn veel bulten zlJn, veel rondlopen en overal
klJken. Nee, Je Eoet gevoon nedenken: waar zou zorn plant, dle ergens
tuasen voedselarr en voedselrlJk, tussen drlJfnet eu kurkdroog ln zlt,
dle dus ln verachl.rlende opzlchten ergens op dte gradiënt thuishoort,
vaar zou dle nog levensmogeltJkheden kunnen viuden?
De velrlekende nachtorchis ls in ieder geval een plent, dle op het ogenbrlk blJzonder schaara la, maar vroeger in De Geerders ook voorkwam.
soms ontvlkkelen zlch polten van grassen en zeggen met waterDavel ertusaen; ook een plant dle in de overgang van voedselarn naar voedserrljk thuishoort. Tegenwoordig zoeken we water:Daver eerder in een natuurreserveat op de oevers van vennen waar veer mensen of dieren zljn
geweest, dan ln het cultuurlandschap, waar hlJ dus vroeger gewoon in
het gras stond. De akkers verden vroeger ook nlet bespoten pgt atrerrel
niddeleu, ei ze verden nog nlet zo verschrlkkellJk zvaar bemest, eu
daÈron vond men er een heer stel akkeronkruÍden. overlgens, de rogge
dle vroeger wel ongeveer het belangrijkste gewas vas, is lutusse4 heel
sterk verdrougen door gewassen, die veel neer mest Ln nuttlge voedingsstoffen kunnen omzetten, zoals snljnais, en we zien dus naar verhouding
biJne geen roggeverden neer. ook tussen de rogge ln groelden allerlel
krutden: klaprozen, korenbroenen, akkerviooltJes, on van de boLdertk
naar helemaal te zwlJgen.
En om een beeld te kriJgen van de verandering: de uieuwere ontglnningen
hadden nlet dat kleinschalige patroon. Typerend ls, dat rondon de boerderlJen wel wat bomen werden aangeprant on het laudschap een beetje aan
te kleden, want bliJkbaar voelt de nens zlch toch ook eigeuriJk in een
kare vlakte niet zo thuls, en heeft daaron toeb graag wat bouen on zich
heen, oudat Juist ook die grens van open en dlcht voor de [ene het
Eeest aantrekkellJk is: het zogenaemde parklandschap.
rn praats vsn de heggen is er dan verder het prlkkeldraed gekouen.
Prlkkeldraad heeft veel voordelen, we[t het neemt geen licht reg, het
neent geen vocht weg, eD Je kunt de rulute heleuael benutten, zodat ze
tegenvoordlg voor de afecheidlng vaa versch'lllende gras.Ianden ueestal
alleen prtkkeldraad hebben. uaar het Íe ngtuurliJk ret reer eeD yerarnlng v8tr het landschap. En de heggen eu houtwallen vorden gekapt. rn het
geval dat de boeren bang zlJn, dat de natuurbescbemlng erg veel belangatelllng voor een gebled zou kunnen krlJgen, zegBela ze wer eene: Laten
we alvast alle houtgewae kappen, dan zíen ze tennlnete dat het een
weerdelooe gebied ie, en dau krlJgen we tenulDste geen beperkende bepallugen. Dat kont heel veak voor, en dlt wordt ze]-l,s geadvlseerd door
sonnlge agrarlsche deskundtgen, oE ln dlt gevar de etadsnensen een
stapJe voor te ziJn. ltat ook veel gebeurt, ie - dat den per ongeluk
gebeurt, els het niet offlcleel kau of Dag - det uen nauellJk zorgt,
dat het vee arle lage etrulken opeet. paardeD zlJn nog rel eeng bereld
ou hele bonen aan ie pakken door ean de schors te knagen, eÀ op dle
nanier kun Je netuurllJk ook een houtwel blnnen de kortate keren kwlJt
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ziJn. Beharve de zrere beDestÍng heeft ook de ontwaterl.g blJzoader
veel nerandèrd. vroeger zag Je de plnksteràroeE ln de beekdaren
ver_
spreid over het hele grasraDd. HetzerÍde gold voor de koekoekebloeu.
En zowel de koekoekebloen als de plDksterbtoen
zlJn nu voor een troot
deel verhulad naar de randen van de aroten. oodat
dle gra'latrden dlep
outvaterd zlJn, vlnden ze vochtlger, nattere toestanden
uet vat
mlnder meststoffen alreen nog op de randen van de aloot. en
Daar kua Je
dergellJke planten vaak Dog vlnden. Hetzerfde verschlJnsér zleuwe
biJ
de sleutelbloem, de bosanemoon en het speetrkruÍd.
Je zíet daar ook de witbol en geen Enge1s
raalgras. Het ls nog typlsch datgene, wat
vroeger nldden in de wel aantrof, dat Je nuJe
eventueel nog te zien kunt krlJgen langs de
s lootrand.
Op hea ogenbtlk ls het zo, d,at van onderaf,
vanaf het vater, veel neer neststoffen de
plaDtengroei bedreigen. En als het water
dan aog eens eeD keer hoger 6teat, koDen aI
dle neststoffen ook op de oever terecht van
de sloten, eD dan vlad je op die oevera ook
de pinksterbloeu en de koekoekgbloen nlet
Eeer, Daar vlnd Je daar brandnetel en kleef_
krui d.
De enorme toene.me van brandnetels is gekoEen
door eD hangt samen net onze welvaartstaat;
echt eeu soort die veel stikstof nodlg heeit,
kleefkruid ook.

Ít
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En ÉIs rre nog gradiënten wlllen vlnden, dan
vlndeu we die Eeestal aen de randen van de
wqgeD, waer Je een gradiënt kunt hebben van
zeer intenslof betreden en bereden naar
velnlg lntenslef gebruik door de uena op de
rand vau de weg. En Je kuut daer dan ook
heel lnteressante reeksJes vlndeu en tn
aoDrlge sttuatles vtnd Je Íu dle níicrogradlentJes nog heel interesaaDte soorten.
Dat ls afhankellJk vau precles de llgglng, de bodeutoeatend,
en de uanler wearop de nens zl.ch daar voortbeweegt.
ook een typlech prekJe vorDen de ra'den van greppers en dergerrJke,
wanneer het water ln dle greppels nlet ar te noà! stlJgt,
en vsnneer
het water vanaf de grasranden uiet over de rand epoelt, ,"a"
door trekt. Dsn ku.', Je dle brulnere randen krlJgen Eet vaak eronder
her erln
eu dergellJke.
De wltbol ls een plaat, dle blJ uatlge beneatlng
het aeeet voorkoDt,
terr'lJr het Engers raargras de soort is, vaar heel Nederrand
nu Dee
vol etaat, en dle de hoogste opbrengst heeft. Daar'ataat uw gazo.
vol uee wearecbrJarlJk. u kent hen dus wet, ook ar raat u hen nlet ook
zo
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hoog rorden, dat hlJ ln bloel kont. f,et
Engela raetgras geeft de kleur aan het
Nederlandse grasland, dat het hele Jaar
door frla groen bllJft en eeD hoge op_
brengst kan geven; eeu paar keer per Jaar
geEÈald kon vorden als het Dlet te nÀt of
te droog le geveest. Dlt gras ik ook voor
het vee erg geschikt: het vornt flinke
vortelstokken en eeu flinke grasmat.
Zurtng ken ook het gevolg zijn van een
beetJe overbenestlug, want Je krlJgt op
die koelevleal.en Ln het algemeen biJ een
fllnke beuesting nogal eens genekkellJk
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ridderzuring: dle hele grote, forse zuring.
l[aar u veet, dat ze daar lntussen ook weer
leta op gevonden hebben: dÍe worden na.EellJk dood geapoten.
En ale een gebled dan nog eeu keer geruil_
verkaveld wordt, dan krlJg Je ook nog eena
dle grotere percelen, en dan gaat deamee
het Brabeutse landschap elgenliJk over lu
sen Eollende poldertandschap.
Een van de onaangenane gevolgen ven de

blo-lndugtrle ls, dat Je Je neststoffeu
nlet k*lJt kunt. Als Je tonnen drÍjfnest
zou noeten Baan trensporteren over vele
kÍloueters, kun Je vel nagaan, wat dat
gaat kosten. Bet ls verboden on te lozeu,
raar het gebeurt crandestien toch veel ueer dan de offtciële
cijfers
doen veraoeden. veel gler wordt op het rand gebracht,
vaak zoveel dat
het blJ reBen bovengronda weer kan afspoetenl tn ae gronc ken trekken
en seer urtepoeren, zodat het dan toch nog in ouze vaterlopeu
terecht
kout. Als gier op het rand gebracht wordt; qordt het
Ín
Íeder
geval
voor een groot deel door het gevaa benut en heb
Je «tus een soort krlng_
loop. f,aar de sroten Baan er toch wel anders dooi
urtzren. rn praats
van dle gevarÍeerde vegetatlee krlJg je ueestal ln dte
lnteaeÍeve cul_
tuurgebleden brendneter en reverknrld, typische soorteu van
een zwaer
beneet gebled, de zogenaaude etlkstofnlnnsars.
Nog een ander gevorg vau o,ze grootscharrge aanpak
en ven het fert, dat
ve elle grond rntenelef gaan benutteu - zerÍe aan de
vaa de hel,
ver van de nensellJke bewonÍDg zou je zegget, kan nogrend
een groot ualsveld rorden aangelegd - ls, dat de hele gradlënt van ar:u
dveneu ls. rn zorn gevar van ee' heel voedselrlJk gebled Daar rlJk ver_
met nals pal
t6BeD de hel aan, don kun Je wer raden, wat
iog-or""
Je
kunt
houden Iren
het voedseler.ne hetdegebled. Dat ls volkonen ultgàeloten,
is geen dear
enkele kons opr dat Je er Dog lets vaD overhoudt, wsnDeer
zorn zïaar
beEoate a4f6akk61 er pal tegenaan wordt aangelegd,
afgezlen nog van het
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felt, dat ook arle overga'g'Ettuatres
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volkomen verdweuen zlJn.

Ies-le!e -gyer- gs-glerssserslg.
rn de loop van de geschredenr.s hebben re steed' Deer open grasrand
kregen. rn dat Eeer open terein gaan daa ook audere dleren konen, geeen daarvan ls de krevlt. Dle vestlgt ztch nlet 1n hele krelne grarr-In
landJes net etrulken en bonen ertants, vaar overal een boef
han
zltteni nee, hlJ vrl een beetJe vrlj ultzrcht hebbeu, en hetachter
Doet ook
weer nÍet te hoog gras zlJn. De krevlt ls èr door de mens Eet zljn
mestlng echt wer wet op voorult Begaan, en vat open zicht ls voor bede
klevlt' erg belangrijk. Daardoor is de krevit waarschiJnriJk aanzlenllJk toegenoueB, oDdat hlJ ook tot broeden kont. Mear een kievlt vraagt
kort gras, ondat hiJ ziJn voedsel op het oog noet zoeken.
De. gFutto heeft daar verschrlkkelijk
veel nadeef 'b1J.
We hebben een reeks van weÍdevogels van
open droog graslaDd traar zeer nat gras_
land, en de tweede ln die reeks ls de
grutto. Dle moet wat..nattere grond heb_
ben, en wat hogen gras, ondat hÍj zlJn
Iauge snavel dan in die zachtere grond
kao steken, e\ zo 'zlJn voedsel zoeken.
Die grutto gaat dus achteruit. En nog
erger ls het gesteld net de tureluur,
de kenphaan, de bosruiter, en dergelÍJke.
Dlt vogels zltten achteraan in de reeks
en zljn eigenllJk helenaal ult deze
streken verdwenen. Ze kwamen in het be_
giu van deze eeuur hler nog veel voor,
Eaar dat ls afgelopen. De tureluur broedt
nog ln enkele paartJes in De Kempen, en
de keuphaan ls heleuaal verdwenen, Elsechlen op ééu plaats te vlnden.
De korhaeJl Ls een vogel, dle op de hel
broedt, [aar op het cultuurlaad zlJn voedsel zoekt. Elervau
hebben ve
de vorige keer gezren, dat hlJ door de grotere eeutouigherd of
door de
recreatiedruk op de hel lu leder gever ook aau het achterult gaan
1§,
uadat hlJ wel tlJdellJk geproflteerd had ven onze ontginnlngen.
De enorme hoeveelheld voedser ln ons rand, en de hoevàerhetà nest
trekken ook arrerrel dreren aan. zo is in de loop van deze eeuw de kapmeeuw
of kokmeeuw ln Brabant gekonen. Die zoekt nu eens hier en dan veer daar
ziJn voedeel; nu eens ln de stad een weggegoolde boterhs^E
op straat of
op een apeelplaatE, den weer eeDa achter een proegende boer 8aE,
w88r
hr.J voruen en lnsecten achter de ploeg kao yerza.ueleu.
En dle neetstoffen kouen alreaaal terecht in onze uatuurreservaten
de vennen, raar de kap,eeuven broeden. Eet is dus verschrrkkertJk ln
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Doell1Jk o,' een natuu*eservaat voedserar, te
houden, ssnneer de hele
ongevlng voedeelrLJk 1e. Die kap,eeuw ls dus
maar een van de vele voorbeelden' De luchtverontrelnlgrn! re een tweede voorbeerd,
en zo zlJu
er nog wel neer.
DÍe kapneeuwen gaeu dus broeden ln en
langs otlze vetrneD, eD dan ziet de vegeta_
tie vau zotn verr er erg bemest ult. Er
verechlJnt dan pltrus, tandzaad en bltter_
zoet, dus planten van een zwaar benest
nllleu. Het ie vel mogeliJk on dle neeuwen
eeu beetJe te bestrlJden, naar dat is een
vrlJ hopeloze en een erg dure zaak vooral,
vant bet arbeldsloon le tegenwoordig zo
ontzettend hoog. En als DeD ziet, hàeveel
Danuren het kost on een paar plasJes een
beetJe ueeuwenvriJ te uaken en houden, daa zeg
Daar t,ro.là elgenllJk nlet aa. gaan atean. Bovendlen verstoor jeJe:
behalve
vaak ook nog alIerlel audere dieren en ook de vegetetle.de neeuweu
En het wordt
pas zlnvol, ars Je de meeuwen echt herenaar
weg
ders komen huu uitwerpselen toch nog in het *.i"r.f.roi p."t.r1 waaf,, ank-9gEel_=sl_t.

zulren nu proberen een beerd te geven vÀn de bekeu zerf.
''e
Daarvoor
noeten ve eerst kennis Eenen van het begrlp stroongebled.
,,at
1s dat uou precles, zorn stroongebled?
,'el, overar ln het landschap vait uatuurlijk regen,
eD ar dat water
slJpert op een of andere manler door de bodem uaar de
toe. Nu ls
het stroomgebied van de beek het hele gebied, waarvau beek
het afvl0elende
regenvater ln dle beek terecht ko't: de beek uet al
en de zlJl00pJes daarvan, en de ziJl00pjes daar weerzlJn zlJroopJes,
vaD. Du' alre
grond daartussenru, waSrvan het rege.water
alreroaal aa,en In dle ene
beek terecht kotrt, dat uoent nen hèt stroongebied
vau de beek.
rk wir nu r.ten zlen, dat zoru gtroongebled één geheer
ls, en dat je
ook geen nirieubebeer of natuurbeheer kuut pregen,
ars
nret met dat
Je
bele etroougbbled rekenlug houdt.
we gean au verder zo'n beek zerf neder beklJken
en vrageD otrs hlerblJ
af: waar ko,t dat weter van de beek nu allemaal vaDdaeu,
en werke veranderlngen zlJn er ln dat stroomgebied opgetredeu?
Ei wat betekent dat
uu allemaal voor dle beek?
we zullen zlen, dat de veranderiugen 1n det stroongebled
her en der
allemaal hun neerslag vinden lu dle beek, en dat dfe
beek
dus steeds
zar veranderea. Dat veranderlngaproces wordt hlerbtJ
ara
een
flInreeksje aan de orde gesteld.
De vraag, dre se ona gaaD eterlen, ala we zorn
zteu, is: waar kont
dat vater vandaan?. rn het bovenstroouse terrel. beek
ven
eeu
naal regen. Al dle regen neeut lntusaen allerrel stoffen beek valt arlenee, dus dle
regeD wordt water ven verschlllend 600rt. Bovendieu
hebbeE ve ulet al_
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leen te nak€n met de krallteit van het Tater, de eorpnatellíttg vaa tr.et
vater ln de verechllleade delen ven het stroougèbled, Eaar se hebben ook
te maken uet de loeoeelheid rater, dus net de Enelheld, vaarnee het
water Ea een regenbul vordt afgevoerd. Ea dlt zal een heel belaagrtJke
rol bltJken te epelen. Gaat dat vater enel dle beek ln óí gaat het
heel laogzaam? En brlJft dat rater rren te voren nlsachlen vel een Jaar
in de grond zLt'tet? Nou, dle hoeveerheden vater, dle ult de verechlllende delen vaD eeD etroongebled kouen, zullen ook de rre\ le paaaeren.
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vroeger vaa een heer groot gedeelte van dat stroougebied van de beek
hel. En op die hel stagneerde het vater. Het rater bleef daar nakkellJk
ataan, oudat er op veel plaetsen een ondoorlateDde laag ln de boden
zei, en ondat er geen enkel aysteeD was, dat dat water van dle hel afvoerde. Er lagen geen aloten of greppels of rat dan ook. En het gevolg
hÍervaa was, dat een deel van dle hei veranderde ln een piJpestrootJesve1d, een vergraselnB va! de hei..-.
De hel w&a nog nlet bebost; het wa6 aog veel ueer eetr open hel. Dle
grote open hei hebben se echter pas gekregen lu de tate xlddeleeuwen;
dat ls due leta geveeet vaa lsoo - 1900. Als Je nu zorn hel geat bebossen, le er voor dle beboselng een gebled nodlg, dat nlet zo uu en
dan onder vater staat. Daaron vordeD er greppels gègraven, on dle wateroverlast ln het vinterharfJeer kwiJt te raren'. Dat betekent, dat
het water, dat nu valt, ener door dle greppele naar benedeD kaE, en
dan ln zeer korte ttJd ln die beek zal zlJn: veel eneller dau waaneer
het dle bodeu met al die gekke lagen en hoogtevergchllren Doet pesseren. Dan kan het tllsschlen maanden duren, eD tru is het nisechlen al in
een harve dag daar. Ale Je greppels graaft, gaat het water door dle
greppels en sloteu naar de beek toe.
Er ls Dog eerr andere lnvloed. De bonen dle nen aarplent, zullen veer
vocht opneaeD, en veer water verdaopen. Eu er le nog eeu derde lnvloed:
de verteerde en halfverteerde resten vaD die bo[en, vetl het afgevarlen
blad, vau tnkksl, en weet lk wat alleuael, al dle verteerde, haltverteerde en onverteerde resten zullen ln hele klelne deeltJee ln dat
rater terecht kornqn, en dat sBter zar hterdoor dus bepaalde stoffen gaan
bevatten.

krlJg Je van een bel heel eader rater da! vu eeD boa. Bet íater,
dat ult een boa koutr zal Deer organlsohe deeltJes, Eeer plantaardlge
deertJee bevettenr.en dat zal dus ook Íeer een voedaerbron kunnen zlJn
voor ellerlel organtauen.
zo vas er vroeBer ook noeres, yeeu, dat zo Du eD dau ook weer ultgestoken werd, uear dat toch ln het algeneen den reer doorgroeide, en
ara een spons het eat€r vaathleld, en det vBter natuurllJk btJzonder
leogzaam afgaf. ElgenllJk kuu Je zeBgen, dat het grootste gedeelte van
het waterr dEt lu dle veengebleden y1el, uauvellJka'oolt ln de beek
terecht kran. Echte overachotten kvalen la de beek terecht, en de rest
verdaupte rE zo[er8. Je hebt natuurliJk altlJd rel overschot hoor.
l[aar als Je dat veen gaat vergraven, als Je blJvoorÉeer een peelgebied
gaat vergreven, dar ben Je die spons kwlJt, en dao gaat aatuurllJk dat
Nu
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rater vqn saDengte1ling verÉnd,eren. Dan la het nlet Eeer dat
brulne,
hunuerlJke
det
veel snelrer naar de beek toe gaat.
',eter, heb bovendien
Na de vergraving
Je een volkoDen 6ader landschap, een ander gebled,
vservqn het water óndere va. Aa.Densterling ls, en snetrer
naer de beek

J

gaat.

