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Terrein:
Vennen gelegen op en tussen de Campinasahe heide, de Kleine
Oisterwijkse heide en het Oisterwijkse vennengebied.
Inleiding.
In dit gebied liggen zeker over de 100 grotere en kleinere vennen,
putten en gaten.
Algemeen geologisch gezien hebben we te maken met égnzelfde
gebied, nl. laagterras van de Maas.
Botanisch bestaat er een nogal sterke differentiatie, waarbij
overgangen voorkomen tussen de uiterste vegetatietypen.
Deze overwegingen hebben ertoe geleid, om het hele gebied samen te
vatten in éJn rapport.
& GeoDrafische ligging en naamgeving van de vennen.
De omgrenzing van de boven aangeduide terreinen is:
Noord8 Spoorlijn Tilburg-Boxtel, Oost: Lennisheuvel, Zuid: Kleine
Oisterwijkse heide, West: de lijn Moergestel-Oisterwijk. Hierbinnen
zijn de volgende vennen bezocht (zie overzichtskaart):
.

Campinasche heide:
1-60 Complex Xuisvennen: tenminste een 20-tal kleine en grote,
ovaal tot ronde, vennen in het noorden van de heide gelegen.
Hiervan hebben namen: 1,Meeuwenven; 2, Flesven, 3 Lelieven,
& Landmetersven of Groteuisver+ 5,Duikersveq
6, Kogelvangersven,
Towbergsvennens 1 = Tongborgsvei%oost en 2 = Tongbergsven-west.
2 Langwerpige nw-zo georienteerde vennen, ten westen van de
misvennen gelegen. 7 is groot, 8 veel kleiner.
Smal langwerpig zw.-no. georiënteerd ven, met een knik in het
midden, ten westen van de Tongbergsvennen.
Complex Palingvennen: 3 langwerpig tot ovale kleine vennen,
zwrno georiëntecrdn elkaars verlengde, recht ten zuiden Van
en ten oosten van de knik in de Belverse Baan.

2

11-12: Achterste vennen8 l.J = ovaal, groot ven vlek ten zo. van
Palingvennen. 12 = halvemaanvormig, tamelijk groot ven ten 0,
van het Belverzen (15).
1-1: Klein, omgevallen driehoekig ven, vlak ten zw. van de knik in
de Belverse Baan.
1;4: Klein, omgekeerd driehoekig ven? ten nw. van het Belversven(l5).
lJ.

2.
Belversven, zeer grootrp breed ovaa.1 ven, n-z georienteerd.
Tamelijk groot, bijna. rond ven, ten

ZW.

van de Kromvennen (17).

Complex Kromvennen: een lL-tal merendeels kleine, rond tot ovaallangwerpige vennen en terreininzinkingen, ten z. van de Huisvennen.
In de protocollen zijn de volgende letters gebruikt:
&: voor het grote centraal zuidelijk gelegen ven9
g' voor het oostwaarts daaropvolgende, langwerpige, uit twee
putten bestaande ven,?
20 voor.het v1a.k ten ZO. van 2 gelegen vennetje,
“D
D l-5 voor een serie onafhankelijke putten en een ven van oI naar wb
ten noorden van de vorige groep AsC gelegen,
E: voor een banaanvormige -tcrreininzinFq z.wo van EP maar v1a.k
ten oosten van de nw-zo weg,
E+ voor de noordelijkste van de drie ondiepe terreininzinkingen,
die vlak ten westen van deze nw-zo weg gelegen zijn.
Complex Zandbergse vennen: een 23-tal merendeels kleine, ovaalronde, in een brede zw-no georienteerde strook gelegen va.n 1 km.
lengte, oost tot zie. van de Kromvennen (inclusief een drietal
vennetjes ten z*w. van de wa,terscheiding in zw.).
Complex van 2 grote boogvormige terreininzinkingen doorsneden door
een nw-zo. lopende weg + 1 klein rond ven9 ten Z. van de Kromvennen.
Groot Vloeven, of Gr.Gla.sven$ 210 Kattelaarsput; 220 Ansemsven.
Alle drie kleine, ovaal-ronde vennen.
Winkelsven gelegen op Balsvoort, een uitgestrekt moeras, te verdelen in een oostelijk diepe en een westelijke ondiepe helft. De
scheidslijn hiertussen loopt nnw-zzo.
Klein, ovaal ven, 750 m ten nw. van het gehucht De Logt.
Klein, rond ven9 500 m ten zwo va.n het gehucht De Logt.
Ondiepe, kleine terreininzinking in De Kleine Oisterwijkse Heide,
500 m ten zuiden van het gehucht Kruispunt.
Beeldven, betrekkelijk klein, ovaal ven v1a.k ten noorden van de
Moddervelden.
Grote p ondiepe ca.. ronde terreininzinking ten westen van de knik
in de weg, waara.a.n de hoeve Kievitsblik is gelegen.
Oisterwijks Vennengebied;
Klompven, grote la.ngwerpige gegraven vijver in de nieuwbouw van
Oisterwijk.
De Wolfsputten, 3 betrekkelijk kleine, aan elkaar grenzende vennen?
ova.al - langwerpig.
Sta.albergsven,