stuk rand in cultuur brengen, dan krlJg je vergerlJkbare toeatalden. Je hebt ook hler te makea Eet water, dat enders vaa sa.neDstel_
lÍng wordt. Er komen meststoffeu ln, dle voor bepaalcte pranteu bedoerd
zlJn, maar die gedeelterlJk toch uitgespoeld worden en Deegetro.en
worden. ook vorden er sroten geBraven, oE dat water snel af te voeren,
om zo geeD wateroverlast te krljgen. Dat water komt net meer
neststof_
fen ook suerrer en in grote hoeveelheden tegerlJk korter Da de
regenbul iu de beek. Een gedeelte van det etroongebied hebben ve hrer
en
daar lntussen ook bebouwd net hulzen. Dat zlju dau plaatsen, dle heel
lntensief blj de nerse' in gebrulk ziJn. Daar noet het *atei'à"";;;i
snel weg; daar mogen helenaar geen plassen staan; daa! Doet het water
Eeteen roets het rloor in. En de bedoering is, dat qre dat water onnldde1llJk 1n de beek hebben, rlefst blnnen eeD uur. Na
regenbul kont
er dus een here stoot water meteen de beek tn; tiJdenseen
de regeubul
beglnt het elgenllJk aI. En de hoeveelheid ruimte,,dle we noallg hebben
voor bebouwlng, neeDt ontzettend toe. Honderd Jear gereden woonden er
ln de Dee8te Brabeutse gemeenten zeven Denaen per hu16. En op het ogenbllk - lk vergeet die getarlen artiJd - dacht ik dat het er uaar 3,2
saren. En dat getal ls ars maar aan het dalen. Het aantal huizen, wasr_
in naar één persoon woont, is in Brabant al vrtJ groot.
Bovendien heb je steeds neer ruimte nodig om te r,èrken. Arree wordt
neer gemechaniseerd, en Je hebt daaraee dus steeds ninder EeDaen op
één verkoppervlak. Dlt scheert ontzettend veer in het te bebouven
oppervla&.
Het ouderslJs neent ook veer meer rulnte in besrag, en ook de sport en
de ontapannlng, reat Je rrchaansbevegÍng krlJg Je nlet neer door op het
laud te verken, Daar daarvoor gaat Den Du ook aparte rulnte in beeiag
nenen. En dat betekeat, dat wlJ alres bij elkaar enor'e rulnten nodlg
hebben, zelfs als de bevolking helenaar ,'let groelt. rn een ."ot"t gàreeDten hebben we helenael nlet te uaken Det een groeieude bevolkln!,
uerr toch kunnen ze het ook lD dle geueenten nlet blJgebourd krlJgen.
Ga Je een

líet deze achtergrond, dat at die verschirrende terreintypen in det
stroo'gebled zltten, gaaD se nu eetls kÍJken, hoe dat strooEgebled er
van de beek af ult zlet.
rn Zutd-Liuburg heb Je praatsen, waer 1n het grasland van een herllng
het vater ult de grond kont. Een bronnetJe noene'we dat. En
detvater
alepelt reg, en yor:Et dan een heel kreln loopJe. Dat rs het begin
het beekJe. zo'n bronnetJe kan ook ingeneteerà ziJn, en dan kun van
Je er
nog yatr drlnken ook. u kent dat alleuaal, eE u beechouwt dat uaarachtJnlÍJk als een noluale oorsprong van een beek.
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zo La het echter ln lle Eeupen helenaal ntet. De regen valt hler net als
ln zutd-Linburg overal, maar ve hebben hier nlet zulke sterke nelrrngei
dat het water op één praats uÍt de grond kout, en een beek g..t ,o"rào.
Het vater kan hLer ln prlnclpe overar zotn beetJe aan de oppervrakte
konen, en dat krtJg Je net naoe are Je aroten en greppere geat graven.
Dan le elgenllJk de rand van ledere sloot een bronnetJe, en wer over
zlJn here lengte, want dre aroot ia gegraven, oE dat rater van het
land snel Daar de beek af te voereD. En dat betekeut, d,at ze ook
zoveer sroten graveE, dat het ook lnderdaad eÍfectlef rerkt. En dle hele
rend valr aI dle sloten, dle tussen de percelen ln llggen, ie dus te
vergeriJken Det dat éne bronnetJe in zuld-Lluburg. En we hoeven hler
dus niet naar dé oorgprong vaa dé beek te gaan zoekeu, vcnt dle toestand kont hler la Brabaut nou eennaal nauwellJka voor. rk keu één
f,Llnkè bron ln Brabent, en dl.e ligt toevarrlg aog uldden in de benedenloop van de beek. Dus, die kun'f,e'vl.nden, als Je nldden in het weter
BaEt Etaau, en Je steekt Je hand in de grond. Daar kont toevellig op
één plaats vater in een vriJ forse hoeveelheld onhoog, een flinke bron.
Klelne bronnetJes ken ik natuurliJk wel meer, naar ook die llggen helemaal niet, waar u ze Elsschlen zou zoeken, en zeker nlet ln de ulterste bovenloop.
Al dle slootJes en loopjes koEen aanen 1D een grdter loop. En ook uit
de zlJ-oeverg vau dÍe grotere roop koEeD dan weer klelne greppeltJes
en slepert dan weer nater ult het hele beekdel. Heel vaak ls ]aet zo,
dat zorn dal, waar zoru grotere loop in ligt, vat lager ligt, zodat Je
kwer kriJgt, zoars re dat noeDen. rn tegeasterling Eet de Duitsers, die
het woord "Querle" voor de bron gebrutken, gebrulken wÍJ het woord kwel
julst, vanneer er geen broD ls, D88r ars over een heel groot oppervlak
overal zo wat vater onhoog kont ult de hogere gronden. En dle krelverschiJnselen hebben we dus Ín zo'D heel dal. Het lJzerrlJke water, riat
meteen aen de lucht roest vordt, slepelt daa overal ouhoog, en dat
gaat langzeaD dat loopJe lu.
I

:

Hler en daar lagen of llggen langs dle loop broekbossen, dle gedeelten,
dle noolt ontgotuen verden, oudat ze zo vreaelrJk rurg veren eu zö
vresellJk Dat, €n ondBt het toeD niet zo erg zinvor leek ou daarln te
gaau rerken.
Die broekboaaeD houdeu natuurltJk het reter gereldig vast; zlJD nlet
echt ontsaterd, eu dle leveren dau het hele Jaar door vat vater ean dle
loop. op andere plaatsen, eaar zo rat krel optreedt of vaar ze geroon
vel een slootJe gegraven hebbeu, ueBr geen al te brede of dlepe eloot,
daar krlJg Je Eet een beetJe regenvel, det de hele zaak onder rater
kont te Btarn. NatuurllJk voor de boeren een ongeyeDate toestend, want
zosls lk Etrak8 al zei: dat gras vll tn het voorJaar'nlet groelen; het
brlJft te nat. Je kunt er de koelen ulet in zetten, want dle trappen
Deer grsa kapot daa ze opvreteD. Je kunt er ook nlet. net Je aaterlael
ln. De mest, dle Je erln gooit, dle komt alleen DaBr iD de beek terecht
en zo zlJn er nog een paar redenen te noe,en. rn ieder gevar is het
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voor de boer allea blJ elkaar eeu hopeloze
Dat grae brengt
nl.et op, vat het.op kaa brengen. Tvee vekentoéat.nd.
eerder het sater kwiJt,
betekent trree veken meer opbrengst, en dat looutr w.,,t de boer doet
dlt
soma op elgen kosteD. Er wordt wel eens gezegd: Het
18 arteEaar nlet
rendabel; het Ís alremaal gesubsidleerd. Dat Ís ook zo. yaak
ontzettend duur en le het op zlch ook nÍet rendaber voor zo,n1a het ook
boer, eD
vordt het ook geaubaldleerd. ríaer.soms levert het toch zoveer op,
zo'n boer het zelf kan betareD en er dan nog echt utt'prlngt ook. dat
Daar komt nog biJ: ars er €eE Btuk 1and, bijvoorbeerd
een atuk hei,
o.tgonnen wordt, ls er vaek behoefte om dan ook eeD grepper
naar een
ven of een laagte toe te graven. zodoeEde serdeD er eteeds greppels
gegraven vanult de bovenropen of vaDult de nlddenlopetl
ven de beek,
steeds verder h€t hoge laad ln. want ook ln dat hogl tand heb
Je ulsschlen stukken, dle wat natter zlJn, en daar kun
nlete
beglnnen
Je
zonder te ontwateren. De bovenroop va! een beek is dua nlet-datgene,
wat honderd Jaar geleden of twee honderd Jaar geleden de bovenl00p
de beek was, Eaar de bovenroop van een beek ie meestar een sloot, van
die
ze later gegreven hebben, en wel 0mdat ze boven op de hel 00k nog wat
water kwiJt DoesteD. Het kan zelfs dus in een stuk riggetr, dat vroeger
blj een eDder stroo,gebÍed hoorde; dat vroeger ondergronds of zo op een
andere beek afvaterde; dat kan best. Een eventuele.bron,
dle el
oolt bestaan zou hebben, dau zou Je dle due zeker uret ln ars
de uiterete
bovenloop van de beek Doeten gaan zoeken. En daaron zlJn er ln de
100p
der tlJden steeds neer sloten bij gegraven of ultgediept.

u begriJpt vel, ars je op deze nanler steeds Eeer water snerrer naar de
beek gaat voeren door het graven van dte greppers, en door het
ontginnen, en door krelne greppertJes uit te dlepen, dan Eoet dle beek
natuurriJk een beetje aangepast vorden. Dle uoet dan een beetJe.ultgedlept worden nlsschlen; een beetJe biJgegraven; een bochtje noet eruit,
enzovoorts. En zo hebben ze de beken dan steeds neer gereld. rn Ttlburg
noeDen ze een beek ook een leiJ, in SchtJndel de rlJt.
Dtear u begrtJpt ver, yanneer je aI crle bovenl0pen op ar.
nanler gaat
behandelen, zur Je een elndJe bene«renetrooug er kort na een regenbul
ven allc kanten yater toegevoerd krljgen. En dat vater ko.t nu ellenaar
tegellJk, zodat Je enorne overstronlngen krlJgt. Dre overstronlngen
zlJn ln de loop vín de eeuven arleen Daer toegenotDen, zo<lat
Je moelllJkheden kreeg tuaaen de boeren, dle bovenatioons en die benedenstrooms
woonden. Nou, toen zijn de waterachappen opgericht on
dle dÍnge. te
regelen en daar zlJn wetteD voor gekomen.
Hele gebieden kunnen zo benedenstrooms blank ko.en te stae.. Je zlet,
det lk veel neer over de hoeveelheld water praat dan over cre kvarlteit
vea het water vanavond. over dle kwalltelt hoor
aI zoveer, Dser de
hoeveelheld ls ergenrlJk voor het landschap veerJe
belangrlJker.
wrnneer
we die grote hoeveelheid water tegeliJkertlJd in de
benedenroop kriJgen,
neeu biJvoorbeeld de DoDDel, dan heb Je nlet arleen probleEeD
onder water lopen van de oevers, Eaar ook net een verDeerderdenet het
strooD_
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snelheld in bepaalde perloden, waDt het gaat allenaal tegellJk komen.
er veel tleer vao de oever aÍ slaan. Dat zand f,ordt meogeno[en,
en vordt ergens ln de verdere loop Yeer neergelegd, zodat er enorEe
zandbulten nidden ln de loop of op de oeverra.nd kuDDelr komen. En dle
zqndbulten kunnen ln de volgende perlode rreer stre@end werken. Er
kont plsntengroel op steaD eD zo, en dle gaan de volgende keer aog
veel ueer overlast op een ander pult veroorzaken. Het waterschep Doet
dus nÍet alleen tegen het onder water ataan zelf naatregelen De[eD,
rnaar vooral ook tegen dle zandverplaatslng. En daar La netuurllJk wel
een nlddel op. Je komt Det nog grotere machines, dl.e de zaak wel eens
even grondig zullen aanpqkken, en die dle beek' ook die benedenloop,
fllnk zullen verruimen, zodat je daar bet water weer sDeI naar de Maas
kunt afvoeren; ongeacht het landschap vaak, en zo zLet Den dat een
nieuve waterloop dwarg door een zaDdveratulvlng heen gegraven wordt,
en dus nlet eena meer het oude beekdal volgt.
Dan gaat

È

En nou gaan we even terug naar ons landschapJe, zoala dat er oorspronkellJk ultzag met al die heggetJes, houtwalletJes, en met aI dle klelne
greppeltJes: elgenllJk die primltieve nanier van ontwateren, dle toch
elgeullJk het land grote delen van het Jaar nog te nat llet en waardoor Je nog niet genoeg weter kwlJt raakte
Watrneer Je een keer de zaken goed vllt aanpakken, eD het land erg
droog vllt hebben, dan rordt het heel anders gedaan, eD otl nou eens te
zlen, wat het gevolg ls van noderne rullverkavellng Eoet men een Eituatie ven 1967 biJvoorbeeld eens vergellJken met datzelfde plekJe vtJf
Jaar later. Alleen aan de autov/eg is dan vaak nog te zlen, det het
hetzelfde plekJe ls.
Alleen die autoweg ls er dan nog; de rest ls allenaal weg, en er ls
geen enlel perceel hetzelfde gebleven: niets, heleuaal nlks. Er ls
geen strulk of boou blljven staan; er ls geen paadJe, slootJe, BreppeltJe of vat dan ook gebleven. U vindt nietsEeer terug behetve de
eutoveg, en dle ls dan vaak ook nog Daer enkele Jeren oud. Dat 1s due
de nethode; econonlscb nlsschien volledtg verantroord; nlsechlen in
eonulge gevallen.toch vel een beetje erg duur, want het kost nogal wat.
lía8r het oude landechap le lnderdaad wel helemaal verBletlgd, en bet
nleuwe landscbap vordt door ons nlet neer alg Brabaata ervaren.
Ik Eo6t zeggen, d,a.t ze er op het ogenbllk vel reer letg meer aandecht
aan begteden, EBar het Doet natuurllJk niet teveel gaan koateu, Tant
dan la de rentabllltelt
heleuaar zoek, en dan krlJg Je dus dat Brabant
verandert ln een porderland. Dat heeft ook vel zlJn aantrekkellJkheden,
[aer det ls natuurllJk Dlet Eeer zo Brabsnta.
De waterlopen wordeu ongelofeliJk breed; krlJgen een dlJk, eu dan kriJg
Je wat we ln Holland de boezeu en de polder DoeEeD. En Je krlJgt aan de
andere kant van de dlJk een eperte Eloot voor de a&aterlng. De waterloop staat nlet eens ueer ln open verblndlng aet de aloten van het potderland, zal lk Du [ear zeggen, van het geroue land, rant drn zou het
sater ale het ln de raterloop hoger rerd, ook ln het lend kunneD Etro57

rI
men. Dus ze t[aken een Bpart poldersysteeq en
boezenayateeD, net
aturen err,n, enzovoorta: bet is een volkonen ee1
techÀiache oprossr.ug.

Ik rou nu even ingaen op de gevolgen van dlt alles voor de plaDten_
en
dlerenvereld.
op de eerste plaats de planten. Een van de redenen, dat
de netuurbe_
echer,ers uoolt of Jaren lang nlet 1n de g8,ten hebben gehad,
vst er
gebeurde uet dle bekeu, dat vas dat het natuurbeacherolngebereld
In
Nederland heel erg sterk botanlsch gestoerd ls geveest. Ivannéer gekeken werd of een gebied waardevol was, da' konden ve blJna alreen
op de
planten efgaan. van de pra[ten weten we veer
ueer den van de rest.
De oecologie: de levensomstandigheden voor de planten,
zlJn veel beter
bekend. En dan werd er gekeken, wat er in zorn beek ae,,
typlEche pranten groelden. En dat wae de,D artlJd biJna nrets. En dat is
ook begrrJperiJk, went zerfs in de beken, zoals die ln het begln
va. deze eeuw
hler lagen, groeiden weinig kerakterrstreke praEten.
zo,n u.eèil-i"-oi.t
eeu stabiel wereldJe; het is een wererdje, dat terkens verandert.
Het le nu eena hoog water dan eens J.aag water. Dle oeverraDd steat
nu
en dan'eeus drooBr oE een audere keer ataat hiJ dasr here'aar
onder
veter: tvlntig' dertig, veertiB centlmeter of neer.
op dle boden rlgt
nu een pekket zand, dat nlsechien blJ een frlnke stortbui wordt
neegeDo[eD en ergens anders neergeregd. Dat Í§ natuurllJk
voor
een
vreaellJk ververend, wgnt dle zlt met zlJn wortere in dle grond,plant
dle vordt Deegenot'en. Dus, een typische, gevoelige plantesoort, en
dle
nou net ln dle beek Eoet staan, die heb
5,,rau*eiilts.
Een beek rs nret de plaats, waar je zeldzane prantàsoorte.
Eoet gean
zoeken, vant het is een heel dynarolech wereldJe, waar ledere
keer wat
anders aan de haud is; roin of Deer van nature ar. schaarae, Eeer gevoellge planten noet Je jui6t zoeken op stablerere prekkeu,
conatanter zlJn, waar rangzamerhand epecialisten vaa oL prautendle
zlch
heb_
ben geveetlgd. pranten, dle besta'd zljn tegen die zeadverpteatsrng,
tegen die grote verschirren in stroonsnerheid, tegen nu eens nat en
dan reer wat droger ataa!, dat zlJn de harde Songéus ln de preatenwereld. En als Je daar naar Baat klJken, dan zeg Je: het 18 toch nlet
zoveel blJzonders; het zlJn aardlge planten, r...je ztet ze overal.
Eea goele beek ls ook wetnlg planten rlJk, want heeft velnlg meetstoffen; ls ook een beetJe eru. Het is neer zand uet een eukel ptantJe erln.
f,riJg Je rat Eeer meatatoffen ln dle beek, deu Baat die beek sat neer
dichtgroeien. DaD krlJg Je dus een grotere hoevéélheld planten. De
waterpest ken zorn beek hslf dlchtgroelen biJvoorbeerd; ook het fontelnknrld, gterreËroos, eE nog aller1el andere soorten.
Ala Je organlenen wltt hebben, die typtsch aan dle beekeltuatÍe ziJn
&rDBepast, dan noet Je dle gaan zoeken in de lagere dleren; ln de klelnere dlereoorten. rk zal atraks wel ultleggeD, waaron det ls. faar lk
vll hler alvaat een beeld geven van arrerrel beestJea, dle ln dat vater
zltten. Het zlJn beestJes ven allerrel verechÍlrende typen, dle op
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allerrel verachrlrende Eanlèretr aar.de kost koren, zoers ee, nuggelarve,
kokerJuÍter, een ra'ta, eeD haftelerve. rr zrjn
ueààt5es,'
die ln het vater rond zremen, e. daar algen eten oÍ ellerlel
braadJes
van
plaaten, of het zlJn rovers.
Een ven dle beeatJes rg ook de larye ynn het krÍebeluugJe.
rk heb dit
voorbeeld gekozen on durderlJk te uaken, vat voor leveasoDgtandigheden
dle beekbewonera eisea. Dre beesten ztJn nÍet altrJd even aantrekkeltJk
om te zien, naar het gaat niJ nu elleen [aar oÀ dle nllleu-eÍeen.
feite zlJn er honderden en hoaderden Eoorten, d!.e gebonden ziJn aanrn
het
beeknllieu, naar er zlJn er t'ear eea paar, saaraan de oecorogle:
de
eleea die ze aan de onstandlgheden sterlen, duldellJk ziJn ult
te reg_
gen, zoals dle rarve van het krleberuugJe btJvoorbeeld. Dat
zlJn
beeetJes, dle zltteD vaat op bladeren va[ rater?raDten onder
Die steken hua handJe oDhoog - dat kuat u nret zlen, Daar datwater.
is zo en dan vlst hlJ ult dle atroor, w.at. er raugs kout. zo ko't
hlJ
kost. EtJ steekt Ledere keer zlJn'hand uit; daar zltten vau dieaao de
lange
vingertJes aa., en dau vlet hlJ op die nanler alreg ult het Tater,
en dat eteekt htJ tn zlJn nond. zo kan hlJ DatuurliJk arree. Eaer
de kost ko'en' senneer htj op een praats zit, waar inderdead xrat aan
rangs
kont, dua waDDeer het yeter strooni
En nu vereleen dr-e verechlrrende soorten krleberuulJes weer
een heel bepaalde stroo'sterkte. ze moeten nlet veggespoerd arrenaar
worden;
raaar er uoet pel het een eu ander langs konen.
En are dle stroo,.sterkte hun nlet bevart, don leten ze
ros van de prant
en dan laten ze zLch een eind needrlJven, Ín de hoop, det
ze op een
prek terecht koueu, dle meer voor heu geschlkt rs.
Dle krleberuugJes
zljn echte krleberbeestJes; ze steken vee, en ao.s ook wer
eens ooit
eeD

de Eens.

u kent ze waarschlJnllJk Dlet; ze zlJn tn Nederlaud nret raze.d
tarriJk,
ook niet erg gevaarrlJk. Maar ars u oolt hebt gehoord
91
van
rtvrerblindheld; dat rs een ziekte, dÍe door krlebernugJes rn
Afrlka wordt
overgebracht.
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zltteu nu dle krlebelnugJes?
Ars dlt Eu ee. stut va! de beek 1g dan zltten ze aet alre'aal
langa de
randen op de bradereu, dle het ueest ln de stroou zttten.
Een
typlache
laaglandbeek atrooit naar langzsan, eD ale de krlebel'ugJesrarven
den ln dte plautengroel gaaa zltten dan ko't er te velurg vater nid_
lenge;
dat_wordt teveel gerend door dle plaatengroei. Daaron zltten
ze arrenaal precles 1n de stroon; zoveer nogellJk ln de strooD
ranBs dle
Jes vaa de bradereD, en daa hebben ze due genoeg zuurstof en genoegrand_
voedsel, dat elleDsel door de beek wordt aengevoerd.
Er ziJn aoorteu, dle tegen verrnriliag kun.en, en dre Dlet
zoveel zuurstof, aaar rer neer voedsel nodlg ueÉbeu; dté uoeten iou net
vervullder eater zrtten. Er ziJn er ook, die verachrlkkerrJk ln vat
schoon
vater nodlg hebben. ze houdea heleuaal nlet vaa
gezelllgheld, naar ze
wlllen rel alleueal op precLee dezelfde plaats zltten. zlttea
ze nlet
lVaar

laB

I

59

op een goede plaat', daa krlJgen ze te wetnlg zuuratof
of te welnlg
voedsel, of allebet.
:De 800rten ln vervulrd xrater ku,len dan ook heer dlcht
op erkaar zltten.
Een ouderretse raaglandbeek kroD&elt; ls nlet vergrave.
De etroou gaat dan een beetJe rangs de ene oeverr-waar

of wat dan ook.
zand vordt ultgespoeld, etl 8en de andere kant heb Je dan welnig strooEsterkte,
dear wordt zatd aÍgezet. En nou is het zo, <tat jà in dle loop eenengradlënt krlJgt van rluks naar rechts óf van rechtÀ naer rlnks: op de ene
plaate naoelijk veer stroming, en veel zuurstof, want
er komt veel
water per Ernuut raDgs Det arreen tnaar ee, grove zaadige
bodem, soms
zelts grlnd; aan de andere kant: fiJ,e" r"rrà, minder stfoning,
afzetten
van 61lb eventueel.
Dus voor een beest, dat veel voedser nodig heeft of veer zuurstof
of
een wat grovere bodem, ls de ene kant de aaugewezen praats,
en voor een
aodere soort nlsschlen de andere. En ars het nu op
bepeàId nonent
eeng wet harder gaat stro,en - va.t zorn beek ls ónregelnatlg,
"Lo
zel lk _
dan kunnen de planten zlch niet verpraatsen, hebben wà straks gezien,
dle etaar net op de verkeerde prek; het here zand wordt neegenoneh,
naer dle dlertJes, dle kunnen zich wel heer E.kkellJk verpraatsen.
De plek, die eerat bler rag, dre rlgt biJ wat aterkere stroEing
iets
Deer n88r rechts. Hlj noet gevooD dertlg centlmeter opschuiven,
eE dan
zlt het beestJe weer op precles hetzerfde plekJe naar verhouding net
dezelÍde optluare stroomsterkte. En daarom zrSn net
Juist deze organis_
men, dle ln de evolutie blJzonder veel soorten in ueien
ontwikkeld hebben, die dle beken bevorken. ze zLjn aangepast aan de variatre,
die
hier ln de tlJd optreedt: hoger en rager vater; snerrere stro'lngeD
rs

vinters.
dle beestJes ls verder de haÍt, de gevone haft
of gewone eendagsvlleg, een
beest det vroeger ln heel
Nederland rezend talrlJk
eao, e! dat detr ook tot ln
Botterda^n te vangen vas, eD
rerkcllJk ln vele dulzenden
exerplereu overal op schepen
kon zltten, en laoga de rivieren vloog, en overal waar

'i li

Een van

Een Eaar denken kon.

rk geloof, det er nu nog vljf praatsen ln Nederrand zlJn, waar de gewone haft voorkoEt en dan uog ln een heer kleln aantal exernplaren;
het
zoudea er eventueel nog tlen kutuoeu zlJn. Maar daar moet u
zlch geen

te optlEigtleche voorstelllng van naken. Dat betekeDt dat er nigschlen
ln Brabaut aog één pleata is, wear het beest voorkout, eD den nog ln
hele klelne aantallen. rk heb ze zelf cle laatate tlen Jaar gelooi
lk,
ln de Eatuur niet aeer gezien.
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Een tweede, hlemee
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verrante Eoort, heb lk Dog rel een eDkele keer gezlen; dle kort o.a. blJ BergelJk noB voor. Deze larven leveD ln een
zandbodeu van eeD bepaalde korrelgrootte, en stellen dus bepaalde eiseu
aaa de gradlënt van dle zendkorrels; arp dle gelel«lerlJke overgang yan
grof naar flJn. Nou, zorn beegt, dat heeft dus neureltJks uog nogellJk-

hedeu.

'qY

Zo leven de larven van de beekJuffer
Julst onder de overhangende oevers yan
de beek ln dle sterke etroning. BIJ het
vergraven wordt de beek recht getrokken,
en dle hele gradlënt verdwljnt. Rechteren.IÍnkerkant worden hetzelfde, en de
beek wordt zo breed, dat er Dergens
aterke en nergens heel zsekke stroning
ls. Na een paar fllnke regenbuieu le
er overal vat Bterkere stronlng, en'als
het vandaag alleEaar goed ls, ls het Eorgen srecht, of ongekeerd.
En na dle vergraving vlnd Je er netuurllJk geen beekJuffere neer; zerfs
afgezien van de waterkwarltelt kan zorn beekJuffer daar nlet neer leveu,
Eetzerfde geldt voor die haft; het geldt voor ar dle soorten.
En wanneer Je blj die overgeng van recbts naar Linlis door de beek gaande geen vergchlr Deer vindt, Ja dan is het nleschlen wel overal
a"g
lu het Jaar goed, Daar het beest noet het hele Jaar reven, en waar
".o tEoet
het dan bllJven. En dat is een beetJe het probleeE van de beken voor
de dlerenwereld.
Er ls nog een heel ander dler,
dat typlsch proflteert van dat
verechll ln toestand, en dat is
een vogel. NauellJk blJ een hele
stelle, locidrechte oever, en aaD
de andere kent een heel ondlep
sater dat veel kalner ls, veel
ruotlger, vlud Je een vogel,
dle uoet vlseen. Dle heeft dat
kalue, rustige eat6r nodlg ou
visJes te vengen, en ln dle
stelle oeyer kan de lJevoge1,
vaut dle bedoel 1k, dan vetllg
een hol naken: daar kan geen
enkele rat of s,udere viJand btJ.
Hlemee s1l lk beelulten.
Het ultleggeu ven de geleden
verllezen uaakt nleachlen nogal een peasl.nletleche indnrk, rear ars je
nou naar zo'n lJsvoger klJkt, dle tn een aantal gevallea dan toch nog
ln Brabaot bllJkt te kunaen leveu, dan kuunen re Dlsschlen het vertrouren hebben, det ve in de toekonst ook allerrel andere dleren weer
61
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terug krlJgen. Toevarllg hebben we .u voor de lJevoger een srecht
Jaar
gehed, ordat veel iJsvogels in de strenge wluter van het aÍgelopen
Jaar dood zlJn gegaan, Eaar dat zar zlch zeker weer hersterren.
Dus lk vou toch Det ee' alet al te pesalnl'ttsche opmerklng
elnclgen,
dat we toch vel de kans hebben, om iets van de gevaileerde dlerenwererd
veer terug te krlJgen, ar is het natuurrlJk nièt uet ar dle rlJkdon en
al dle kleiue beestjee, dle we eens hadden.
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ETOVEN - trlONGE

van

5 aepëenbei hield D?. Ë. MoLLer
ooor "Het lleemtt in Rooí
zijn à.oeede ínleidíng in de qelus ooer het
Bwbantee Landsehq, geool,gd door een eÍcuf
sie naar het stnoongebied oot de Ley tussen
RíeL en Baanle Nassctt op zatetdag'B en zondog 9 septemben, omdat nen híef nog een goeld
idee kqt kríjgen
L. hoe het etrcomgebied ocm een beek een samenhoqand geheel vornt;
2, hoe het Lotdsehq, uazrín ile beek een gnote
roL speelt, emtit kot zien en
3. hoe dit lodsehq in de Míddeleew,ten door
de nens banond en oeranibtd ie.
Op uoensdag

PíLLot

g

uit ?ilburg

Door iets te befíjpen oan het etroomgebied
uot deze beekilalzn íe het míeechíen mogelijk,
mert ook iete meer gaat zien vot hel
.dat
ttoecolog:íech t*ef,eel,, odt
het Brubotte L@tdschq ale geheel.
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D'e excurele, dle ru_ln vier uur gÍng duren, atartte
kvart over Èegen
blJ het kerkJe van Riel. Tegenover de kerk ,"g ,.i oE ,"a""o
een veD de
vele leerloolerlJen ln drt gebled, Daar Det dit verschir,
"i
dat
dlt de
enlge vas, die nog echt Ln gebrulk ls.
rn Rlel zelf rrerd ot! te beglDnen het eerate kransakkerdorp bekeken op
deze excursle- oodat de male Dog op de akkers atond, vas er vanaf het
vertrekpunt welnlg te zlen. Daarom wanderde ,nen naar het hoogste punt
van dlt dorp, om over de uals, dre vrlJ etoretrd werkt, heen te kunnen
klJkeu. Een kransakkerdorp vordt aan arle kanten omgeven door beekdalen
of kleine stroonpjes en de akkers liggen in het."oirr,
van het geheer,
terwljr de mens zich heeÍt gevestigd op de rand van de akkers en de
beeDde. tussen hoog en raag, dus in een krans om de akkers heen, vandaar de naam. De ontginnÍng is hler begonnen langs de rand en heeft
zlch naar het centrum ultgebreld. De akkers zlJn nret van erkaar geschelden door greppels of prlkkeldra8d, Eaar ateDeD ln de grond geven
de grenzen tussen de perceren aan. oorspronkelljk ragen arl'e-Ëuizen
Rler dan ook rengs de etraat, de kro,ne straat, dle bÍer om de akkersvan
heen l1ep, naar door de nleuwbouv, die ook het beekdar nlet spaart, is
er van'die oude structuur, ook van de beenden, aI nlet veer meer over.
rntusgen hebben ook de boerderlJen, arremaar van het ranggevertype,
een nleuwe funktle gekregen, ter'viJr nen hler in de leerrooierlJen ook

r-,

!t

een nteuwe vorD van bestaeD gevouden had.

zo'n leerloolerlJ bestaat uit een gedeerte net de kulpeu, gevurd net
elkeschors, waar de hulden een tiJdrang in hingen. Daarboven bevonden
zlch een of twee zolders, waar nen de huiden kon drogen, en dle nen via
de wanden kon ventileren.
Een van de oudste deeraeners aan de excursle, 26
Jaar, wlst te verterlen, dat de boeren vroeger ln nel de eiken hlervoor kapten ln de houtvallen, oudat dan de schors het nakkellJkst v8n het hout losrlet. De
boeren hedden daar dan ook de tiJd voor, ondat ze intussen arres in de
grond hadden, en het dus even nÍnder druk haddeD op het elgen bedriJf.
Ze kondeu zo eeD extra cent biJverdlenen.
Die elken glngen dan naar de tÍumerman eD dle verkocht de schors aan de
lool€rs. Maar vanaÍ de tvintlger Jaren had men hier ar te welnlg achors
en rerd toeD eaagevoerd vanult de Ardennen.
op de excursie kon nen ook zlen hoe de elk ln een Jaar tot drle keer
toe kan ultlopen; ln nel voor de eerste keer, r.n Junl voor de tweede
keer uet bet zogenaamde slut-Jausrot, en onder gunstlge oDstaDdlgheden
ln Jurl voor de derde keer. Dit kan men zÍen aan de Jonge takken, dle
vel bladeren dragen, Eaer geen ziJtakken, in tegensterring
net de
oudere takken.
l[en kan zlch afvragen, hoe de nens er toe gekomen is on bler hulden te
gaan loolen. Dit ls echter erg uoelllJk te zeggen; waarachiJullJk
ls er
toevalllg Leuand nee begouneD en zagen er toen aaderen ook brood in.
rn leder gever ras, er ln de ongevlng vordoende weter, dat door de uenaeD op unteke vLtze hlervoor rerd gebrulkt.
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Bulten het dorp, achter de kerkr strooEt de Ley, waarlD blJ het brugBetJe een eloot ultkont, dle rengs de reg loopt. lÍaar ook het water ln
dat slootJe bleek te atrouen, zodat hl.er aprake le va.n eeu beekJe.
In 1976 etond op deze plaets de Ley zelf droog, Daar ln dtt slootJe
etond Dog rater.
BllJkbaar trekt dus dlt slootJe, dat eergt heake op de beek staat near
na dertlg neter eveuvlJdlg Eet de Ley gaat lopen, het hele Jaar door
vater, zodat Een hler te doen heeft tlet eon zogenaande kwersroot. HierbtJ ls geen apreke vaD een bron, Eaar vordt over de hele rengte van de
sloot vater aan die sloot afgegeven. verder zaB Den in de beeEden tussen de Ley en dle kwelsroot een aantal droreslootJes, loodrecht op
beiden. Deze dwarsslootjes zijn duideliJk gegraven en komen nlet ult
ln de beek. Dit hele systeeD van waterloopJes en greppele heeft nu eeu
belangrlJke rol gespeeld blJ het looLen vaa de hulden. l[en kon de huiden ln dle dwarselootJes hnngen, vaar Den altlJd vordoende aanvoer had
vau veter' temlJl een teveel aaE ryater door de Ley werd afgevoerd.
Het water ln de kvelsloot breek ook zulverder te zlJn dan ln de Ley,
die lets.grlJzer en troebel was.
op grond van dit alles veronderstelt men nu, dat de kve1s100t de oude
beek 1e geweest, bovendlen is dte kweratoot ook het laagste puut van
het dar en dat de Ley gegravsn ls, dus verregd riaar de rand. Dle kwersloot betrèkt zlJn vater vcn de Golrlege Hel, dat over de hele lengte
van de sloot voortdurend ann de grond wordt onttrokkeD. Dlt kan nen
nagaan door om de honderd meter regernatlg de teuperatuur te Eeten vaD
het water dat uit de grond kont. rn de wlnter heeft dat water een tenperatuur van 5 gradeE, in de zotler van 10. ook kan nen zlen, waar het
sater ult de grond kout. Dit water dat het gele zand ie gepasseerd, be_
vat lJzer, en dat lJzet krlJgt een roestkreur door de werklng van bacterlën. Eet water in de sloot krlJgt hierdoor ook een roestkleur en op
het vater zlet men een soort ollevlek, dle bestaat ult de vliesJea van
de afgestorven bacterlën, die la brokJes blJ elkaar aan het oppervlak
drlJven. faar behalve zo'n roegtgloot dle iedereen rel kent, le de
boden var een sloot aoDa zvart. rn dat geval heelt het iJzer gereageerd
uet zvevel tot zwavellJzer met een typleche zrarte kleur, zoals nen ook
zlet aaD de onderkant van een ateeD dle DeD opraapt.
zvevel le dan vaak aÍkoastig van de gler en kont Eet het water ln de
sloot terecht. A1'aet al le hler ln Rler brlJkbaar besuet, ulsachlen
vel zorn 5oo Jaar geledeu, een bepaard ratersystee. aargelegd, waar de
wetenschap zlch nog eteeds bet hootd over breekt, oadat neu hier
ook
geeu goed ollleubeheer keu plegen, als uen nlet Det het here
atroomgebted rekenlng houdt, rant het here sy'teeo vordt bedrelgd door
de
rullverkavellng, vaardoor al het sater afgevoerd gaat wordea,
zodat
van deze oude sltuatte nleta Deer over brtJlt. rD leder gevar le heter
blologlech Dog een interessente toeate'd, laar boeren hebben daar geennu
booclechap aau, zodat de discussle hlerover erg noeillJk verroopt.
voorloplg wordt dlt gebied gespaerd, en de toókonst kln dan reren oÍ
er
í/oldoeude argumente' kunneu wordeu aangevoerd
on dlt gebied definltlef
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Golrreae Hel zelf'vor:at een typlsch voorbeerd van een grote, opeu
hel, zoals dle door het Brabants Landschap wordt beheerd.
uen treft hler geen aavanne-achtig landschap aan zoals op de Ka.mpÍna,
Daar een echt open helveld. op de hoog§te deleu treft nen hler en daar
nog dophel aaD. Dlt wtJst op de teElge samenstelrlng van de groud ter
plaatse, terTtJl de grlnd op de paden sangeeft dat de oude rlvlerbed_
dingen hier hoger ln de grond zitten dan iu het deel van Brabant, waar
Rooi ln ltgt.
rn de hel llggen hier overal heuvertJes, gedeerterlJk begroeld met hout,
gedeeltelijk ver.woest door bronners.
Die heuvertJes ziJn verder heel verschirrend van vorn, en btlJken oude
grafheuvels te zlJn, heel verschlrlend van type, waarvan eeD met een
rlngral en een krana rage paartJes. utt het onderzoek van de boden
meteen onder de grafheuver kan Een Det vriJ grote zekerheld.de ouderdon
ervan vastatellen. De eerste grafheuver§ dateren van 1500 v. chr. en
liggen hier erg hoog op de slechtste groud.
rn de tljd dat hler op de Rechte Hel de eerste grafheuvers zlJn aangelegd, was het land zeker nog grotendeers bedekt Eet bos, want de grote,
open he1, zoals men die hler nu aantreft r is pas ln de late l,lldderDe
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llordt het grondwater onder deze hei door kwer voortdureïrd afgevoerd op
de beken, waarvoor de bosbles uet zljn drle naal opgevouwen blaadJes
een duidellJke aanwlJzing kan zljn, op nog grotere diepte van wel tien
tot twlntig Eeter vindt een tweede horizontale waterverplaetslng plaats,
en wel in de richting van de Maas. Dlt water gaat zerfs onder de Maas
door en komt na 1oo Jaar ergens in Horland ars zoet water onhoog.
Maar over een vijftig
Jaar krljgen ze in Horland dlt zoete water uit
Brabant nlet meer ondat het hier door waterwinning ter plaatse aan de
grond wordt onttrokken.
rn de boden doet zlch nog een ander probleen voor in de vorro van een
laag zwarte grond. Dle laag zou kunnen wijzen op een oude akker, die
Den een tiJdlanB heeft gebrulkt, Deer toen oD een oÍ aDdere reden Dlet
aeer nodlg bed, zodat hiJ kon onderstulven en veer Det hel werd bedekt.
rn de rrand, waar deze zwatte laag zichtbaar wesr zag nen ook de holletJes van de vllegdoders, een geerzwart Ínsect, een roofvrleg typisch
voor de zandpaden, dle vllegen vangt en verramt oD ze in een kanertJe
van zlJn holretJe te brengen, waar eeu eltJe op dle vlieg wordt efgezet. rn dit geval had zo'n horletJe neerdere kamertJes. ook zag nen
hÍer verschillende verdsprlnkhaantJes, dle ledereen te vrug af waren.
op deze heivelden zou Een ook de blauwe sprlnkhaan DoeteD aantreffen,
raar deze bllJkt zeet zeldzaaE te zljn gevorden. HlJ ls herkenbaar aan
de blauwe vleugels, wannee! hlJ opvllegt. Men heeÍt echter de lndruk,
dat de verschllrende populatles zodentg van erkear zlJn geÍeoreerd,
dat ze teDslotte zlJn ultgeatorven.
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EeD voger leldde de aaadacht af; het bleek een korhaan te zlJn, dle ln
dlt gebled rel nog yoorkoat.

De voort op tt Eoeíke ras een goed voorbeeld, raar Den vroeger de beek
overatqk. BllJkbaar kooa Een hlervoor plaatsen, raar het beekdal erg
sEal was, en de boden stevig genoeg oE er uet de kar door te kunnen.
Deze voort Eoet hler eeurea tn gebrulk zlJn geweegt. Het aangrenzende
perceel le het vorlg Jaar nog helenaal op de schop gegeaD, zodat er
van het oorspronkellJk reliëf, een iJetlJdrellct eD 10.ooo Jaar oud,
nlets Deer over ls.
vla de voort op 't Hoefke kout Een weer op de westoever vnn de Ley en
paaaeert uen Brakel met een oude boerderlJ net een freale, aangebouvde
vlsause schuur. Na het oversteken van het rrBers lÍJntJe'r det om uilitalre redenen noet blrJven llggen, volgt nen de weg naar Alphen door ::
een Jongere ontgtnalng. Llu.ksaf loat nen door het gehucht olster.wlJk
met een typleche llntbebouvtug vdu boerderlJeu, llnden en notebomen
langs de oude faagtrl.chtaè bann, dte verhard ts. vla deze weg, dÍe
Breda uet raaetrlcht verboud, vlndt nen iu de Kenpen nog overal onverharde delen terug. lleer gaat EeD over het rrBels llJntJe" en ztet nen
rechtg de oudate, goed gerestaureerde boerderiJ uet bakhuls ult 1632,
alhoevel het gehucht zelf zeker ouder ls.
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op de driesprong, die dan vorgt vlndt DeD nog de regten van een FraEklsche drlehoek. líen is er vrlJ zeker ynn, dat dlt het geval is, oDdat
hler vroeger ln dÍe drlehoek een waterpoel lag. De Franklsche driehoek
ls eeu erg bekende kreet in de Kenpen. Het ie een plaate waar een
krelne groep reuaeu zlch eeus heeft gevestigd langa eeu drtehoekig
preln Det ldeaar typlech tvee boerderlJen langs elke lange, en eeri.
langs de korte kant vstr de drlehoek, met in het nldden een waterpoel.
§troomopraartg pasaeert Den seer een ziJdar vrn de Ley, eD wer van de
Dorpsvaterloop, vaaraan het oude Alphen gelegen is, een aDal beekdar,
waarvan de beaden door de boeren vaa Alphen rerden gebrulkt.
Hlerna volgt 6"1 g1416akrterdorp Terover, een ultgeatrekt akkercomplex,
dat weer vpnaf de rend ontgonnen iB, en waa,rvrn ln het nidden nog een
paar stukJes ntet. ontgoDren zlJn, raar bedekt ret den-etJes. ta àte
bosJee heeft de ortolaan, de reatste ln Brabant, zlJn toevlucht gevoDden. De ortolaan Ís een typlsche vogel voor de houtwelleD, die het
llefst ln roggevelden broedt. rutuaeen ziJn belde verdwenen.
De ulterste bovenloopJes van de Brabantse beken zlJn teusrotte overal
ln Brabant doorgetrokken srootJee, die Den gegraven heeft door de hoge
hel ou de vennetJes te ontvatereD. Hlervan zag nen enkere voorbeerden
op de Eelkent ten oosten van Baarle Nagaau, een Jonge ontglnnlng ult
de tvlntlger Jaren Eet een typlech recht verkavellEgspatroon [et rechte
TegeD en grote kavels vol !!als eD gre8, een volkouen onnatuurllJke
sl'tuatle. De Kleine Eelloop, dlep door de hel gegrayeD, voert hier het
seter aÍ van eeD yaD de vennetJeB naar de popperee Ley, die uitkoEt ln
de Dooael. Het vennetJee etond vol uals en door zlJn vora zeB Eeu een
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nalaveld Eet een duldeliJke krater.
In Baarle Nassau 6cngekomen etaat Den op eeD punt,
de ene kant vordt afgevoerd door de Mark, o"., n"í waar het xrater aall
Donge, en 1n het seeten door de Donnel, en hlernee ioo.a"o door de
kvaD.eeu einde aan
een fraaieexcursle door het strooDgebled van ae
r,ey-ot
Boven Donge, dat
toch wel aterk afwlJkt van het Donnerdat, dat veer breder
ls, waardoor
het landschap hier door de brede beenden met bet vere hoolland,
wÍlgen,
maar voorar popurleren, veel groener ls, met hÍer
en dBar eeD neder_
zettlng op een donk, een kleine verhoging ln het terrei.n
Eet een boerderlJ of een kssteertJe: een typrsche nederzetting, die hier
1n het
Doumerdal betrekkerrJk norraar 18, maar dleper de-Kenpen
Íu
wat
mlnder
voorkont.
Ars laetste onderserp ln de cyclue over het Brabants randscbap
volgt
op woensdag 3 0ktober het bos, gevolgd door eeD excursÍe
naailde
Geelders op zaterdag 6 en zondag ? oktober.