zwembah groot, la.ngwerpig.

32s Kledn, ovaal ven, vlak ten w. van het Staslbergsven,
2;3% Hollemansven, klein, langwerpig ven? in een wegkruising, v1a.k
ten zo. van de herteka.mp en ten ws van 32 gelegene
2' Groot Aderven, groot, langwerpig; 30 Klein Aderven, groot langwerpig ovaal,
36: Kruisven, klein, la.ngwerpig ven? vlak ten w. van Gr,Aderven, op
het terrein van het Openluchtthea,ter gelegen. Eigendom gemnOisterwijk.
Zr Van Bosschenven, klein, langwerpig, nw, van Kruisven, terrein
Openluchttheater. Eigendom Vemeonte 0iste:wijk.
38: Van Esscheven, groot langwerpig. In de vuT*punt ligt aangrenzend een
klein langwerpig ven. 3J.a Witven, groot, smal, langwerpig,
400 Complex Goorvennen: In het ra.pport Inventarisa,ti.e Goorven 1948
door v,Dijk, Sloff en Westhoff zijn de volgende na,men gegeven:
Grote Goorven = Voorste Goorven, het grootste9 in principe ovale
ven9 met talrijke uitsteeksels, Vlak ten zw, hiervan, ten wn van
de straatweg naar Venkraai ligt het kleine, langwerpige Heiven.
Aan de oostzijde van het Gr,Goorven vinden we noordwaarts een
smal langwerpig, tamelijk groot zwo-noo georiënteerd ven: Diepven,
Staartgoorven, of Middelste Goorven geheten, Zuidwaarts ligt een
reeks zw,-no, georiënteerde, langwerpige vennen? Achterste Goor-eennen 1 - V. Va.n oost naar west vormen I - 111 van nature een
geheel; IV besta.at uit drie kleine venren, onderling en met
111 kunstmatig verbonden; V ligt tenslotte a.part, als klein ova.a.1
vennetje in de no o-punt va.n het complex3
41: Complex van 4 kleine, rond tot ovale vennen, 250 m ten oosten va.n
het Grote Kolkven (50).
g8 Complex van 3 zeer smalle, langwerpige, kleine vennen, vlak ten
noorden van "Het Lotti
Q: Klein rond ven, 100 m ten no. va.n ttEicklool', &;:: Klein langwerpig
ven? 100 m ten zo0 van "Eickloolt, CJp particulier terrein,
$Jn Tamelijk groot ven gelegen achter het huis "Hondsberg",
Particulier terrein,
460 Speijckvennetje, klein rond, vlak ten zwo van de uitspmming
Gr.Speijck gelegen, as Brouwkuip, klein rond ven, vlak ten ZO*
van Groot Speijck gelegen.
2: Diaconieven. 42' Brandven. Beide groot, ova.a.1,
50: Grote Kolkven, zeer groot, ovaal.
sg Kleine kolkven, ta,melijk groot, rond ven9 ten zo0 van Gr.Kolkven.
52% Achterste Kolkven, groot rond ven> ten z5, van Gr.Kolkven.

.
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Allemansven. Eigendom van de gemeente Moergestel. 3"
Particulier eigendom.
Beide groot en rond.
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Blekveno 56: Putven. Tamelijk groot, rond, Eigenaar Heer Schade. ~,
'\
"Hoge Braken", Moergestel.

2x0

Rietven, groot, langwerpig.

J8-gAalsven,

tamelijkgroot,

Hild(s)ven,

langwerpig.