Bertus Verhoeven
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Grn trosgebieden
Tot nu toe hebben we elgenrlJk twee typen van lqndschappen bekeken:
de eerste keer de helde, en de tweede keer het curtuurraDdschap.
Nu wir tk het dele keer nlet herenaal arleen over bossen hebben, vant
lk wll elgenllJk praten over bossen en natuurliJke open randschappen.

! ..

Het ls naoellJk zo. Dle helveldeu en dat cultuurlandschap ziJn echt
heleues,l door de Dena geaaakt. Eu dan bllJft er toch alttJd nog de
vreag over: Hoe zlt dat nu; ls er dq. nlets anders dBn de landschappen,
die door de neua genaakt zl.Ja en de boseen?
Het rlJkt zo, alsof we toch nog vel wat ueer hebben. En daaron wll lk
deze keer nog eena extrío praten over het verband tuaaen opea terrelnen
en boesen, en vooral tu de eerste helft van de avond zullen xre ook over
open terreluen praten.
f,an eeu terrein van nature open zlJn?
Het t8 ar eens zlJdeliuge ter eprake gekonen, en dat gaan we nu nog
eens nadrukkellJker doen.
u zult natuurllJk'weten, dat ln de lJstlJden hÍer in Nederland geen ljs
lag, uaar dat we hler toen toch eeD open landscbap hadden. ItIe hebben
hier lange periodes een aoort toendre gehad, en ook daarne heeft het
Dog even geduurd, voordat heel ons gebled net bos bedekt ls geveest.
Eu de bosaen, dle toen oDtateqn zlJn, dle zlJn ook alet altlJd van
hetzelfde type geweeet ale de bossen, dte we nu hebben of die ve ven
nature zouden hebben, ve.Dt dat is natuurliJk ook afbauketlJk van het
kllnaat en ook ven de boderogesteldheld ter plaatse.
Bn zo ko[t het da!, dat we hter oorspronkeliJk denaenbos hebben gehed,
en ln een bepaalde perlode voorar elzenbossen, dle 1n h6t argeneeu ken'uerkend zlJn voor Eattere gebleden. u Doet zlch voorsterlen, dai net
kltaeat alet alleen wet tenpcratuur betreft veranderliJk geweest 1a,
raar natuurllJk ook rat betreÍt de vochtighetd.
Het bostype dat etgenllJk slnds bet begtn van ouze Jeartelllng hler in
De Keupea vooral norneal vas, was het bos net elken en berken.
zoaLs re al een andere keer gezlen hebben, ls het bos ar veel eerder
dan het begln van onze Jaarterrlng door de nens beÍnvloed, en ls het
dus heleuaal aiet rogeltJk oD van eeu natuurrlJk bos ln Ndderlaad te
spreken. IVe uoeten bedenken, dat de uens al dulzendeu Jaren voordat ve
dlt klluaat hadden, bezlg was Det dat boe te bernvloeden. Dug op het
tloEent, dat er van neture hler elkenberkenboe zou [oeteD gaan konen,
vae het sr zor dat. de nens ar verschrlkkeliJk veel lavloed b8d gehad.
En Je zou Je delíe kunnen afvragea oÍ de elk hler van nature gekonen ls
of door de EeDs. rk denk besllst, dat het het laetste le; dat de mens
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de elk hier gezaald heeft, nasr het ls rer te beredeneren, dat het ook
van neture uogelrJk zou zlJn. u Eoet Dlet yergeten, dst de eik nlet zo
snel van zuld-Europa na de lJetiJden reer hlei tenrg kon ziJn ela andere
boneD, net zlJa veer zvaardere zaden. f,esr rk neeu Àan, dat het ver
gekund had als het rater een beetJe ueewerkte en dergerlJke. EÍkele
kunnen nogal goed hun klerkracht berereu. faar het le raarschtJurlJk,
dat het heleuael nietterzqke doet, vant de neng heeft ze natuurlljk
toch neeBenoEe'. Ars Je zolets ar bedenkt, dat het zerfe de vraag is
of de elkebomen hler door de nens gebracht ziJn of op een natuurllJke
nanler, daa begrtJpt u wer, dat de hele natuurriJkhetd vaa de boesàn
een lngevikkelde vraag vordt.
Maar monenteer hebben ve in Nederland zeker geen bos, dat alet door
de
mensen geplant ls oÍ heel sterk door nensen bernvloed. En elgeullJk
zou Je uÍsechlen onze bossen yaak als de nluet natuurrlJke landschappen
noeteD beschourven. raar daar zurlen we straks noB eens over praten,
ars
ve het over de bosbouw hebben.

lI

rk wll uu eerst rate' zlen, hoe het van bos tot ope. randschap geworden
is ln Nederrand. Dat ls een ondernerlr, dat we ar eens :eerder aon de
orde gesterd hebben. Dus, hoe re dat bos van vroeger hler open tend
geworde.; en wat gebeurt er Eet dat open rand, vanheer
Je dat aan zrjn
lot overlaat? want als riJ hÍer van nature bos àouden Doeten
hebben,
den betekeDt det ook, detiedereplek, dle geen boe le, veer bos gaat
worde.r zo geuw ars de Dens er nlets aan doet. Dat zou dus betekànen,
dat Je ln een netuurreaervaÈt bljna alleen naar bogsetl zou hebben.
Daar noet u goed van doordronge. ziJn, ars u naar bossen gaat klJken.
vervolgeas wlI lk nog eena de vraag sterren: Als wiJ hler duizenden
Jaren lang alleen naer bos gehed hebben, saar konen dan «lle enorne
aantallen praDten- en dlersoorteu vendaan, dle ons open rand bevoren?
lvaDt de soortenriJkdon van Nederland zit helenaal nlet in de bossen.
Het grote aaotal plantensoorten, dat we hebben, en het grote aantal
dlersoorten, dat zlt Julst ln de open terretnea. rk wlr dus beepreken,
hoe wiJ Enn al dle eoorten gekonen zlJn. rn eonnlge gevarren is het
zeker; ln andere. gevallen Doeten we Daar glssen.
T

ou te beglnnen een beeld vrn pet er zou kuanen gebeuren, toen de mens
in vroeger tlJd begon aet het rlngen, kappen en branden vrn bosaeD.
Ten behoeve va[ zlJn vee, ook ten behoeve van de akkerbouw hÍer en dear,
heb Je harf open landachappen gekregeu, dle geletderiJk ueer en Eeer
open werdea nEaroate de mens lutenelever gtDg werken. En dat luteusleve
werken ls ln bet beglustadluD voorar geveeat: het gebrulk noken van
vee. rn de lage delen zou Je dan aan koelen kuEnen denkea. Als
vee
in Datuurland raet grazeD, dan vordeu er arlerlel strulkgeraag€nJeen
arrerrel Jonge booupJee door het vee opgegeten. En den kun
dus
die uanler een landschap krlJgen, dat ateedg ueer ope. rordt.Je rn deop
hogere deren uoeten re Eeer aan echapen eu gelten denken, dle in de
schralere gebiedeu nog aau de kost zouden kuDnen kouen.
7L

JT
wat gebeurt er nu, ar6 je dat vee ergenrtJk een groot deer vau
het verk
laat doen? Nou bllJkt, dat biJvoorbeeld ln rlvlerduLntJea en dergellJke
vaak blJna arreen de neldooru overbrlJft.
ls een etrurk «rle àrg
stekellg ls, eu dan kriJg Je een toeatand,Dat
dle een beetJe verrant is
Det vat Je ln Zuld-Europa zlet, vaar de schapen eD gelteD elgenllJk
nakea, dat op dle rotslge helllngen arleen roaar prlÈketatruiken groeieD e'dat het verder een kaal landschap bllJft, ondat er elgenllJk
nooit bonen kuDnen kouen. Nou, wlJ hebben ook wer va' die
gebleden
langs de grote rrvieren, en zo. Ivaar lnderdaad de meldoorn de enige
struik 1s en weer verder geen neiging bestaat tot bosvorming, gevoon
oDdat het vee daar regelnatig graast.
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we hebben gezj-en

dat in voedserarmere deren op de hoge zandgronden
ra.gzaa' naar zeker een eteeds neer ope. helgebled ontstond.
En we
moeten ons dus reallsereu, dat zower dat op.o h.ig.blecr
ars
gras_
dat
laDd hun bestaan eÀ voortbestaa' herenaar te denken hebben aan
dle

dleren.
418 er niet gegraesd werd dan werd er wer genaaid. EE dat glazen
en
Eaelen voorkomt natuurrtjk, dat hier weer boompJes opschieten.
Ars
Je
dat ntet deed, zou het arrenaal weer bos worden. sn àat gerdt dus ook
Du Eog voor Batuurgebieden.
Je kunt alleen naar open land hebben dankzlJ vee of dankziJ naarbebeer.
op de he1 valt het veer neer op dan ln grasiand, voorar ondat wÍJ eraan gewend zlJn, dat op die hel geen sohapen neer 1open. Op
de gras_
landen zou het ook zouder vee minder sner gaan aan op de hel, o,dat
die graslanden een goed gesl0ten grasmat hebben. ook 1n de hel ls het
zo, dat het lopen met paardea de bosvormrng erg bevordert,
paarden wonden Dal(en ln de bodem. Dat geldt in een grasrando,dat die
natuurllJk
niet zo sterk, want zelfs als er eeDs een keer een dier overheen
100pt
dan heb Je uog nret zo gauw een wonde in de boden. De bonen
kriJgeu
er
dus niet zoveel kans. Ats Je nu nauwkeurrger gaat klJkeu,
brlJkt
dat
er heel bep6àrde bonen op dte open prekk"o op"r"ro. i" ,o,, Eatuurtijk
denken: er ateat zorn heer bos omheen, en de bonen va' dat
bos, die
zaelen zlch urt' e,, op al dle open plekken gaa' dlezelÍde bo.en
groelen. Mear dat ls beslist nlet zo. Je kunt eei heer elkeubos rondom
een
bel zetten, en toch zulren op dÍe hel, ars het enlgazlns kan, borken
op§laau, vant dre berken hebben nou eeD.uaal veer Deer kall§, veel
nogellJkheden, en zrJn er veer ueer aen aangepast or! ar8 ploaler Deer
op te
treden. En dle bornen konen toch.
Heb Je een bos van zlrverspar, dan slaat hÍer op
de kare ptekken
spar op, want de zilverspar ls wat gevoerÍger voor wÍsselingen ftJnin ten_
peratuur, eu doet het dus heleuaar nÍet op dle open plekken.
Je krlJgt dus op plekkeu, die door de mene taar geneLt
eerst, v't we Doe,en, een storingabos. Dat geldt net zo zlJn, lnaltiJd
de
Boed
Anazouegebleden - waar de mens gekapt heeft, ontatÈat
ook Dlet weer
het troplsch regenwoud - ars hier ln Nederrand of ln Mrdden-Europa.
lfel zlen re elgenlljk overar, ars Je het opeD land
net rust raat, dat
er bosvoruing
,

optreedt.
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On dat Dog eens extra te onderatrepen, ken DeD ook kuken naar een
Doeraa. Open vater le ln Nederlend elleeD assr \/atl nature nogellJk,
rrnneer er een kracht ie, dte det rater open houdt. Ihra een rlvier, dle
kan wel degetlJk open bllJven, Íant dat rater koDt Eet een eDorile kracht
vau de bergen, en aleurt dasrblJ van alles uee. faar ala u ergena een
plas hebt, dan uoet u vooral nlet denken, dat dle plas ainds vele dulzenden Jaren daar gelegen kan hebben. Dat kall nlet, rant dle groeit
gewoon langzaa! dlcht. En blJ zo'n uoeree kan men daar soms elle Btadla
van zlen. ondiep waterr vaarln zeggen groelen. Are dle zegge[ aÍgestorven zlJn, en de plaa nog ondleper genaakt hebben, dan koDt er rlet.
Als dat riet alsmaer de zeek ophoogt en opgehoogd heeft, don konen
daar elzen, berken en wilgen. rn zotu sltuetle ziet u in een keer de
hele Eucceesle, dle here opeenvolglng ven pras naar bos. Eu als wtJ
dus uog zoveel pleasen in Nederland hebben, dan kont det Deeatal, àndat
de nens dle weer ultgegraven heeft; .vooraaoeliJk orn brandstdf te krlJgen. ook als zlJn dÍe plaseen vroeBer ontstaen op arlerlei andere uanieren; toch zlJn ze ln de regel inmlddelg dlchtgegroeld en opnleuw
weer door de mens opengemaakt. Er zljn wel een paar uitzonderlDBen op,
maar nlet veel, en dan Eoet Je altiJd te uaken hebben net andere krachten, die zorgen dat dat sater bflJft.
De meng kan die euccessle ook tegengaan door btJvcÉrbeeld rlet te
maalen. Dan hoogt het nlet verder op, en worden'eventueel Jonge boonpJes leder Jaar veer mee aÍgeueal.d, eu zo kun Je zorn plekJe zelfs in
een bos open houden. Een rletverd kan nonaaar uiet langer dan enlge
tlentallen Jaren rletverd briJven, en dan moet Je nog arrerrel kunstgrepen uithalen, anders duurt het geeD twlntlg Jaar. u noet dus nlet
denken: we hebben nou een rletverd, en dat 1g over dertlg Jaar nog zo.
Dat red Je nlet; het sordt eteedg droger en droger. Je kunt het een
beetJe tegeuhoudeu door dat rlet te uaalen, vant dan haat Je er een
heleboel materiaar ult weg. líaar op den duur vordt de boden toch teveel
opgehoogd, en doet dat rlet het steeds slechter. Dan Doet Je daar bos
leten groelen, óf Je Doet het opnieuv gaeu ultbÈgBeren, en het veen
verkopen, els dat nog reudabel is. faer dat ls ln Nederrand nauveliJks
Eeer het gevel; vroeger bracht het dan Dog geld op. Het dlchtgroelen
is op het ogeubltk het noruale beeld, det re overar kenneu: Je krlJgt
dus overal een boó.

vraag: Ars'er dus elgenriJk zonder toedoen van de nens brJna
elleen oaar bosgebieden zLJn, raer komeu dan ar dle pranten- eD dleraoorten vandeaD, dle ln Nederland ln det open land groeÍen of leven?
Nou, een eera'te heel eenvoudig voorbeeldJe ie dlt: ve gear ult van een
heel kletn beekJe ln Nederland, van eeu beekJe, dat een beetJe door een
licht heuveracbtlg landschap loopt, en dat door de kracht van het vater
toch I'n leder gevar vat terreLn open houdt. Er groele, vat strulken
oDhee'; aaar er zlJn ook geroo. randJee, dre iu ee. letr nattere periode onder zullen staa'; ln leder geval, r88r geen boonpJes groer.en.
Nou, dergellJke plekJee zoudeD daa een oo"naak kunaen zlJn van het
bestaau of voortbestaen van alrerrel planten- €n dlergoortea, dle nou
Dan de

.;
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eetrnaal niet in eerr donker bos kunnen leven.
Er 1e op_zulke plekken nog Eeer aau de hand. Eet bliJkt, dat deze plekken epeclaal worden opgezocht door blJvoorbeeld de everzwlJnen, en dat
dle everzwlJnen daar zo Eu en dan gaaD llggen wroeten. Dle everzwlJnen
richteD hrerblJ hele vervoestrngen aan. Ars de nens het zou döen, zou
Je zeggeo: het la zonde, zonde van zo'D nool plekJe, en daar hebben ze
vat llggen rotzoor.en. Maar Ja, nou het .urr eràrr*i3o rr, dan zeg
Je:
Ja, het boort er Dlsschien wel b1J. En dat is oot zo
We moeten ona voorstellen, dat aI dergellJk dí.eren,
niet alleen het
everzvlJn, maar ook herten, eu ook krelnere dleren, meegehorpen hebben
on dle prekkeu opeu te houden. Arle Jonge boonpJes vorden afgevreten.
En dergeriJke ptekJes worden nret alleen door het water open gehouden,.
maar ook de dleren helpen een stevig handJe mee. rk heb daar dlt
voor_
Jaar hele moole voorbeelden ven gezlen, dat door de vere sneeuwbedekklng de ko'rJnen de schors van honderden stengertJes en takken hadden
afgevreteE, die dus allenaal afsterven. zo kan inderdaad een. stuk oever
va,, een plas helemeal 0pen bllJven. ze llepen zelfs over het lJs heen,
en als er ergena gtrulkeD in die nattere deten stondeD daD werdeD ze
boven de s.eeuv heremael gerlngd. En u begriJpt wer, dat op deze nanler
zelfs konlJnen een flinke rol kunnen spelen.
Maar niet erreen konrJnen; zetfa nog krelnere dr.eren kunnen eéu rol
spelen, zoals de rosae woernuls, een heer krein uulsje, kau een twijg
of tak a+vreteu, en zotn takJe helemaar kaar uaken. Dlt uuisJe
vrndt
nen ln de bosratrd, ea ze ziJn echt nlet zo talrlJk, dat ze een heer bos
kaal vreten' Mear het is wer uogerijk, dat ze leàer Jaar opnieuw langs
een of aader paadJe - het is echt een raudjesbevoner, dle rosse woelEula - zorgen, dat daar geen boonpje kan groel.en.
Je ztet dan ook blJna altlJd, dat aan de oeverg van uraterropen een
strook taoellJk vrlJ vaa houtgewas is. Dat rtgt gedeerterlJk aan de
hoge vaterstanden, dle een boonpJe laten verdrlnken; tnaar pe DoeteD
er
ook zeker ean denken, dat dit r.u een bos een aantrekkeltJk ptekJe 1s
voor kletne dleren on te grazen, en nlsschlen ook wel voor reeën en
rndere dleren. En daar groeiden dus waarechlJnriJk ar laDB voordat,er
menaen rareD, allerrel planten, dle een beetJe Deer zon nodlg
hebbeD,
zodet «llt de prek van herkomst kaa zlJn van.arlerler planteeoorteD.

BIJ een lets grotere beek, zoale De Geur ln zuld-Llmburg, een beek, dle
DatuurltJk wat rulger tekeer geat als onze Dom-el, oEdat dle gevoon wat
Eeer verval heeft, kun Je ook goed zlen, dat zorn opgevorpen zandrug
langs de oever helenaal Eet graa begroeld raekt; dus dBt een soort
grasland, een eoort open land, van nature op dergellJke plekken
kan
voorkonen. En dat zal zeker lengs De Donnel ln de oertlJd ook zo geveeat zlJu; daar veren ook iedere keer zaadruggetJes door de beek aangebracht.
Langs de grote rÍvteren speelt dlt natuurliJk aog een veer grotere ror.
De grote rlvleren hebben zlch gevlochten door het lendschep, en
Je zurt
daar op grote achaal plekken hebbeu gehad, die net arrerrel open-reudschapcplaaten begroeld geraakt zlJn. Eu u Eoet zlch yooratellen, dat
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dlt vaak planten zlJn vaa een Datte ongevlng, zoal,a de rletorchla, de
engelwortel, de valeriaan, de gele ll.e, enzovoorts.
En het le dau ook zo, dat een groot deel van oDze soortenrlJkdoE van
planten lD Nederlaad gezocht loet sordeu lu de natte greslanden en de
Eoeraaslge gebleden, zodat de verarmlng van onze flora voor een eDorD
gedeelte door de ontryatering ls veroorzaakt; Eeer door de rateratandsverlaglng ln Nederland dan door de vervulllng. De veranring ln Nederland, zowel in de planten- als ln de dlerenvereld, Doeten we voorneneIlJk wlJten aan het felt, dat siJ onze grondwaterstand al vere tlentarlen Jaren, zelfs al neer dan honderd jaer, ala Daar aan het verlagen
zlJn. De natuurllJke standplaatsen voor de ueeste planten gaan op dle
manler natuurllJk verdwJ.Jnen.
B1J het besprekeu van de hel hebben we al gezlen, dat onze heideplanten
van nature vaarschlJultJk thuishoorden ln veengebleden. Doordat het
veenmos door bllJft groeien, zuflèir'de diepere delen altijd nat zlJn,
terr,lJl de hogere delen droog ziJn, zodat er allerlel andere planten

op groeien.

Een paar voorbeeldeu u1t de dierenwereld.
De dleren van het open land hebben ongeveer dezerfde nogerijkheden ge-

had als de planten, net dlt verschil, dat de vogeli van veel verder
gekomen ziJn. Een duldellJk voorbeerd hlervan is de grutto, de typlsche
Nederlandse weJ-devogel, waarven niet ninder dan drlekwart van de Europeee populatle in Nederland broedt. we noeten toch eanneneD, dat dlt
oorspronkelljk geen Nederrandse vogel rras, DÈar dat hiJ in NoordoostEuropa in open, venlge gebledeu broedde, en dat hlJ pas in Nederlend
gekoroen ls, nadat de nens daar eeuren lang etgenliJk grasland geschapen
had. fu onze graslanden ln Noord- en Zuid-Holland eE 1a Frlesland leven
nog dulzendeu en dulzenden gruttots. En dle populatles zlJn dus veel
groter dan dte ln het land van herkomst, raar ze zo hler en daar in
natte, venlge gebleden leven.
Een tweede voorbeeld ls ook een steltlopertJe, nlgechlen wer blJna de
ent'ge stertloper, dle broedvoger was Lu deze streken; ik bedoel de
bosruiter. Dle heeft zeker in het oude peergebl.ed en ln dergetlJke gebleden geleefd. rk uoet zeggen: heeft, usDt htJ ie elgenliJk in de roop
van deze eeus als broedvoger verdwenen. Eeel lerkvaardlg, waDt we hebben een hele boel Bteltlopers iu Nederrand, uear zo,n oorspronkellJke
ecbte Nederrandee'stertloper heeft het nlet kunnen roolen. Heel elgenaardlg, en datr zte Je hoe Nederraud door de Deng veranderd ls, Deze
bosrulter, dle leeÍt nog ln grote aantalren in Noordoost-Europa in
allerlei veengebledeu, en in bossen, waar open gedeelten liggea.
Tot zover dan de wlJze, saarop in ons rand tusaeu dle ultgestekte bossen levenegeneenschappen van open land ontstaan zlJn.
;\i rl
.:

lÍe gaan nu eena klJken near enkele bostypen, zoals dle heden ten dage
1n Nederlend voorkouen.
Allereeret een aparrenbos, een bos aet geen of vrrJwel geen oDdergroel,
en heel donker.
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Dle spar, Dlet alleen de flJnspar, Daar ook
alle daar:Eee verrante aoor_
teu,: de Doug'as, de zllverapar, de grove deu,
naaldbonen, zLla elgenllJk niet lnheeue, hoewelelgenllJk blJna el dle
er wel eeDs gezegd
wordt, dat een enkele grove den het
Nederlana-rrià,
de lJstlJden
wel heeft kunaen volhouden.
'n
In het dennenbog zlen ve rel wat onder_
groeJ., vooral als het derneubos niet aI
te Jong en al te dlcht Ís. We zlen er
dan de blauure bosbes, een struikJe dat
zowel in het elkenberkenbos als ln het
dennenbos kan leven, en dÍe dus van na_
ture hier voorkont, en natuurliJk tn het
deunenbos geschoteD is zo gauw de sltu_
atle dat toellet. Een tweede plant dÍe
dat gedean heeft, is de adel,aarsvaren,
en zo zlJn er nog verschillende neer.
enkele vogele komen in dle dennen_
voor, zoale de kulfnees, die
beellst uitslultend naaldhoutbewoner is,
en dle noet dus vanult a[dere delen van
Europa naar Nederland gekoDen zlJn.
Dat ls voor planten Diet zo nakkellJk;
een vogel is er natuurrijk veer eerder, maar het
brijkt dat er ook bij
pla.nten aI verschlllende soolten zlJn, die
ult Noord-Europa, waa! van nature naald_
hout voorkont, langzamerhand tot lu Neder_
Iand doorgedrongen zlJn. Enkele soorteD
zlJn zelfs aI tot op de Ve1uwe gekouen.
In Drenthe hebben we al eeu stuk of vler,
vlJf van die soorten. Dat LlnnaeueklokJe
ls er het bekendate van, een ven dle Scan_
dluavlsche soorten, dle langzaarn naar het
zuiden zlJn aÍgezakt ls. In Brabaut hebben
we er nog geen- De Alpen ziJn kenaellJk
rrat t,er veg. Dle aoorteD komen bllJkbaar
elleen Daar vanult het noorden. Deze kulf_
vrndt uerkwaardig genoeg ,rJ"";::,1:"::t:ï:tijuoJï"1"'ï."r.r.ï i:::::ï,,i"
one vochtig kllDeat. Het brlJkt, dat de kuifmees en verechirrende
andere soorten het westerljker dan Nederrand ar helenaar
ulet kunnen
redden. waarschlJnrlJk vernenlgvurdrgen ze zich te welnig, doordat
door
het voshtlge krinoat teveer broedsers misrukken, en dan krlJg
dus,
Je
dat de verspreldlng van de kulfnezen eeD natuurrlJk einde vlndt.
rn de dulubossen is hlJ ook al heer zeldzeam; hler lu Brabant is het
een doodgevoon beest.
Een tweede voger dle ook arleen naar rn naardhout broedt, ls de
zvarte
Dee8, Àaar het gekke is, dat h1J ln de winter eE op trek erg vaak
ln
Ook

bogsen
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loofhout zlt. Ale dle zyarte Dezen trek-

ken - det lE ln het ene Jaar neer dan
het etrdere - ol ln het vlnterhalfJaar,
dan kun 7e ze toch nogal eens een keer,
zelfe la de tuin, te zien krlJgen.
Het 1s een typlsch neesJe zonder de gele
kleur vate de koolnees, en llJkt ook wel
wat op een koolne.e8 Baar dan zonder dle
gele vlek en Det eeD grote zwarte keel-

vlek.

ransull kont rrogal voor in onze
naaldbossen. ElJ kan ook ln lodfbossen
broeden, uaar hiJ valt ln de aaeldbossen
Ook de

welnlg op.
Je zLet dus, dat allerlei dleren,'Èt als de planten, ofwer ult andere
strekeD of$el ult andere bostypen ook die naaldbogsen zÈJn gaau bevolkeu, en dat dus dle naaldbosaen een heel el.gen flora en tauna beglnnen
te kriJgen, dÍe in de loop van de eeuxreD nog verder zullen ontwikkelen.
Dtt lseenheel boeiend verschlJnser, dat echt wel eeu etudle waard ls.

;.,

Hler 1n de ougevlng zLe Je veek popurlerenuosseo, ats Je dat bossen
zou mogen noeneD. Een van de neest typische kennerken van het Nederlandse aangepldnte bos ls, dat het heel
snel moet groelen, en dat het enel resultaat moet geven. Want daD hebben ve snel
het geld verdiend. We hebben maar welnig
rulnte; en daar gedragen we ona ook naar.
Vandaer det onze bossen ook zelden zo oud
zlJn. Iedereen zegt: In het buitenland
heb Je meteen veel noolere boesen, Je, dat
kont, oudat ze daar nlet zorn haegt hebben
als wlJ. Een boon mag daar best tachtlg
Jaar oud wordenr.en ls darr natuurltjk ook
neer raerd. In Nederland kent neD wel het
epreekvoord: BooapJe groot, plantertJe
dood; laar de plalrter hoopt toeh eigenllJk
sel er nog een Ueét3e zelf van te kunnen
proflteren. Nou, de populler is dear heel
geschlkt voor. Ne veertlg Jaar heeft hiJ
een dergellJke ouvang, dat hiJ allang kapr{p lsr èD dnn heb Je due ook DeteeD Eeer
baten. Eet 1s ook eeu boou, die erg goed op natte gronden groelt; det
ls netuurltJk ook een heel belangrlJk aepect van de zaak.
Het beukenbog kont hier van nature ulet voor. rn [ldden-Europa op vtJftlenhonderd ueter hoogte heb Je vaa nature bossen vnn nlete of biJna
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nlets dan beuken. Dat ls lD Nederlard besligt nlet zo. Leags
de oostgrena zer zeker vel hr.er en daar berrkenbos voorkomen
of elkenbeukenbos,
naer hler ln Brabent ls de beuk waarsehiJnrtJk arreen Eaar
eangeplant.
HlJ ls ook erg gevoellg, zoser voor nattlgheld ale voor droogte.
uet de beuken hebben we nogar eens ee' keer probleEen. Er groelt Dus
ook
heer welnig onder; teniJr rn Mldden-Europa dte beukenboasen
dlkvlJls
een here ,'nteressante ondergroel hebben. Die planten kuDnen
bet hler
al helemaal nlet volhouden
In onze kalkarae grond,
bovendien droog, ls bet
voor die planten, die ln
het beukenbos thulshoren,
heleuael nlet geachlkt.
Beukestrooisel verteert
hler elecht ook. Dus, ln
alle opzlchten ij het een
moell1Jke zaak, en er zlJn
dan ook heel welnlg Denaen,
dle on bosbouwkurxdlge redenen hler beuken neer zouden
zetten; het ls neer omdat
het zo nool is.
Typereud le dat de grond onder beuken zo kaal ls; alleen dle
slecht
verteerde bladeren rlggen op de grond; maar het is DatuurrlJk een
prachtlg bos. voor de recreant 1s het gewoon flJn, oE door een mooi
bos te lopea; is het gexroon geweldlg. Er boeft nlet alre'aal troep
ouder te groelen. Je klJkt dan natuurltJk wer net heer andere og.o o"."
eeu bos.
Er le nog veel neer. [len zegt altlJd: Je hebt hler van nature een elkenberkenboe' Dear dat ls eigenltJk een beetje overdreven. zo gauw
Je een
vat nattere standplaats hebt, dichter biJ de beek koat blJvoorbeeld,
dan kriJg Je endere boonsoorten, zoars de es; en op Íets ninder
voedgelerue groud, daar horen ook weer aadere boousoorien
thurg, waarouder
zella een echte lulandse kersenboon, dle Je tn Zuld-Lluburg op allerlel
plaataen tegeDkont; ook ven uature.
Tot de typtache planten vau het Brebantse loofbos hoort blJvoorbeerd
het speenkruld, een kleln geel stervor.rlrg broeupJe eE van dle gradde
braadJes. Langs een loopJe, ook in de Geerder.r-iL"
Je de bogsnenoon.
Een typlache blJzonderheld ia Dog, dat er in cre Geeràers rn een roopJe
eeD aoort nug bllJkt te reveu, die helenaal aangepsst ls ean droogvallende loopJes. Dle overzomert ale Jonge lerve iu een kleln kapeertJe;
en zo gauv als het ln het naJaar weer begint te regeneD, etl dat 100pJe
kont reer onder vater, dan kont det larfJe weer uli. Deze aoort kan
zeLr,a schlJnbaar nlet reven in watertJes, lD loopJes d1e nlet uitdrogen:
het reter Eoet atro[en ln de vlnter, en het noet uttgedroogd zlJn 1n de
zoEer: een heel typleche aanpaeaing. Dit beestJe wes alreen ult Noord78
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Europa bekend; naar het bleek hler ook voor te kouen. Zo zLet u, hoe
geepeclallseerd arlerlel dieren zlJn on ergeDa ln bepaalde nllieurs te
leven. En het ls ook sel tekeaend voor het enor-me a.rtal pranten- en
dleraoorten, dat er bestaat op de rereld. Al dle toestanden noeten dus
al dulzenden Jaren bestaan, en ars u zich det alleEaal realieeert, dan

dulzelt het elgenliJk aI.

plnketerbloen. zoveL de bosanemoon, arg het speenkrurd, are
de plnt'terbloen kunnen, ook als er geen bos staat, rn een open etuk
vele tlentalren Jaren bllJven staan, en de pinksterbloen heeft daar het
ninste noelte Dee; die heeft heremaal dat bos niet nodlg, die móet zerfs
wat meer open ataaD. Het speenkruid en de bognne'ooD zlJn eigenllJk
helenaal aangepast aan het bos; broeien ook nog vroeger en hebben ook hun
bled aog vroeger dan de pln&sterbloem ln het Jaar: echt in aprir te
voor hen de toptlJd, ars de bladeren nog nlet ann de bouen stean. Mear
het bllJkt dus zo te zlJn, dat planteD var bos en open rand nret alttJd
heremaal geschelden zlJu, dat dat best eens een beetJe kan wlaseren ars
het bos niet al te dlcht le of ars open rand ulet er te veel dergeliJke
soorten het reven onmogerlJk maakt door de here verdere ontwlkkellng.
Heel typlscb ÍB ook de gere doveneter. u noet nlet denken: ar die pianten, dle staan zo Eaar hler of daar eigens; nee, r.edere soort
zijn elgen plekJe, zlJn eigen voorkeur. ze becodcurreren erkaarbeeft
vaak
zeLl's nauwellJke. Deze gere doveneter, dle noet het er va' bebben,
dat
er. een beetJe etoring rs in dle bosboden, biJvoorbeerd dat hlJ ver
eens
ooit onder water staat of zo, of dat er andere visseliugen in de toestand voorkoEeD, dus net langs een rand, waar toch biJvoorbeeld de
zon
er wat meer in kont en er vat meer Dinerallseert oÍ zo, of waar zo uu
en dau eeu overetroning voorkont. Htj noet ook vat neer voedser hebben
en hlJ le ln Brabant Eogat
schaara, naar hler en daar
op qe leeqgrouden kun Je in
de bogséu toch uog vel een
gele dovenetel vlnden. EIJ
doet het ook ln de tuln erg
,/'l
goed; dau krulpt hlJ wat neer
.r",ar7
daa de rltte dovenetel.
Een hele typteche plaut te
ook de stlJve zegle, die ook
ln de Geeldere naseaal voorkornt. Ook dte heeft een extra
stootJe nodlg van wat neer
nlneralen, en hlJ vlndt dat
op allerlel plaatsen, waar
water ult de groud korot, en
vaar Je due een grens hebt
vaB yat vaterbeveging of een
grens van uat voedeelaruer
Nog even de

,..j

79

rJi
:lt voedaelrlJker. Due dle ataat echt typlsch ln
"3
81- dte ronnelige toestanden, dle vlJ
ln ouze
naken; er wordt altlJd wel lets gedaan, eD boaaeD
al_
tiJd vel wat in beveglug in dle Éoden, of ererislevel
wat gekapt. rn dat 800rt toeatanden hoort dle stlJve
zegge thule, en dle zLe Je in de Geelders dan ook
overal; een heel nooi ptantJe.
Tenslotte wll ik eraan heriuneren, dat we juÍst in
dle bosseu erg veel mossen hebben. Maar daar zal lk
nu niet verder op ingaan.

ii
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Nog even een paar vogels,
De Eeest typische bosvogels

zlJn de zangertjes.
zlJn vogels, dle ln de zoner op de bladereu van Dat
de
boEen voedsel zoeken eD rB vlDters ln Afrika zitten.
Ze ztln heel noelliJk te onderscheldenl ze ztJn bÍJ_
na allemaal groenig of brulnig of, zo. De enige, dle
erg nakkellJk ts, is de zwartkop. Die is nakkelijk
te herkennen aan zLJa zvarte kop; het vlJfje heeft
een roestbrulne bovenkop. Dat zlJn allenaal insecten_
etertJes, die dus echt in de winter hler veg noeten
wezen, want ze Doeten echt die insecteu van de bla_
deren af pikken. De koolnees, die bliJft wel hier,
ea dle kan ln de winter in allelel ktelne spleetjes
insecten zoekeD, en bovendien eet hlj dan erg veel
zaden, en kont dan ook op de plndanootJes af.
Een'rnerkwaardlge geschiedenie ls het Det een andere
vogel, de groene speoht. Die zoekt
de grond; eet veel mleren o.a.; zlt vaak iu grasrand zlJu voedsel op
voedsel te zoeken
en Eoet dus ei,genlijk zowel dat bos ars dat open terreln
hebben. HlJ
Doet du§ wat open land hebben, dat vrak biJ een bos
l*gt.
nu, det hlJ ln Nederland naar heer noeiltJk.atrenge wlntersHet gekke is
konen en ln frdden-Europe wer, en dat ls een g.""h1"d"rrrs, door kan
ik nog
aoolt een behoorrlJke verkrarlng voor gevonden heb. rk kan waar
er
ver
een_
tJe verzinne., Eaar daar zlt u nlsschlen ook nlet
te vachten. rn
leder geval is het een heer uerkraardrge toesta'a. op
in Mldden-Europa,
sear het nogal eena veertlg graden vrlest, daer kont
de groeue specht
Be300D het here Jaar door voor, hier ln Nederlaud ook; ,oaar ars we
hler
eea hele strenge vlnter bebben, gaan er heer veel g,roene
specbten
dood.
Deze vinter vier het wer Eeer, Doar in 1g63 waren
àà ,"""t. echt dood.
Deze vlntet (78/?9) 1s toch ook zeker de helft wel geetorven.
In MlddenEuropa hebben ze dan toch briJkbear andere voedeerb"ooo"o,
zodat
ze dle
Etrengere vlntera [et veel Eeer gneeuw vel door konen.
ook de burzerd heeft dle conblnatre van bos en open terrern
nod.ig. rn
het algeueen zrt hlJ 1u bet ope. land, on uulzen
en morleu te vangeu.
oÍ een eukele vogel, dle nlet goed neer utt de voeten kan, dle
zrakt r's, zoals een houtdulf blJvoorbeeld, of dle gestorven ie erg veraau het
een oÍ cnder.
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HIJ broedt ln het boa, en heeft lu hoge bonea zlJn horst.
En dsE nog een ander voorbeeld: het konlJn. rn het algeueeu kun Je zeggen, dat heer veel zoogdleren, ook het ree, dle conbinatle vnn bos en
open land nodlg bebben, en lk heb deze dleren genoemd, oD er nog eeÀs
nadrukkellJk op te vlJzen, dat se nlet kunneD zeBgen: Eet bos ig een
levensgeueenschap, en daanaaaet heb Je dat open land. Nee, vooral voor
de dleren, naar ook voor de planten le het gewoon één geheel.
En er ziJn een hereboel dleren en pranten, dle zover in het bos ara
het ope' la'd leven of op en neer gaan vaD het een naar het ander.
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Tot nu toe hebben ve gezlen, hoe verschllrende landschap8vormen tot
stand gekooen zlJn, en nu ziJn ve netuurrÍJk erg benreuwd: Hoe doet
dat dle mens? I{at doet die Eena arremaar? rn zlja er ook verschillende

I

|J,

keuzeuogell Jkheden?
Nou zou lk tegenover elkaar rrlrren zetten: natuurbos en curtuurbos.
Dan zou lk-natuurbos wirlen omschrijven als een bos, dat zonder
mense_
llJke lnvloed dle bepaarde sanensterlÍng ook zou hebben: dlezerfde
,'en op dlezelfde praatsen zou bevatten, en ook dlezerfde ondergroelbo_
en.
dierenwereld zou hebben.
Nou, een dergelijk bos, dat zonder nensellJke invloed in alle opzichten
hetzerfde aanzien zou hebben? Dat bestaat in Nederrand nietl
dat
bestaat ln Europa nauwerijks. Er wordt aangenonen, dat het open
enkere
berghelllngen in oost-Europa misschien nog wel nogelijk ts; of in het
uÍterste noorden vaa Europa. Maar in het argeneen heeft de Dens een
enorme lnvloed.
MeeetEl heeft de nens het bos beinvroed door bosbouw. En bosböÈw Ís
dan een vorn van bebouwen van het rand, dus van laudbouw, die mlsschien
nog ver wat verder gaat dan biJ <le andere curturen. Iyant het is ten_
slotte io: ars een Eena akkerbouw preegt, dan neent de boer het graan
en strooÍt het rond. En op de ene plek zal de korrer goed konen eD op
een andere plek zal de korrel slecht ko4en. Er zullen er ontzettend
veel ln de glond zltten. Een paar zullen er door de vogels worden opge_
plkt en een paar nietl maar f,,aar nou verkeriJk een graankorrer
opràit,
dat naakt de natuur toch voor een groot gedeelte ult. En Det grasland
is dat nog veel sterker, want dat grasland wordt gezaaid net massats
zaadJes. De neeste zulreu nooit een prant opleveren, en in de roop van
jaren verandert dat grasrand ook vrn salreusterling; konen er arrerlei
andere krulden tuggen, en ook andere grassen.
Maar zo ls het net de bos'en niet. IVant de nens zegt: op dÍt prekJe,
daar ga 1k een booro neer zetten. Dus daar is uiet arleen de soort bepaald door de Dens, Daar ook de hoeveerheld, en bovendien ook nog waar

leder exeuplear staat.