Milieu van ven en omgeving: Geologische en Bodemkundige gesteldheid,
eigen waarnemingen. (W.O. morphologie terrein, beïnvloeding door
publiek of . omgeving,
diepte, pH, kleur van het water, Fl.-geha.lte).
.
N.B.: Detailopmerkingen over bodem en talud van een ven zijn ev. in
hoofdstuk C. Vegetatiebeschrijving gegeven,
Algemene opmerkingen:
Gebruikte kaarten;
Geologische kaart 1050 0009 51 1, uitg. 1932, verk.'25-'26*
Bodemkundige kaart lg100 0009 NeBo stadium D, uitg. 19555
naar top.kaart lr50 000, 51 west, vcrk. 1949-1950.
In principe liggen alle vennen op &a.a&erras van de Ma.as. Dit
wordt volgens de geol,ka.art omschreven als:"Overwegend fijnkorrelige
en soms iets kleihandende zanden, soms enige kleibanken (118)tt.
ffPlaa.tsolijk is dit zand gaan stuiven, waardoor duincomplexen zijn
ontstaan, of hot zand in een dunne laag over ds ondergrond is uitgespreid (1 132)".
"Tussen dit Stuifzand en de fijnkorrelige zanden van laagterras en
middenterras is petrografisch geen verschil aanwezig, of enig ander
onderscheid op to merken. Kriskrasstructuur is zelden aanwezig".
Hier en doar komt Moerasveen voor (1 6~)o"Meestal zeer zandig veen
van 0,5 - 20 dm dik", of Beeka~fzettinget~Overwcgend
%ijn en meestal
humeus zand,, in enkele gevallen grover zand met enig fijn grint.
Kleigehalte bijna steeds gering".
De meeste vennen zijn met hun lengteas in de overheersende windrichting gelegen nl. zw@-no. Tezamen met hun vormo langwerpig ovaalrond, banaanvormig en de ge'accidcnteerde omgeving, duidt dit op een
recente aeolische vorming.
In alle gevallen wilar bij de plantensociologische opna.mes een
boring werd verricht, werd in de bodem een ondoorlatende "oerba.nkl'
aangetroffen.
Afzonderlijke vennen of complexen:
1-60 Huisvennen-complex*
Geo1,kaar-t; Vennen gelegen in voormalig stuifzandgobied.Flesven (2)
en noordzijde van Gr.Huisven (4)? Duikersven (5) t/m Kogelva,ngersven (6) gelegen in 100-150 m breed Moerasveen.
Bodemkundige kaart: Vennencomplex (01s wa.ter aangeduid) ingesloten
door overwegend hoge zandgronden, ontwikkeld op arm kwartszand.
Aan de no*, z4 en zwo zijde van het complex is dit fijnzandig (235)
. Aan de n,'en nw.-zijde (o.a, ven 1, en 3), alsmede de uiterste
zw,-punt (ven 4)9 zwak lomig fijnza
(233 + 234).
Eigen

5.
Eigen waarhemingen.8 Het (
geaccidenteerd8 oud stuif
De paadjes tussen de vcrn
Sinds 1950 is de wa-tera:fT
had, afgedamd, Ook tusser
verbinding verbroken. Di.1
een kleine meter is geste
waterstanden aaneen. Vol4
een oude kadastrale toesi
Eutrophe beïnvloeding VB.Y
Vennen merendeels dieper
cl,%ehalte 20 mg/l. 30-5
78 Tongbergsvennen, e9 108 -(
Geol.kaarts Vennen geleg
z zoornet een sma.lle ha12
1 grenst mot no.-zijde er
grens loopt verder nauw 1

gevende terrein is gedeeltelijk behoorlijk'
errein. Tussen de vennen in meest vlak,
n worden veel belopen.
er, die kunstmatig naar het noorden plaats
diverse vennen onderling werd de kunstmatige
had tot gevolg, dat het waterpeil sindsdien
en. Vele vennen smelten daardoor.bij hoge
ns inlichtingen va.n ltNatuurmonumentent' hs nu
nd hersteld,
buiten is niet waarschijnlijk.
a.n 1 m. l-LO-19578 Gr.Huisven(d), water helder,
Kogelvangersven (6), pH 5p50
mplex,Palingvennen, zs kchterste ven-no_ordo
in een klein voormalig stuifzandgebied,dat
verbonden is met dat van ds Huisvennen,
2 in de w.punt aan laagterras, De laagterrssngs de zw *-zijde van LPalingven-west en 11,