Dus de lnvloed van de nens op de bossen is nog veel groter dan van de
Dens op een grealand.
sonmlge graslandeu en de helvelden rekeuen we nog tot de halfnetuurItJke landschappen, maar veel bossen kunaen *e ,Àrfs daar nlet eens
blJ rekenen. Dle kunnen we niet eens harfnatuurriJk noeDen. ze zTJn

bepaald, zoals arles lE de tuln: hier noet dlt 6taaD, en daar dat.
rn de natuur bestaat wat dat betreft geen toevar. Dus ars ergens een
boom op een bepaarde praats staat, dan is het rogiech, dat hiJ daar
staat, en niet een meter verder. Dat betekent, dat f,re op het ogenbllk
afgestapt ziJn van de nethode van natuurbos aanreggen, die DÍenont in
Llaburg een tiJdrang heeft gepropageerd. Dtenout ls een veD onze bekendste netuurbescheraers'geweest, die vooral de Llmburgse bossen bestudeerd heeft, en dle zei het volgende: we xreten nou vriJ precles, hoe
eeD natuurllJk zuid-Linburgs bos sauetrgeeterd noet zl.Jn; vat voor boon_
soorten het noet bevatten, en in velke verhoudingen. En wlrlen we nou
a2
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eetr naturirrllJk Zuld-Llnburgs bog hebbea dau kunnen re dat precies uool
aanleggen, rant ye reten au preclee: ÀIa re daar een zoete kers hebben
ataatr, dan horen ddar drle elkea ln de buurt. Dat ls daa een heel uooi
geniddelde, en dan krlJg Je preclee de natuurllJke ealenstelllag ven de
' bosoetr ln Zuld-Llrburg. Dit hed hlJ eÍgeleld utt vat htJ ln binnen- en
bultenland overal bestudeerd had. En re kunnen dan ook precles zorgen,
dat ve dat krlJgen. le neuen een atuk ven tlen blJ tlen Eeter, en zetten daar vlJfentwlatlg zoete kersen neer. En op het volgende stuk van
tien blJ tlen meter zetten we vljfentvlDtlg lepen, en op het volgende
stuk vlJlentwlntlg essen, en vlJfentwtntlg eiken, en nog eens vlJfentvlntlg eiken, enzovoolts. En dan zullen we blj de eerste dunningeu
er een heleboel lepen ult noeten halen, een heleboel zoete kere, en een
heleboel elken, Eaar op het leatst bllJft op een stuk vaD tlen blJ tlen
Eeter één zoete kers, otaan, één lep op eeD atrrk ernaast, één elk op
eeD stuk daar:naast, euzovoorts, gg.dan heb Je dus de zekerheld, dat
nlet alle zoete kersen door elkeu vorden weggeconcurreerd. Want a1s Je
ze allemaa1 door elkaar zou zetten, deu zouden ze het natuurllJk nlet
doen, dan zouden ze gewoon niet de steun van dezelfde aoort hebben,
maar Julst de concurrentie van andere soorten. Je zLet, dat le een
prachtlge methode om precies dezelfde, dle goede yerhoudlng a1e ln de
natuur als eindresultaat te krlJgen. Nou, daar,ls rlen reer heleuaal
van afgestapt. Want Den zegt: Dat le natuurllJk alleEaal heel eardlg,
want Je kriJgt lnderdaad een bos, dat vat ziJn verhoudlngen betreft
aan een natuurlljk bos doet denken, naar dat is de opllchteriJ zo ver
uogellJk doorgevoerd. lYant dan zlet het eruit als een natuurllJk bos,
terrrlJl er nlets onnatuurllJkers le den dat; want de mens heeft precles
bepaald: DÉAr en dÉàr noeten díe bornen ataan, wear Ln felte de netuur
het zeker auders gedaan zou hebben. lTant er spelen zoveel factoren een
ro1, dle wlJ gevoon nog nlet kennen, dat de Datuur zeker voor een
aadere varlatle gezorgd zou hebben. Eu dat betekent, dat Je ook nooit
Deer zou kunnen bestuderen iu zotn boe, hoe de uatuur het deer gedaaD
zou hebben, Eaar alleen wat hler leuend bedacht heeft. Nou Je, en dat
ls natuurllJk voor een bloloog nlet Lnteregsent. l[aar den is het ook
voor het gevoel van ledere natuurllelhebber ulet lnteresaaEt, ale Je
later zegt: I'Eter ie een natuurbos* en Je noet er deu blJ denken trdaar
beeÍt eene lenand een zoeto kers gedecht en hler een iep, enzovoortg,'.
Het ls toch lets heel ander§, raoneer Je kunt zeggen: "Ze hebben de
tretuur hler hondeÍd jaar lang ziJn gang leten BaaD, en nou ig er dlt
van gekouenr'; ook ar zlJn de verhoudingen dau in honderd Jaar - en dat
ooeten ve Dlenont toegeven - natuurllJk uog nlet de natuurruke verhoudlngen. waut de eerste combtuatie, dle Je krlJgt, de eerste aerie
bonen, die opkont, dat zlJn de bonen, die reagereD op dle gestoorde
toestand, en vorEen dus een herfnatuurltJk boe; ge-e-n echt natuurllJk
bos.
En nu begrlJp Je nisechlen, hoe lngerlkkeld het is. WÍllea rlJ een
natuurllJk bos krljgen, danr noet Je dus een bos kriJgen, dat ln een
bos oatstaan ls en nlet lu een storlngeeltuatle; reden weanon een
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troplscb regenwoud een paar dulzeud Jaar nodlg heeÍt. Als
het een_
Eaar kapt, vat ze op het ogenbrlk op grote schaar aau het Je
àoen ziJn,
dan kua Je ln eeD paÀr dulzend Jaar mlsschrenweer een troplech
roud krlJgen - uleschlen - vant dle bonen kunnen alleEeal alleenrelen_
naar
oatvÍkkelen ln een goed ontwlkkerd bos. Daar hebben ze ook dulzeuden
Jaren over gedaaa. En ars Je veet, dat viJ met onze hardhoutbehoefte
ln uegt-Europa zeggen: Nu noeten we rnahonie hebben, eD ara het op ls,
dan uoet Den Daar weer een andere boomsoort gaan aansErJden, dan begriJpt u vel, dat Btraks de meeste boomsoorten niet eens Deer beataan.
En de evorutle gaat nlet zo sner, d,at ze in een paar duizeDd
Jaar, dle
nleuve soorten weer beeft genaakt.
Goed, even een aoDber verhaartJe was dat dus, masr dat ls Deer ter
verdul'dellJklng ven vat we ouder eeu natuurrlJk bos moeten verstaan.
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rk heb tussendoor ook al een beetJe een idee gegeven van wet die bos_
bouwkundige doet. remand dte bosbouw bedrtJft, Éaat dus bonen'pr."i"".
HtJ laat daarna dle bonen opgroeien, en gaat ze dan iedere keer dunnen.
Laten re zeggen: hlJ gaat vler keer dunnen, zodre det heet. Dat wil
zeggen' dle booupJes staan in het begln erg dÍcht blJ erkaar. ze zLJn
dan nog kleln, eu hebben nog erkaars beschemtng nodig. ze Doeten bovendlen recht opgroelen, ou rechte sta,nen te krljgen, anders arrlf
raardelooe hout. Ze worden dau iedere keer, ers ze gezLen tun groàité5e
te dlcht .op elkaar komen, gedund. Dan worden er een sterretJe tuesen
ult gehaard, En na afloop van een bepaatde perlode - ctat ls ln Neder-

Iand ueestal veertig Jaar, vlJftig Jaar, zo iets dergeliJks; oolt
zelia nog mlnder - dan worden ar die bonen tegerlJk tekapt, en dan
krÍJg Je een opeD vlakte, waarop opuleuw ingeprant rrórdt. Het is in
Nederland zelfs zo, dat ure dat allenaal vanzelfsprekend vlnden. Wanneer
wlJ bos vlllen hebben, dan moet Je dat bos pranteu, Ànders kont het er
nlet. En dat ls de enlge nanler waarop een Nederlender zlch een bos
kan vooretellen.
rk lees herhaerdellJk ln alrerlei verhalen - zelÍs vaa biologen en
natuurbescherners - dat Je bos noet pl6nten; ars er alreen Daar aan
keppen gedacht sordt en niet aar pranten, dèn kriJg Je noolt een bos.
Nou, utt het voorgaaude zurt u begrlJpeu, dàt ik dàzà nenlng beellat
nlet toegedaen ben. rk ben erven overtulgd, dat Je blJna overar 1u
Nederland een boa zou krÍJgen, ars Je er noott een boon zou prenten,
ondat er nu een keer hier van nature een bos oDtEtaat. Ala er geen boon
zou konen, dan zou dat een verklarrag behoeven. De verkrarlng kan zlJn,
dat er teveel konrJnen zlJn of zo, die alle Jonge boonpJes opvreten;
maar dan berelk Je uet planten ook niks. Dan beretk Je arreen letg door
gaas oD het terreln te zetten. Ik ken inderdaad voorbeeldenr.xraar ze
geprant hebben, en alle Jonge booupJes door de konlJnen verden aaagevreteu. Toen hebben ze opnieuw geprant, en dat roigrukte veer. lÍaar er
zlJn audere voorbeerdeu, waar helenaal niet geprant rerd, Daar seer
alleea naar gaaa Bezet werd, en er kvamen onniddelliJk boneu. Het gaas
vag dus vordoende; de bonen kwarnen vanzerf. IIet zaad ontklent overar.
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wll Ik nlet zegged, dat er altiJd autonatisch snel een bos komtl
naar lk vll elleen naer laten zien, dat het ook anders kan dan tot nu
toe vrlJwel overal Bebeurt. De reden, dat rlJ het ln Nederland nlet
anders doen, dat zlt heE voornanelUk ln onze economie, dle ik daar
, straks aI noeude. WIJ wlllen tn veerttg Jaar een bos hebben, en wiJ
vlllen Eet grote nachlnes sneI, effLclënt bonen roolen. En daa noet er
nog altlJd geld blJ. Ons arbeldsloon La zo hoog, eD onze tlJd is zoveel
waard, dat wlJ de tiJd niet hebben oD eetr boom te kappen, weg te elepen
eu te verwerken. Het noeten ineens een heleboel bomen van dezelfde
grootte, van dezelfde dikte, van dezelfde soort zljn, om ze op dezelfde
manler nachinaar te verrerkeu. Dan ls het nog net rendabel - nisschlen met een beetje subsidie eventueel.
Dat Is natuurlijk eetr ultgangspunt, waarbiJ je naar op één ma:rier bosbouw kunt bedriJven, en dat Ís op déze nenl.er; al hoeft dat nlet voor
de hele wereld te geldeD.
We zullen zien, dat het 1n Zuld-Europa eD op vele nndere plaatsen ln
de wererd anders gebeurt. Daar planten ze noolt; daar dunnen ze noolt,
en daar gaaD ze alleen maar hler en daar een boom, die kaprlJp ls, eruit kappen. En het gevolg ls dan ook, dat ze daar ook andere boonsoorten kunnen hebben.
rk heb straks laten zien, dat op een open plek in zuld-Europa niet de
zilverepar gaat groeien, Daar de ltJnspar, oudat,'dÍe meer tegen die
kale plekken bestaud Ísen tsgstr een qnder mlcroklluaat: een plaatseliJk
krinaatje. Maar ars ze ln een zilversperreubos een paar zilversparren
erult kappen, dan komen op dle plaatsen veer zilversparren, want in
dat bos kierot de zllverspar uitstekend. Hetzelfde geldt in Nederrand.
rn dat bos doet de eik het uitstekend,'en'ln Zuid-Limburg ook de iep,
de zoete kers en noen maar op. Det rlgt aan de bodensoort, het krlmaat,
enzovoorts. ïIanneer Je net paarden de bouen uit het bos sleept, er die
bonen ook veel groter raat vordea, dan kriJg Je een heel ander bos, en
heb Je ntet artlJd een storlngsbos. Dat zlet er heel anders ult. En
daarblJ vordt er niet geplant; nlet gedund; en nooit kaalslag bedreven.
Nou

Bovendlen kun Je nog een ander ultgangspunt hebben. Je kunt nigschlen
zeggen van: Nou, ale vlJ voor oDs hout neer noeteu betaren al8 ye het
zelf telen, dan wanneer se het lnvo€ren: dan Eosten we het niet zelf
telen. op het laatst kunnen we llleschlen ln Nederland nlets neer zelf
doen 416 we ars Eaar Eeer noeten betaren, elg ve het zerf doen. Maar
goed, Je kunt dle stelltu§ in leder geval verkondlgen.
Dan zoudeD onze bossen ntsschien alreen [ear een funktie hebben voor
recreatle of ars reservaat. Misschlen ls het nuttlg om even te zeggen,
dat daar verschll tussen is. onder recreatle, dear versta lk onder, dat
de uens van dat bos dtrekt genlet op rat r7oor Dqnler dan ook, en dat
dat bos daarblJ eventueel Eag verínderen. Een reservaatfunktle, dat wll
zegBen dat Je datgene, wat Je hebt of rat zLch llnr nature kan ontwlkkelen, voor de toekorast wllt bevareD, en het nlet al ln dit decennlum
of deze harve eeuw wÍlt consunereÀ. Eet heeft zlJn ilararrellen DauwerlJks ln de kunst, naar Je zou het kunnen vergellJken net schilderiJen,
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dle Je ln een ruseum hangt, en dle dan over vlJftig
Jaar nlet meer
lntact zLJn, zod,at Je zou Eoeten kr.ezen
p"""
l.-iig-i"o
voor de volgende eeur wlrt bewareu of dat
"t rà d.t-or.t nodlgRenbraadts
vlnden.
Dat le het verachÍr tuesen een recreatle- ei ;;; ;;;;r"aatfunktle.
IIet
gaat blJ dle schlrderlJen alet herenaal op, want
dre rlJden Dlet zoveer
ven ln hei nuseun hangen, oÍechoon het soms toch ook
rlslcors bllJkt
te hebben' rn de natuur gaat dat soms vel 0p. Dan noet
Je soms zeggen:
Dlt heeft een reaervaatÍuD.ktle; raat ze ín de volgende eeuv
naar besllssen, wat ze er,ee wtrren doen. l[e hoeven uet nret deze eeuv
op te
conau,eren. En dan zeEc,eD ze we1 eens: Maar
heeft er toch Diemand
plezler ve.. Nee, Índerdaad, want men besruitdan
tot ultster van het ver_
brulk.
Nou, een bosreservaat zou ook ars funktie kunnen hebben
oD ee' bepaald
cultuurlandschap te bevaren. rn de negentlende of de eerste
helÍt van
de twlntÍgate eeuw hadden ze een bepaarde nanler of vom
vrn
bosbouw
oÍ een bepaarde vorm van graslaadcultuur en van akkerbouw ;i"à;;;i;ontwlkkerdea zlch bepaarde levensgemeenschappen,
Du kunnen we dle
hele comblnatie, van vat de mens in die tiJà 66gd,eD
voor. het nageslacht
bewared. l{e bllJven dat gevoon op een paar prekken ln Nederland
doe., op dezelfde manier, ook ar levert dat te wernig hout op. zo
ook z1Jn, dat Je een revensgeneenschap natuurrlJt wrft raten Het kau
ontwrkke_
ren, alhankeriJk van het huidlge krlnaat, ae hulaige bode., enzovoorts,
óÍ lets dat schaara ls, gievoon wltt bewaren.
Er Ís één nerkwaardigherd blJ, dat is dat bosbouw en natuurbeschermiug
onderlÍng nogal vat confllcten hebben.
we hebben uaneriJk een boawet. En het is net ars in de raudbouw:
natuurbeschrnlug is nog erg Jong, en de wetten zlJn ouct, en die De
hebben
dus betrekklng op wat er vroeger belangrlJk *." ,ào" Nederrand.
En
zo
1g de boswet nlet op natuurbescheraing gericht. En wanneer
er
een atukJe bos Datuurboa zou noeten worden, dan verbiedt de wet
wsnneer
dat strÈJe bos ook een ttJdlang voor bosbouw gebrulkt la dat,
gevee't. rvant
overal, w88r bouen gestaan hebben, heb Je de pllcht or0 te pranten:
hebt een herprantplicht. En dat geeft natuurli5k een conÍrlct net Je
de
natuurbeschernlng blJvoorbeeld oudet er Eaar welulg praatsen
zrJn,
vaer Je helde kuat krlJgeu. op aounlge plaateen gró"it tre hel autonatlech dlcht, en kun Je geea het houdeu; op anderà plaateen zou het crel
kuanen, Daar heb Je herprsntpllcht, e, Eag Je dat prekJe nlet open
houden. En hetzelÍde geLdt ook voor de bossen. Je zou zeggeÀi Hler vil
lk een natuurrtJk boe hebben; het rs een natuurreservaet. Maar zerfs
ln de natuurregervaten Dogeu wlJ geen natuurriJk bos laten ontwlkkeren.
wanneer daer bos gekapt is geweest, dan Eoet er gepLant vorden.
Het ls een heer uerkwaardlBe sÍtuetie. Reden oot, wearon er ook van
andere ziJdeu natuurltJk wel eeng ferrer gereageerd wordt, bljvoorbeeld door de werkgroep Kritlech Bosbeheer, dlÀ op vrlJ terle óanier
tegen de hele l{ederlandee bosbouv tekeer gaet.
onze naaler vrn böebouv bedrlJven bestaÀt op dtt Donent in het aanplanten ven bonen i.n uoole rlJen, dtcht op erkaar, zodet
Je nool.e.
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rechte stnmnen krlJgt. A1g dle bouen kaprlJp zlJn, dnn vordetr ze allenaal lneens gekapt. Van een donker boa, vaar relalg ltcht doordrlngt
en yaar een heel gellJk!8tig kllnaat heerat; rear het ntnder yrieat;
waer het noolt heet wordt, en raar nlet eena de regea dlrekt op valt,
en waar het helenaal nlet raalt, wordt dlezellde plek dan eeu plek,
waar lueens wel de wlud vat op krlJgt; raar de zon fel op eteet te
brangen, en de boden dus gerooD waru rordt ven de zou. En saar dus
heel suel afbraak vq- stroolsel plaatevlndt, en Íaar de vorat ook ineens veel atrenger Ls: dat kaD echt een aantal graden achelen, nldden
ln zorn douker bos en op zorD kaalslagvlakte. Ihrg, u begrlJpt wel: er
ziJn maar heel welnlg planten- en dlersoorten, dle tegen dergellJke
tegenstellingen bestand zlJn, zodat wiJ ln Nederland een typlsche
combinatl.e van kaalslagplanteu hebben, dle zich genakketlJk van de
ene kaalslag naar de cndere kunnen verapreldeD, etr dle daar due vatr
proílteren, ter.'lJl ve relnlg bosplanten hebben, oDdat dle gevoeliger
ziJn.
Een ander probleenpJe ls, dat ln boeaen net Daar één booueoort elle
bonen even oud ziJn, en ook wet gevoelÍger voor sind. We hebben UlJ
die storsraEpen dan ook gezleD, dat dergeltJke boeeen sat extra kretsbaar zlJn; vooral de naaldbossea als det ln het rluterhalÍJear geb€urt.
De bonen knappen dan gevoon op allerlel hoogtee a(, telviJl BonDlge
zelfs helenaal onwaalen met yortela en aI. Zo krn bok eeu hele rlJ
populleren achter elkaar tegeD de groud gaan; Eaar blJ de naÀIdboE€D:
spaEen, de Douglas eD zo, knappen ze ook dlkrlJls zo Eaer ln het nldden af.
fn andere delen van Europa worden ook bossen gekapt, maar als de houthakkers klaar zlJn, staat het bos er nog. Waat de bomen, die kaprlJp
waren, hebben ze ertussen ult gekapt. En het bos krijgt vervolgens de
kans on zich weer verder te herstellen. rn dergerlJk sltueties houd
Je artlJd hetzerfde bostype. In zorn bos klenen dan ook errenaar zaadJes vaa dezelfde soort boou als waarult het bos bestaat, terviJl zlch
bulteu het boe alleen nndere soorten ontslkkelen.
rn echte bosregervaten 1o het bultenland vordt een cnder bebeer toegepast. Daar krtJgeu we ecbt eeu kringloopbos. Zolatg er uog rnaar hser
en daar een boon- sordt weggekapt, ls er nog altlJd Bprake vqn bosbouw.
Dan heb Je ln dat boa nanvellJks een kr!.ugloop, rant het hout dat tu
het boa worrdt opgebour, ?ordt daer alet aígebroken. Eu dat hele deel
vaD de levensgeuecDachap, det voor de 'cfbraak van het hout zorgt, ontbreekt due 1n zotn bos.
Ale er sprake la vaa eeD reaeryBet daa rtl dat zeggeD, dat alles, wat
daar groelt, daar ook veer helenaal vordt afgebroken eD weer door de
bonen opgeno[en. Dan hebben we dus paa een conplete krlngloop. En u
begrlJpt vel, dat daar e€D ouvoorstelbaar aantal plaaten- eu dleraoorteD aee geuoetd zlJn, oD zo'D dlkke boon op te vreten. Je zou kunEetr zeggeE: Eet ls zonde van het hout. Dat la natuurltJk één benade-..
rlng. Je kunt ook zeggen: Er nogen gerust een aantal bosregervaten
zlJn ln Europe. In Nederlaad zouden dle er ook gerust een paar EogeD
a7

il§lil:
-:..

i

zlJn, raar ar het hout gevoou ln de kringloop btlJÍt, eD raar clle here
levenegeneenachap lacrusiel grote kevere, zoals vltegende herten, oÍ
wat er dan ook allenael Ln dat dode hout leeÍt, dear te vlnden kunnen
ziJn.
Ook de vogela hebben daarhele andere nogeliJkheden:
Je hebt er natuurllJke holten. In eeu reservaat
kun Je natuurllJk ook geen nestkastJe ophangen.
Ale een bepaald bos geen broedgelegenheld voor een
bepaalde vogel heeft, dan hoort die vogel in dat
reaervaat ook nlet thuls, vant datr hoort hlJ ntet
biJ dle levensgemeenschap, want d1e heeft daar geen
broedgelegenheld. Dlt ls natuurllJk een hele andere
nanler van denken.
Spechten zoekea blJzonder graeg bomeu utt, waarin
ze genakkellJk hun hol kunuen makeu. BtJvoorbeeld
een boDte specht zlt vaak ln een volkonen ontachorate boon; dle 1e natuurllJk veel zachter.
Achter de echorespleten vlnd Je vaek de boonkruiper, eea heel leuk vogeltJe, en dat het ook iu de
stad uttstekend doet. HlJ hoort naraellJk ook echt
blJ onze stadslevenegemeenschap, als we in de stad
ergena voldoende bouen hebben staan. Maar hlJ noet
toch zeke.r een vtJftig tot honderd bonen ln de
buurt hebben hoor, eD dear wil hlJ best een beetJe
voor vllegen. Maar dat kan In een stad geEekkeliJk. Dan broedt hlJ
neestal niet ln dle parkboEen, want zo gauw een parkbooD of een tulnboom'naareen beetJe uoeirijk beglnt te doeu, dan zeggen ze: hij ls aan
zlJn end, en den rvordt hlJ gekapt. llaar dan broeden ze biJna artlJd ln
een epleet ln een van de hulzen of ln een gchuurtJe ergens. In Tilburg
brooden ze ook tn fratsf waa,r ze hler of daar eeu spleet hebben zltten.
spleten kouen ln alrerlel gebou*'en voor; zelfs in onze frats ziJn er
dus uogeltJkheden voor dergellJke vogele.
rn een kringloopbos Eoet Je rekenen, dat er ongeveer evenveel hout
dood llgt ara er reveud Etaet. Bet duurt blJna net zo lang on dat hout
weer aÍ te breken ale het duurt, oE dat op te bouwen. Dus een-boou,
dte viJfttg Jaer aodlg heeft oE te groeien, doet er ook weer een
of vtJttlg over, oE algebroken te vorden. u weet det elgenllJk ookJaar
rel: ala ze een boon aÍzagen, dan zte Je de stroDk tleaterleu Jaren
reter nog ln de grond zitten. Nou, dat zou uet de reet vau de boou ook
het geval zlJn, als ze dle rustlg lleten ouvalren. Aan dle afbreak doen
eeu heleboel organlane Eee, zoals echlunels. ook keverlarveu zlJn er
altlJd veel blJ betrokken, eD er zltten ook roruen gesoon in de boon
achter de schore, dte ouhoog Lllnnen ln dat vochtlge gebled, eu dle
voelen zÍch daar ook heel erg thuls. Het zlJn natuurllJk rel bepaalde
aoorten rorBD, Íant u Eoet nlet deukea, dat er near één soort regenvonn ls. o,ok kevertJea zltten er, en alterlel andere dteren. Die verken
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allenaal Dee.
schlntlels en bacteriëa epelea sel een hele belnngrlJke rol. Ee! ge_
deelte vnn dle echiDnele vereprelden hua aporen vla allerlet vrucht]
. llchauen, dle bulteu de Eta! zichtbaar zlJn. Dat noemen ze dnn padde_
stoelen, vaarvan het elfenbankJe heel algeueen le op allerrel stronken.
De meeste paddestoeren zlJn vruchttlchatuen yrn een schlmel, dle in
de
bodem of op dode braderen zÍt, of op rottende takken, dle de bosboden
bedekken. Een typleche korstzwsE op dood hout, de paar.e koratzvan,
komt ook op pruimen voor. Maar dan is het ver een hoperoze toeetanà,
en we DoeEen dan die boom zlek; dle heeft loodglans. rn een natuurre_
servaat noenen ve natuurrljk geen enkele booE zlek; dat ls hier
here andere zaak. rn leder gevar is het nlet schedeliJk, vaat dleeenparasÍeten horeu er net zo goed blj. Als een booa een bepaalde paraslet
bevat, dan ls dat nu eeuoeal zo, en dan 1g het niet tonde van die boou,
Maar dan ,.s het bllJkbaar zo dat di_e boon daar yatbaer voor rs,
of oudat hlJ op de verkeerde plaats stdet, of er le tete andera Dee aen
de
hand. Dat hoort at zo arlenaal blJ. Dle boo[ Eag drn geruat onvarlen,
waat Ín de plaata daarvaa kont wel reer een audere booE. rn een echt
reservaat heeft men noolt te nakeu met echede, tenziJ doordat
doel
ulet bereikt yordt, doordat het nlet zlchzerf uag oniwtkkerea, het
maar
als de t.ens toch een of cndere nerksaardlge invlóeà heeft.
De enlge echade die er kan zlJu, rs dat het doer nlet gehaeld wordt
door mensellJke invloed.
De

.l

planten, dan vir dat toch Dog nlet artijd zeggen,
dat alles precies door de Eens geregetd rordt. Dat is natuurliJk
beetJe overdreven gesterd van nlJ. Je zlet dug heel ysqk, dat er een
nog wer wat boDen tusgen ataerl, dle vau nature ziJn gekoEen, of toch
dat er
een hereboer strulkgevas of Jonge booupJes ale oudertroel onder
de
bouen ataaE. Je hebt dan dus wer een booulaeg van alienaar dezerfde
leeftlJd, maar daaronder kont een heel geverleerde stulkraag, tret 18
aatuurliJk ook uogeriJk, dat eeu dergerlJk boetype o.tataat, doordat
de uens op een bepaard EoDeDt het hele zaakJe aan zt.ln rot heeft
overBelaten. Sonraige van die boaeen zlJn
detr toch nog alu ot neer natuurllJi.
Op de Kalplno ztJn claar een pear ioor_
beelden vaD te zlea, raar op de hei
aols een dennenbos geplent le, Eear
zlch sons ook vaa uatune ontslkkelde.
Eeel veel bo8 is vroeger hakhout gereest, o.a. oDdat ze vcoeger veel elke_
schora nodtg hadden. líaar het hout
zelÍ verd ook allenael benut, en eetx
uutserd ras elgeulfJk blJ ledere boerderlJ aanrezLgi eo, dle ras ook van be_
lang voor de bakkers ln de stad, enzo_
voorts.
tYnnneer we een bos
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f,aar dle hakhoutcultureu zlJn ook ar tlentalleu Jareu verlaten, eu ve
hebben nog eeD hereboer voormallge her.houtboaJea over, dle gekearaerkt
TordeD, doordat de! aBn de voet van de boom oÍ takken trog eeD atronk
zlt, dle vroeger herhaaLdellJk gekapt is. Hlervan ziJn iu de Geerders
nog fraale voorbeelden te zien. zo,t atronk rlep dan op een heleboel
praateen ult. Maar op een bepaatd monent ls det ksppén opgehouden. ru
Nederrand 1s det heel vaak paa na de oorrog deflnitlef beëindlgd, om:
dat ze ln de oorlog nog vel eens gekapt hebben, eD dat het.daarna nlet
neer gebeurd i8. Dan zle Je, dat die stronkeu dus nu allenaal zo,n
viJfeuderttg jaar oud zlJn, waarbiJ de ers, de es en de elk veer langzaner groeien dan de populler of berk.

ll

iirl
r-l li

-

rk rou nu nog even iets ze9gen over dle dÍscusgles over de bosbouw.
rk heb aI raten doorscheneren, dat wlJ ln Nederrand nauwellJks echte
bosregervaten hebben, en dat dat ook heel uoeiliJk is. op de eerste
plaats wilren de recreanten het nlet, want dÍe zeggeu: lglJ w[len proflteren van ons krelne landJe, tye hebbeD mear velnlg rutute; ve noeten
overar van a1Iee en nog xrat kunnen doen. op de tweede plaats verbledt
de boewet een hereboel dlngen. En op de derde praats hebben de natuurbeecheraere zeLl ook nlet zoveel nelglng gehad, on echt bosreservaten
ln te stellen.
En dat betekent, dat we nog nlet eens in iedere provlucle één bosreservaat hebbeu. Dat zaL Je vernronderen, omdat er toch zo outzagrlJk veet
boegebleden 1n natuurbeschernershanden zlJn. Maar zelfa één bosreservaat per proviDcie - oItr Eaar nlet te praten van één reservaet van ieder
type bos - hebben we beslist nlet in Nederland. waarblj we onder reaervaet dan noeten verstaan een gebied, dat zlch hereEaar van nature
verder op een bepaarde manier nag ontwikkelen; xraar de nens dus nlet
roeer echt gaat lngrijpen, en waar we dus over vlJftig Jaar kunnei zeggen: de natuur heeft nou, na vlJftlg Jaar netuurrlJke ontwlkkering
dlt gepresteerd. Dat zullen we over vlJftig Jaar niet xreten, want x/e
zÍJn nog nlet zo ver, dat we ven ieder bostype een reservaat hebbea ln

Nederlaad.
Nou 1g er een landellJke werkgroep Krltisch Boabeheer, dle nogel erg
fel tegen het here boebebeer in Nederrand ten stlJde trekt. Dle zeggen:
het le grote onzln; het levert heremaal geeD ceut op dle hele-bosbouw
ln Nederrand, en cre uoeten er een heleboel subgidÍe voor betalen. En
are Je dan nog nlet een fetaoenllJk natuurliJk bos kuat hebbeu, dan is
het toch rrel te gek. waarom Eoet er arrenaal op deze uanier geprrht,
gekapt en gedund vorden? lÍaarom moet er leder Jaar geJaagd vorden?
laerou uag daar geen natuurllJke dlerenvereld zlch oatwlkkelen? lÍearorn
kunnen er nergeDa DatuurllJk open rulnten ontstaan eventueel?
lle zÍJn ln Nederrand zelfs de reservaten heleneal aan het cultiveren.
Nogal echerpe kritlek, vlnd lk.

Je krlJgt toch ook reer nlet zo rear vanzelf weer het natuurllJke Nederrandg boa. ru leder geval nlet, door zouBar alka te doen. Det 1s net
zo. goed een neueellJke luvloed, ala xrel leta doeD.
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berangrlJk'te probrenen ln de Nederrandse nÀtuur is
verdroging van het land door de rateronttrekklng. rk ben nog artlJddevau
meniEg, det voor de uatuur het verbrulk van water in Nederlnnd nluatene
een even belangrlJk probleeu 1g ale de vervrrlllng. Daar steat blJna
nlemand blJ attr. redereen denkt blJ nlrleu a'p watervervulllng. ríaar
de Nederlandse natuur ls aan het verdrogen, al slnds tientallen
Jareu;
en leder Jaar erger. Dat kont door oDs toeneEend vaterverbrutk; dat
ig
de hoofdreden, zodat er zelfs bosgen op lnetorten staan door verdroglng.
Nou' een dergellJke lnstorteude toestaEd, dle kun Je natuurrlJk uiei
reddeu door nikg te gaen doen. Het ls een storlng door de Dens, en
daar moet Je op inspelen.
Als Je biJ een voorualLge hakhoutcultuur nlets doet, geat daar onvoorstelbaar veel stannetJes erkaar atae[ te verdrrngen. Ars er eeD paar
dikkere bo'en in steqn, is het geeu probreem; dan ben Je over vilfttg
jaar of zo dat here spul wer kwtJt. Dan is het arrenaar dood,
ls
het al seer grotendeers veggerot;'ea Je nag hopen, d,at ze nlet en
arrernaal tegeltJk onvalren, en dat er zo gelétderiJkaan eens een ander
boonpJe tuesenÍn koEt, dle dan de oudere boueu, die mlsschlen nog oolt
geplant zlJn geweest, kuunen gaan vervangen. Dus dan zou
Je ar na twee
generatlea eeu aardlg natuurliJk bos kunnen kriJgen.
ziJn er geen oudere boEen, dan ig de volgende genëratle Dog allenaal
storl.gsbo., en dan duurt het dus veel ranger. tltt je dat een beetje
begeleÍden, daa kun Je veer beter nu een beetJe gaan keppen on tantza.nerhcnd 1n dertrg, veertlg Jaar naar een natuurrlJker bos
te gaau.
Daa kan de generatle, die daarop votgt, echt nin of Eeer Datuurbos
Een von de

zi Jn.

T

Ars men eiken gewoon laat opkonen, doordatuen elkers zaait, dan staan
de Jonge boonpJes erkaar gewoou te verdrlngen, en elkaar dood te EakeD.
En sanneer Je dan ophoudt rnet Je bosbouvkuadlge naatregeren, in
geval net dunaen, da. moet Je nlet vervechteu, dat er erg veel dit
uoois
tot Btand kont. Beter uog een trJdJe begerelden, eD dan gereldeliJk
proberen daar een natuurllJker bos van te uaken. Maar DogDaals:
ls
Easr eeD van de nogeltJkheden. De nethode van Krltlech Boebeheerdat
ls
vel degellJk ook. een apdere. Dat Eogeu ze best hler en dEar eens doen:
een beetJe nrlg er doorheen keppen, en dan Eaar de zaak verder
nlet beÍnvloeden.'De nethode van Krltlsch Bosbeheer zal dan ookhelenaal
beet
ergens succeS kunnen hebben, wenrreer namellJk eonmlge boDeE aI een
vooraprong hebben.. Als er tusgen de berken ook ar elken at88[, zou het
beet eeus kunnen zlJu, dat Je over vrJfttg Jaar een pracht va,, een
elkenberkenbos hebt zonder dat Je lets doet. Na hondlrd of
tveehonderd
Jaar zou Je den ook ar eeD nÈtuurliJke ondergroel kunnen hebben, en
dqn zouden er ook al veer enkere oude elken dood kunnen gaau.
Dus een beetJe een kr1ng100pbo8 zou ln honderd tot
tweehonderd Jaar
ulsschten te berelken zlJn.
u hoort due rel: Eet gaat blJ boesen ver on laage tlJden;
Je aoet wel
een lange adeu hebben.
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Píllot uit Iilbwg »oor ,,Ilet teem,t in Rooi
als dende - en oooÍ &it eeizoen teoqg
Laatste - lfrtdsélte het bos eentraa.L in

zijn-ey-c\n ouer het BnaboÉee Ludschq,
getsolgd doot een escursie naar de Geeldeíe
op zaterdog 6 en zondag L4 oktober LgZ9.
Herdert in de eerste à,tee inleidinqen ànee
tApen open Landschq tnt naler.bekeken,
deze keer stonden de boseen en'naaruLTike
Tandseltqpen in deze streek, het u"ib*rd
tussen opten terreinen sn bossen, en de rcL
tsot de mens in deze eituaties eZntnaal.

zijn de Geelders zo ontzettend.
interese@tt, omdat nen hier allerlei bos-

En dnarun

typqry.tegenkont, die outuit bepaa,Lde doeLstellingen oqt de mens hier zo zijn ont-

staan.
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Dtt aóal kregen de deelnemers arn de excurslea een heel audere ercurele
voorgeachoteld als de twee vortge keren. Er rend nu voorer geret op
tree dlngen: vèrachirrende bebeersvoruen veh het bog, en oog voor arlerlei detar.ls. Belde aapecten leken veer blJna onultputtellJk,
vooral
de detalls waren blJ prachtÍg herfstveer zo overreldr.gend, dat ueu
ulet
ultgekeken kwam, er weer volop te genÍeten ras, eD Den van de eue verbazlng ln de andere vler, maar één kind - gewepeDd net boek eD al
droeg Deer aan dan alle volvassenen saneD.
De excurgie begon op de parkeerplaats met betrkenr s&Br ar Eeteen een
eerste probleen lag. De bodem kaar, vor afgevarren bladeren,
naar de
vraag waa: wat ls hler aau de hand? waaron 6taan hler beuken? En vaar_
ou ataaD ze er zo? Al1es wlJst op de Eens, een vroegere elgenaar, op
een laau naar een huls, uaar dan houdt het antwoord op, want Eeer sporen ontbreken om verder lu de hlstorle terug te gaa'. En zoals altiJd:
rn de aetuur Íe nlks vauzelfsprekend, naar een gàtuudeerd antvoord ls
vaak uÍet of neuweliJka nogerr!k, zo ook hler. Toch Dag nen zrch steeds
bllJven afvragen: Itet heeft de mens hier gewlld? wat is ziJn bedoellng
hler gereest?
zo zagen we ook ter plaatse meteen een stukJe boa, waar de nens btlJkbaer verder nlet Deer Daar bad ongekeken. veer hout staat er ,ich nu
te vcrdrlngeu, doordat de boompJes hier vanzelf zlJn opgesregeD, ara
hereD op eeÀ hond, en wel als reactle op kaarsrag o"o de Dena ter plekke. Toch zou de nena een handJe Eoeten of kunnen helpen oE een wat
evenwlchtlger toestand te beretken. Maar ook een krlngtoopbos oDtstaat
hler nlet vanzelf,
rete verderop zag nen duidelijk, hoe de nens hier vroeger ziJD bos beheerde. De nens heeft daarblj ln de Geerders onvoorstelbaar veer noeite gedaan on het vater hier wat weg te krtjgen. De Gerders is van natu13 een vochtlg gebled aet veel leem ln de grond, saar EeD eerder een
elzeubroek zou venrrechten dan bossen net eiken. Door het graven vaD
slootJee eu greppertJes kon de nens 6tannga opwerpeD, zodat er op die
de.E[en of rabatten ook elken gepoot konden wordea. Dlt beerd: dennss
Eet 6lken met elres wat er verder blJ hoort, treft men in prrnclpe
overer ln de Geerder' ean, al gingen wiJ vroeger raar "de stöck". op
dle nenler kon de Dena so's 66[ dnmngl naken, dle zo droog
werden, àat
et zelta dennen konden groelen. Deze beheersvom vas hter iu de Geeldere aodlg, wllde nen elken poten, ondat andere ln de vlnter de bonen
zouden verzulpen eu doodgaau, ondat de vortela dan geen zuurstof neer
krlJgeu. Hetzerfde zegen we trouf,reDs ar eerder op aé hel, waar geen
dophel groelt ln een gebled, dat twee maanden odder seter staat, alreen
het plJpeetrootJe houdt bet dear nog uit.

líeu zag op dle dauoen ook uog duidelijk de oude stroDken zltten, dle
tlen nu alet neer ele hakhout of schaarhout in een keer helenaal kaal
kapt - al rae dtt.op een en&ele plaats nog wel het geval - uaar door
dunaen tenslotte al.les op één zet, zod,at, er ogenachlJnllJk een aanplFnt ontstaat vaE elken op een rlJ. op plaetsen, vaar het bos al ge94
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duad was t zdE Een ook hoe als oadergroel yeel JoDg bos opsloeg, saarvau
de bouen etr struiken alleuaal even oud ztJn, in hetzelfde atadlum verkeren. Er otrtstaat zo een eoort etagebour van dezellde soort bouen,
Daar van verechlllende leeltiJd. GeleldellJk verandert echter door dunnlngen zorn bos Ln eea Deer natuurflJk boe. Of Den er ook eeu krlngloopbos van r11 EakeD, vae hler nog niet dutderlJk, de beheereprannen
ervan wareD nog nlet bekend. líocht dlt rel het geval zlJn dan stopt
de mens op eeu bepaald uonent net roolen, en laat verder voortaan de
natuur zlJn gang gaan: hlJ raat dan alles rlggen, haalt nlete meer veg,
en het bos behoudt, wat het oprevert, en een boom of tak krlJgt evenveel tlJd oE te groelen els om te rottea.
Dan Yeryacht Je verder in oktober het bekende beeld van herfgtkleuren,
waar nu vooral de adelaarSySren voor zorgde, paddestoelen, arlerlel
vruchten eu zadeu, naer hoe groot ve8 onze verbazÍng, dat er - in leder
gevar dlt Jaar - Dog zo ottzettend.veel praateu in bloei stondeD.
oktober rlJkt due voor bloeDen nlet er te raet, ar is het zeker dat bepaalde bloenen dle nu nog bloelen, het nlet ueer tot vrucht en zaad
kunnen brengea, en toch gaet bllJkbaar dle broel gewoon door. Ile dagkoekoekebloeu 1g hler sel een erg raool voorbeerd van, dle zle Je de
hele slnter door ln bloel, Ln tegeusterrlng net de. gevone koekoekebroeu
die neu op wat schrelere gornd aantreft. verder'bloelden uog de guldenroede, de kaoperfoelle, braleE,' de berenklauw, de brunel, het SintJanskruid, het kantig hertghooi, de kale Jonker (die nlks aanheeft.,
arleen een hoed van bloeuen), de grasnuur en zeegroene tnuur, tornentil,
herfstleeuwetand (net zlJn roodachtige buitenkant en zonder stroschubben in tegeastelling met het biggekruld), de zonnedauw, eD gulchelheir
(net zlJn prachtlge 61nnJe bloenpJes). l[aar rat ook erg opvlel en de
aandacht trok, wat de bloei van de krlnop, yearDee eDkere bo,EeÀ blJna
helenaal waren begroeid tot ln de tekken toe. ultelndellJk kan ook de
krinop een boon vel rurgen, Eaar de kanperfoelÍe - nu met zlJn felrode
bessen - rurgt een booru, etnrlk of tak altiJd, en sniJdt er heleEeel
lu. D,e hop doet dtt heleaaal nlet, Daer dle kan aoDa weer de hele zaak
vea het llcht afschemen. De krtnop heelt echter nlets ult de boom en
broeit ars hlJ zeven Jaar oud le. EIJ draagt den aau de bloelende takJes een auder Eooit bladeren, rat rauperplg van voro, ,.n tegenetelllng
aet de nomale hatrdvoriu. op deze broelende kllDop in de hertat, rat
door kan BeaD tot Íersttlla, konen vooral ala er even zon opvalt, enorD
veel lnsecten af. rea kan daa de nectar ela dnrppeltJee ln de bloeu
zLèn zLtten, laar hoe de lnaecten deze kleurloze bloenpJee retea te
vindeu, ls nog eteeds atet duldelÍJk. Bekend la verder, dat hler de
houlng ua tvee tot drle dagen vereulkerd le, zodat nen noolt krluophonlng tegeukout. rntuegen le men ook dle bloeisteDBels van de ktinop
gaaB enten, zodat raen ln de Etad klluop ka[ tegen kouen, dle op het
eerste gezl.cht nl,e,land ale zodatrtg herkent.