Bodemk,kaarts De vennen E
Öñ%vikkcld op arm kwarts;
2 raakt in de w,-punt aar
arm kwartszand. Ter plaai
'Broekvoengranden, lemigo
oppervlakken in beekdaler
10 raakt met zw-punt aan

nle en in fijnzandige hoge zandgronden,
id 7235 7.
Complexen lage zandgronden, ontwikkeld op
e wordt dit omschreven als Beekdaicomplex.
n niet lemigo zandgleygronden in kle%na

E,igen waarnemingen8 Alle
stuifwallen omgeven,
Deze worden voÖra1 van 2:
dit vele bezoek. plaatselj
Verontreinigingen werden
ven Yoor zwemgelegenheid
De vennen hebben onderlir
hehben'dit vroeger wel ge
echter dichtgestort, Alle
uit de omgeving, die nu n
De a.lqemene draina.ge uit
cultuurland in w. en nw,:
omgeving weinig waarschit
profiteerd van de waters4
kleinste afstand tot nebv
Echter geen open verbindi
zomerhuisje, Er wordt das
er is geen directe afvoer

ennen zijn voor het grootste doel door hoge

nr.ven
7
9
9
10
10
10
11

w.-bekken
no.-bekken
wb-ven
midden-ven
no,-von

datum

(200).

wak lemige fijnzandige hoge zandgrond (233).

l-0 en 11 veel belopen, Op vlakke oevers heeft
k een vernielen van de vegetatie tst gevolg*
iet veel waargenomen, behalve bij ll, welk
ordt gebruikt%
geon communicatie. Do I&llngvennen en 11
a.d. De kunstmatige verbindingssl~~jeo -iTjn _
hebben êtSn of enkele gegraven toevoerslootjes
1. van ueinig betekenis zijn,
it gebied is voor mijn gevoel ges?.cht op het
naardoor een eutrophe beïnvIceding uit de
lijk lijkt, Misschien hebben .I, en g neg gendsverhoging in de Huisvennen, $9 heeft de
ig bouwland, nl, 60 m zwc van z'cjn w,.-punt.
3 hiermee, Aan de no.-punt 3a.r. 2 staat een
%er plaatse veel in het veil geknoeid, maar
van het huisje in het ven,
diepte
ninste EO
tt
70
Il
90
11
60
1,
80
(1
80
Ir
80
P

&
cm
cm
cm
cm
cm
cm
CM

55:5
5J
597
5 97
586
594
597

kleur
-.-WI
helder
helder
helder
helder
helder
helder

chloorvehslte
-----L&
-wrm
2.6 mg cl/l..
1.6
!'
18
Ir
12
Is
22
"
14
11

helder

28

ft

6.
2% Aohterste ven-zuid, 39 IJ.
Geol,kaarto Alle drie gelegen in laagterras, 12 ligt tussen de stuifzanden van het Belversven en de Huisvennen in.
Bodemk,kaarto 12 en 1;1 zijn gelegen in zwak lemige fijnzandige hoge
zandgrond, ontwikkeld op arm kwartszand (233). 14 is gelegen in
lemige fijnzandige middelhoge zandgrond, ontwikkeld q arm kwartszand

(232)
<Eigen waarqemingenr Alle drie vennen grotendeels of geheel door
stuifwallen ingesloten.
Ven 12 grenst in nw. aan een akker. Vooral 1;1 wordt druk bezocht.
Communicatie met eutrophe milieu's is, afgezien van de akker bij 12
niet mogelijk.
+
nr,ven
i:

datum
2/10
2/10

14

3/10

diepte
* PR
tenminste 70 cm 5,6
Tl
80 om 5,7
11
70 cm 54

kleur
helder

chloorgehalte
18 mg/l.