vatrult het bos keek lea ook op enkele rellanden, raarya[ er een b1J een
boer la gebrulk raa, het andere beheerd rerd door etaateboebeheer.
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Eet íerechlr waa duldellJk: het doDkèrgroen van hèt Engele
raalgras,
raar heel Nederland nee vor
ondat h.t zo productlef ls, en de
'ta.t,
llchtere graaaen ln het anderé
perceel, dle veel rul.Dte leten ook voor
allerlei bloemen.
rn een sroot stonden eukele essen, dle hler vroeger zeker
veer Eeer
voorksenen dan nu, eD daer sprong nog een brulne
klkker
rond,
dle uen
nog te zlen kan krlJgen, zolang het nog een
zacht is.
speclale aaDdacht kregen ook enkere pranten,beetJe
zoara het slnt-Janekrurd
en het kaDtrg hertshool. van het sint-Janekruld mocht
men ia het ver_
leden alle helr velTrachten in tegensterrlng net het gulchelhelr.
Men
probeerde net wrrJven bl0ed ult de knoppeE te
krlJgen,
het
bl.ed
van
Slnt Jpn, naar interessrnter is de plaatg vaar derà tvee planten groei_
en, oBetrschlJnrlJk door elkaar heen, Baar wat nauvkeurlger
bekeken
het §tat-Jansknrld toch op wat drogere, open plekken, bet kaDtlge
hertshool op
vochttger plekken, lets neer naar het bo' t.e. Nu zlJn
',at
er verder in Europa
een zestal kevertJee bekend,
leven vm.het
stnt-Janskruld en dr.e ervoor zorgen det Nederlanddle
nlet
overroekerd wordt, zoars op aonnlge praatsen ln Auerlkedoor deze ptant
ls. or deze prant daar t6 bestrtJàen heeft nen kevertJeswel het geval
urt Europa
lngevoerd, Eaar dea briJkt dat zlJ tocb nog ueer elsen sterren
eenzerfde voedserbron, veer Daar weer ult brlJkt hoe lngewlkkerddan
en
kvetebaar de nstuur ln erkaar steekt. Een heel arttker
over
dle
kever_
tJes kan u eventueel verder helpen.
opvallend was ook hoe atre paden en paadJes bézaald waren Eet
afgevarlen plaatJes gallen vsn de eik, de lensgallen zaten er nog
op,
Daar
zullen ook spoedlg vorgen, terwiJl de satlJnen knoopJesgar ontbrak.
Langs de paadJes stond op vele plaatsen'rde tenger.-i,r"
ult Amerika,,.
zoals dit trousens het gevar ls net ar die Amerikaause
pranten hler,
vindt uen ook deze op kale plekken, in dlt geval eualle paadJes,
waar
ze net anderen nret behoeven te co'curreren. op bet ped
treft nen ook
de breedbladrge veegbree aaa uet zlJn grote, piatte
br"d.r.o in tegensterllng net de gualre weegbreé, die men eantreÍt iets
van
ped Bf
tugeen het graa, en ook hrer zlet Een weer hoe gevoerlg ar het
dle
drngen
rlggen. Eet meest kvetabare voorbeerd vormde tn deze een
paadJe
op e€n stu& bel tn het bos, w8ar at en toe ver eena iemandsEar
ovei
ueen
roopt, noor.t uasseal, Eear net genoeg, zodat er op dle open prekken
1n
de helf open grond zonnedauw kan groej.e' Àet daarnaaet
een bepaard
soort veen.os, sphagnuo co'pectut!, Eet zlJn platte ku.sentJes op
de
kale bodeu. Een toe'a,e van de recreatle in zorn gebledJe
of uet een
groep DenseD regelnatlg over dlt ped zou hler dlt
allee doen verdwlJ_
Den, en zo zret nen hoe geEakkellJk de nens, neestar onbewuat,
de
zaak kau bernvloeden. verder etond hler noB de krulpwilg,
het
krelnste
boonpJe, dat we lu Nederland kenneu. rets verderop atonde[
Daaa-t grote
kusgeng vee'[oa vg, een endere soort de brauwe en rode
boebeg, waarblJ
de blaure zlJu breadJea verllest, m.ar de rode
ln de vtuter behoudt.
Tal va,r pleaten stouden verder ook 8r nlet ueerze
rn
bloei trBar in vrucht
zoalg de guldenroede, het leverkruld, de aal.aouezegel,
het darkruld
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net zlJn trosje fraar' rode beaJea, het kaoopkruld, de zveruvtong,
blauwe bogbeg, de nrllbooE, de ka'peÍÍoelfe, Ae hop, raterTeper, de
enzo_
voort eD saar§chlJullJk gaat u uu rel durzelen va'- el dle naaen, toch
al zorn probleen, rant brJna geen eutel boek geeÍt ln prlnclpe dezerfde Nederlandse nanen, zod.at reD ook alreen net de offrclëIe,
seteaechappellJke naoen sgt Yerder kout, zeker bulten onze laudgreDzen,
vaar
iedereen, dÍe eeu beetJe in de zaak gernteresseerd le, ook el
dle Da,ea
kent, zelfa ee. Betg. De naamgevlng ln ilederrand zorgt dua
voor een
enorDe apreakvelsarring. Bovendien neent het aantal naDen
steeda
verder
toe, iedereen gebrulk zo zachtJes aan zlJn elgen ..Fm; <tlt is
beel
typlech voor Nederraud, tervlJl naoen bovendlen aner
verouderen, zodat
heer veel na^uen ons vaak nlet' neer zegge., valt vle seet
doof als een kpartel'r oD§ lets zegt over het gedrag veD nog dat "zo
dlt dter, dat
ong naureliJks opnerkt ale Een er blJna boven op
aiaatZ
l[aar ln leder geval ta de Deeat typlache praat van de Geerders
nrsschlen toch wel de valee saIle, dle hler overal te vlade.
le, en voorkont 1r eeu nÍet al te voedselrljË'gebled.
velen vsren op deze ercurale ook erg verreet door de nleure
ketJes, die
nu ar reer a.n de hazelaar (en ook aeu de ele) te vluden
zlJn,
en
de wlnter bl0elen. Meu zocht toe' ook naarstlg naqr
'n
de
vrouverlJke
katJes, dle nen ars krelne knopJes ean de takfen zàg zitten.
ook de Eossen tlokken nogar wat aa'dacht, voorar doàr
hun sporenkapeers, net een roupe uachtrg oD te zlen. uun kleur en Eet
Het kus'eDtJesnog
net zlJn llchtgroene tot gtíJze kleur vlel wer heer erg
stelling net het veer douderder haarmos. Dle richte kreurop ln tegenraat zlch ver_
kraren door de hele grote kcners iu het brad, rege ruimteD,
die uet
water vorden gevuld, zodat het brad voor drlekvart tot
uit rvater beetaat. Dit water wordt laug vaetgehouden ennegentlg procent
verbruikt. líosseo hebben verder Àlet zo veel rrcht nodlg rangzaa,
groelen
en
dan
ook nlethard. slootkanten eu booEstronken varen yark
allerlei Doaae. bedekt; Eeer da' hoDderd venechtllendegroteDdeels Det
zrJn
hler ln de Geelders eena geteld.
'oorten
ook rerden enkele reveruoese. Dader bekeken, dre
het voorer goed doen
als reu ze met een l0upeoÍEog llever net een stereoElcro.scoop
beklJkt.
ook probeerds reu verschr.llende BaardboDo' te herkennen
arn
hun
geur,
Eaar geuren blekeu;eer erg subJectÍeí; rat de
een
naar
cÍtroea
vond
rulken, aoeude de'eader zeepechtrg, en dalror lrJkeu
endere ketued(en
zoale de vlleaJea tua'e. de gchubbeD vBD de keger
betrourbaerder kenoerken ou ze goed te herkennàu. blJ de llougras e.d.
uen de Dougras hÍer hebben aangeptant, o'dat deze rn ieaer geval zou
nog Deer zou revereD
dan endere Boorten.
opvarlend varen ook zeker de mlneergangen in veer
veroorzaekt
door larven oÍ naden, dre tuaeeu de huld van bet br.ederen,
gaagetJes [eken
blad
door ter plaatse het.raterraar reg te vreteu. Ale nea
ee. beetJe zoekt,
zlet ren so.a, hoe dre gangetlea iu bet blad groerea,
dat ?tr zegren
breder vorden. Als nen zota bled net ntneer tàgen
rei rrcut houdt, kan
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de vOedserreaten of mestsporen zlen zltten, tervlJt men els nen
de beeatJea zelf, beklJkt, kan zleu dat hur dern groeD Ís. sons laat
zelfe de hele hui.d vaa een brad ter praatse loa, zoals blJ de plataan,
de elk en de berk; ln leder geval heeft elke eoort plaat weer zLJa ei-.
gen uineerder of ongekeerd.

EeD OOk

Al ls het herfst en oktober, toch waren er arnzlenrlJk nlnder paddeatoeren dq. Den zou verwachten na zo'n natte zoEer, dle zeker ook aan
de koude kant ls geweest. De droge berfst is hler waarechlJnriJk de
oorzank van. Toch viel het Dlet tegen wat we te zlen kregen, er waren
zelta enkere hele moole te vlnden, dle nen ulet Íedere dag tegen kont.
De bekende aoorten als elfenbankJeg, gtulfzwen'en, zvavelkopJes, korstzsaDllen, waren er natuurlJ.Jk alrenaal, maar blJzonder ret toch ser de
kopergroenzwan, dle op enkele plaatsen ln moole groepJes gezlen werd.
Deze paddestoel vert nauveltJke op, Daar daardoor Julst weer artlJd de
uoelte waard on te ontdekken.
BlJzonder ras ook zeker ,eeD nest eLeren", zoDaer raugs het'pad ln het
gresr, naar lets verderop kwam de ontknoplag: een euorEe groep stlnkzyrn'en. uet Eog veer meer duivelseleren tussen het afgevarren blad.
flsschleu begrlJpt u nu, vaar trhet neet met de drl.e elerenrr vandaan
ksau. Toch viel de stank vaa deze zrannen erg Dee, vant ze veien op
dlt mouent arlenaar hun sporen kwtJt, zodet er voor de vtlegen ook
nlete te haleu vas.
Een paar fraale exenplaren van de gere knora^uintet maakten een vergeIlJklng nogellJk Det de groene knolanatrlet, dÍe zvaar glftig is; aI
krlJgt nen blJ verglfttgÍng nog twee uur de tlJd on zljn uaag leeg te
laten pompen, verwarrlng van deze twee aoorten is geenszlns ultgesroteu, want de verschlllen zljn zo kleln dat nen ze belde beter kan raten
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Tot slot nog lets over de vogels tiJdens de excurgle. vanef elnd september laat de pinpelmees zich weer horen, zoals trouweDa ook verschillende andere vogers. Ars nen hier op gaat letten, hoort nen in het naJaer blJna evenveel vogers roepen eu zlngeu Bls ln het voorJear, en dit
wordt begrlJpeltJk, wanneer EeD bedeakt dat'de oude vogerg nu moeten
zorgen, dat aIle Jonge vogela reg konen, zodat ze ze,'í de beete
plaatsen kunnen bezetten en deardoor het volgend Jaar gterker Eteen
en beter gesettled zlJn. van de negten rres Dog niet veet te zlen,
oudat het blad Bog ealr de bonen zat; in de rlnter zlJu de neaten beter
te zien. ook van de roofvogels geen apoor, al ls bler wel de hevlk
waargeDoEen. Trouvens vaÀ de roofvogels ln dlt gebted weet uen erg
veel, omdat deze grondig ziJn onderzocht.
op het eÍnde van de excursle trokken bagterdrupaen noB even veel aaDdacht. Dlt zlJn larven van bladveapen, dle schriJllnga over de.rand
vaa een blad zltteD, sous meerdere, zerÍs vel eens zee achter elkaar,
dle de rand ven het blad - aoEB zerfs rltnlgch - eteeds verder vegvreten. f,et zlJn dus geen echte rupgen, aaai. echlJllrupaen, oudat ze
nl.et, zoera eeD echte rups, nlnsteD trroe aegEetltgn hebben zonder poot98
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Jea. zolete ontdekt Àelr trlet ars nen geroor door een bos loopt, naar
alleen alg men veruoer.d en hongerlg naar een anee brood grlJpt, verraten t'n het graa. Dau vr'ert de venonderrng hoogtlJ. En hreruee kran
dlt uaJear voor de derde Eear eeu elnde
excurgle.

""o ""o,rot"t"

Trokkeu de lezrngea volre zalen en rÈreD de excursles, terkens
tvee
maal nodlg on het uaxlnale aartal te kuuen vetrerken, dlt
succee
zeker nlet arleen te dankeÀ ean het ultstekend iuitratref ynn ,rEet le
HeeDttr vaa,rvoor flank 1g6g11e alren, naar zeker ook aan
de peraoon vaE de
lalelder, d1e zlch negen naar voor ong heeft vrlJgenaakt
en beschlkbaar
kon zlJn oE oua van dlt alles op de eerste plaats te raten genleten.
Het Le mleechten wel nret zozeer zr.Jn deekuoargr"ra are vel
de rulEte
gewee't voor vervonderlng, dle one allen zozeet boelde,
zodat
ledereen
het Jaauer vindt dat het efgelopeu ts. le vtelen vrn de ene yerronderLag tu de qndere; ve kregen er nl.et genoeg vÈa.
op de laatete avond van deze cycrus over het Brabe'tae
de voorzltter, de heer A. EeesEktrer8, intussen zover laadechap wret
hersteld dat hlJ
deze avond gelukklg reer kon neeuaken, de dauk vnn veren
te vertalen
ln eea etukJe bos, dat aaa de krrngroop rerd onttrokken, en
yor' kreeg
I'n handen van een Eena, die er,deu denkeltrr van naakte,
en
d'e
hopellJk tot ln re.gte van Jaren iu handen v8n de rnlelder goed
beheerd
zal ziJn, deukend aan Rool eu hoe het nu elreuaà,l verdor uoet
net het
Brabaatae laadachap.

Drs. L.A. Verhoeven
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1. De helde
Heldevelden komen arreen voor r.n het Noordwesten van Europa. ziJ
verelsen een zeekll.Eaat en een zure karkarne bodeu. Het helderandschap is een rrhalfnatuurlljk" laudschap. Dat wll zeggen, det het
ziJn ontstaan en voortbestaan dankt aan menserlJke aktlvlteiten; de
planten zlJn echter nlet gezaaid of geprant, Eaar ze
hebben zichzelf dear gevestlgd.
Ontwlkkellngsgeschledenls van de heldevelden

99;:e=erIs!!l! varen deze gebleden bedekt roet boe. Reede.2ooo
vóór hot begln v.r ouze JaartelllnB ontstonde' er open plekken,Jaar
doordat de nena bonen kapte, afbrandde of, rrngde ot! enrBe
Jaren van
de bodeuvruchtbearheld te kunuen proflteren. voorel toen de
mens
steeàs Eeer vee grng houden, kregàn de jouge boonpJes geen kans meer
en werdeu de voedselaruehogegrouden tot helvelden.
rn de lílddeleeuwen was de helde vooral onnlsbaar voor de mestprodukïi;:-Ë-;;Ëàíöi-Éiaasden
op a.-t"iàu en werden daerna op star gezet.
rn de stal dienden ook helpraggen ars strooiser. Alreen op
deze
Denler konden de akkers vruchtbaar gehouden worden. op t ha. akker
vas 1o tot 30 ha- heide nodig. ryerd een stuk hei ontgonne. of net
bos beprant, dan had dit roofbouw op de rest vqn de hei tot gevorg:
door te veer bewelden en teveel praggen steken ontstoDden dan zandverstulvingen.
Ycgrl-1999 ruerd steeds Deer kun'tmest ingevoerd. De helde werd nu
overbodlg. De neeste heiden werden ontgonnen tot langbouwgrond of
boe. Jonge boonpJes verden niet neer afgevreten en konden zich dus
bllJvend vestlgen. Later glng ook toename van neststofÍen door
luchtvervulltng een rol spelen.
rg-1999 werd de helde berangrljker als recreatlegebled. ook wtrlen
rlJ dlt randschapstype net de dearblJ behorende ilor. en fau-ne nlet
zonaar latea verdwljnen. Daaron wordt nu geprobeerd door afbranden,
begrazen en uear.en nog zoveel uogelijk helde ln stand te houden.
Boden en plantengroel
Het verdwlJnen van de oerbossen en het verbrulk van de hunusraag
leldde tot eterkere gl!:pggling van mlneraren en humuszuren door het
regeDvater.
op enlge dlepte werden humuazuren, íjzer enzovoort seer afgezet in
"lnepoellngslaegJes". wanneer zo'u lnspoerlngsraag ondoorlateDd
rater werd, ontstonden in het wlnterhalfjaar prassen of ondlepe voor
venneu. Hler groelde geen hel Deer, Eaar o.a. piJpestrootJe. Op lage
plaatse. vaar het nater zlJdellngs weg kon stronen en op vochthou100
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groDdgn, dle noolt ondar reter atondeD, oÀtrlkkelde zich dop9"11"
helde. zoyeL etrulkhel ale dophel sterven aÍ blJ lengdurtge lnundatle.
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op de Bra,bautae za^udgronden zlJn de hoogteverechlrlen zodanig, dat
het water op de Eeeste plaat8etl vanzelÍ in nln of neer noordellJke
rlchtlug afvroelt. Eet gebled is doorsneden door een groot aantal
beken, vaervan de ueeste ultkonen ln de !íark, de Donge, de Donnel
of de Aa. Alle beken ontstaan door ga.nenvloeling 17nn ee1 groot aantel
klelnere loopJes. Eet door de boden etJpeldende reter kout door kwel
ln de oeyera va.n deze klelne loopJer ult. Echte bronuen oDtbreken:
alle loopJea beglnnea ala een ul.n of neer droge sloot.
rn de stroken tuaaeD de beekdalen kouen zeer droge zendgronden voor,
vooral tn de Keupen. Natte gróÉden llggen lange de beken eE op ondoorlatende bodeD, blJvoorbeeld leen. rn het algeneen le het noordellJk deer van de provÍncle lager gelegen en deardoor ook natter.
Yor.ulng van het huidiBe laudechap door de nens
vaa oudsher vestlgden de uensen zlch ln het overgaagagebled tussen
hoge en lage delen. De nederzettlng lag dan óroog, [aar yater en
vochtlger rnnd ras ln de buurt. vaak stonden de boerderrJen rondom
eeD rrtrrrnkleche drleboek" nablJ een kreln roopJe. rn een kransa&ker_
dora rlggen de boerderrJen rondom een hooggeregen gebled. rn de rage
delen lageu de graslaDdeu, hogerop de nederzettinge' Det verden en
a&kers en nog boger de heide. Na,tte turf werd gestoken in ,klotvenDenrr en Ln putten in het beekooeras
Ne de lnvoerlng van de kunetuest rerd de her ontgo-ne. tot nkkgyg
of boe. Door de sterkere beneetlng naakten de krulclenrlJke hoollan_
den plaats voor graelaaden net enkele anelgroeleDde graaaoorte.
en
hoge opbragst. Houtwalren (heggen) rerden Beroold, o.e. o.det de
rrnutserdsrt nlet meer verkoopbaar
rgren. cultuurvolgende vogelsoorten zoarg de kapneeur verscheuen tot dlep iu de EeipeD en beuestten
ook de voedeelar[e venÀen. Ne 1g5o en voorel na 1965 rerdou steede
ueer bekea verBraven, de satergteuden rerdeu yerder verlaagd eu de
nrllverkavelluq naa&te een elnd aau de hlrtorrsche atructuren.

e. ageeePlsgsl
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van uature zou de provlacle Noord-Brabaut vrlJrel geheel
zlJn
aet boe. Dlt betekent, dat de afrezlgherd ven uoe àrtrja bedekt
ee.
verklarlng behoeÍt. De aensezrgheld vau bos beruet Dlet op het plaaten
ya! bonen, Eear er le bos, teuzlJ boougroei verhluderd rordt.

f,lgtorr.eche segevene
Na de tJstljden raal(te de toeudrs ln oue lead bedett D6t den'en,
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elzen en vervolgetr§ berken eD elken. rn dlt laatate stadr.un verdween
de deu geheel of blJna geheel. De elzen handàa.fden zich Ín vochtige
gebleden naast wllgen, ratelpopullereu en op nluder natte plekken
essen en repen. De ontwikkellng van deze boesen en v8n open terreinen daartussen is vau het begrn af door de mens beÍnvloed. op de
eerate plaats doordet bo.e. gerlngd, gebrand eD gekapt rerden, naar
ook doordat bepaalde boomsoorten door nensellJke aktlvltelten Deer
of minder kansen kregen. De ontboaslng en begrazlng letdde op de
zandgronden tot heidevorming en biJ verregaqnde erosle zetfs tot
zqndverstulvlngen. De moerasbossen in de ragere gebleden werden pas
ln de Middeleeuwen ontgonnen tot grasland.
ru de 19e en vooral in de 2oe eeuwe werden heldeverden bepr.aÀt
exoten, vooral den, fljnspar eD lork (larlks). Daarnaast o.a. ,oet
Anerlkaense eik en Dougras en, ln het beken- eu rlvlereDgebled,
dlverse reaaen van popurreren en wirgen. De beuk werd geprant op
vele plaatseD, vaar deze soort van neture niet voorkwa[. Deze bomen
vorDen nomenteer het hoofdbestanddeel van de Brabantse bossen en
een gedeelte ervan is in staat zich zonder nensellJke medewerklng
te hendhaven.
Bos als levensgemeenschao
rn een min of neer natuurrlJk bos vindt ne' bomeu van arre reefttJden. Als een boon dood gaat, vordt zlJn plaats door de reeds aanwezlge konkuEeuten Deteen grotendeels opgevuld, Daar door de grotere hoeveerheid richt kunnen ook enkere jonge boornpJes een kans
kriJgeu. De struiken en krurden broeien Deestal voor het brad aan
de bomen kont. voor de dieren is er veelsoortig voedsel (bladeren,
bout, vruchten, enzovoorts) en een groot aaatar schuirpraat'en.
Dit laatste is de reden, dat ook veer dieren dle buiten het bos
voedsel zoeken, in het bos een nest of rustplaats hebben. voorbeelden hlervao zlJn kraaleD, bulzerd, brauwe relger, duiven, ree, vos
en koniJn.
Boabouw

De ueegte Nederlandse bossen

ziJn atrereerst bedoeld voor de bosen daarnaast voor de recreetle. rn dergeliJke boeaen ontbreekt
een deel ven de levensgemeenschap, ondat de atehhen nlet tn het bos
vorden afgebroken door schlntrèls en dleren. Meestal wordt een perceel ook lneens gekapt en dan veer lngeprant net één booosoort,
tetrlJr miuder winetgevende soorten vorden vermlJderd. ondat arle
bonen van dezelfde aoort en van geriJke leeftlJd zl.Jn, treden Deer
inaecteuplagen op, hetgeen vaak leldt tot gebrulk vaD lnsecticlden.
De vogelvereld ls vaak eoortenarn, naar bevat karakterlstleke soorten zoals sperf,er en nechtzwaluw.
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