IJ8 Belversven,
Ge~l.kaart$ De no.zijde wordt gevormd door een 250 m brede stuifzand'atrook(voormalig stuifzand). Het laagterras omsluit de rest van de
.
plas, na een gordel van 100 m breed moerasveen.
Bodewaart Het ven wordt omgeven door middelhoge en hoge zandgronden,' ontwikkeld op arm kwa.rtsza.nd,
Aa,n de no.- en zo .-zijde is dit fijnzandig (235). In de n.-punt 5we.k
lemig fijnzandig (233). Aan de w *-zijde lemig fijnzandig (232).
In de zw.-hoek raakt het ven aa.nt Complexen lage zandgronden, ontwikkeld op arm kwartsza.nd, omschreven als? Beekdalcomplex. Broekveengronden, lemi e en niet lemige za,ndgleygronden in kleine oppervlakken
in beekdalen 7 200).
Eigen waarnemingen: Het Belversven ligt in een uitgestrekte terreiniazinking, aan no.- en w .-zijde strekt zich het p1a.tea.u van de Campinasche
heide uit. Er wordt druk in het ven gevist met bootjes. Overige
publieke belangstelling is ook groot. De vegetatie heeft hierva,n
echter weinig te lijden.
Via een duiker in de zandweg in de zw .-hoek stroomt het water uit het
ven in de Rniep. Een noordelijke verbinding met de Rozep is verbroken.
Diepte tenminste 70 cm. pH water 5>7.
16; Oeol-kaart: Het ven is nauw ingesloten door een a,rm van het stuifzand
van het Belversven. Het laagterras komt aan we- en zo.-zijde zeer
dicht bij het ven*
Bodemk.kaarts Het ven is gelegen in middelhoge en hoge zandgronden,
ontwikkeld op arm kwartszand.
Aan nw.-zijde is dit zwak lomig fijnzandig (233). Aan zo.-zijde is dit
lemig fijnzandig (232). De grenslijn loopt Ca.,, zw.-no. door het ven.
Eigen waarnemingen: Ven omgeven door hoge stuif'wallen. Weinig tourisme,
Waterpeil ven is hoger dan van moeras vlak ten oosten hiervan.
Drainage m.i. naarz*OnVen dieper dan 80 .orn9 pH 5,7, wa.ter helder,
chloorgehalte 20 mg/l.
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lopende lijnreohte weg,& Moera.;EBvecn komt voor) bij de Kromvennen, in
een noordelijke reeks.klefno putten (Dl+), De Zandbergse vennen zijn
geheel gelegen in moerasveen.
Bademk.kaart: Bodemkundig ia de situatie grillig. Het geheel is gelegen

De Zandbergsevennen zijn voor 3/4 gelegen in een brede zw.-no+lopendo
duinpa.n. In zwb ligt een hoge 'stuWwal als waterscheiding, waarachter
nog een drietal vennen,
De gebieden worden weinig bozaaht door publiek.
De natuurlijke dra.ina.ge uit dit gebied moet op het zuiden gericht zijn,
Missohien staan de noordelijkste Kromvennen nog 0,i.v. de Huisvennen.
Eutrophe invloed vanuit weiland heeft alleen plaats gehad in het
a.lleroostolijkste ven van het ~Zandbergse vennenoomplex nl. via een
dichtgestort slootje, uit een weiland 100 m ten zO van dit complex
gelegen. Zoa.ls reeds eerder gemeld staan enkele oostelijke KromPtennen
en Voh Zandbergse vennen door. een gegraven slootje met elkaar in
verbinding& Na.tuurlijke oommuniaa,tio zou bij hoge waterstand iri het
Zandbergso vennonoomplex groter zijn dan bij de Kromvennen. Door de
slootjes wordt de communicatie' natuurlijk intensiever.
datum

die&@

pW

kle,ur

Kromvennen A

zwak licht-geel
zwak licht-geel

xn'Geol.kaarts
Ovorigons

In uiterste nw, -punt grenzend aan stuifkoppen van l.&.
in laagterras gelegen.

Bodemk.kaart~ Complex gelegen in middelhoge lemige, fijnza.ndige zandgronden, ontwikkeld op arm kwartszand (232). De zuidpunt van het
complex raakt aan lemige, fijnzandige middelhoge *'@ude bouwlanden
essen en enkenfl, ontwikkeld op arm kwartszand, Het opgebrachte of
gehomogeniseerde humeuze zanddek is minstens 50 cm dik (218). Momenteel
is hier geen cultuur.
Eigen waarnemingen: Het omgevende terrein is nagenoeg v1a.k. Diepte
van de beide grote t,erreininginkingen is ca.70 om (3/1O),le Zomers
nagen6eg droogvallendr
a GrrVloeven; 2% I@ttela.areuyt) ar #nsemsvenr
Geol.ka.art 8 Alle drie gelegen in laagterras~
Bodemk‘kaarto Alle drie ,gelegen in lemige fijnzandige middelhoge zandgronden, ontwikkeld op arm kwartszand (232).
Eigen waarneminpenl Gelegen in een nagenoeg vlakke omgeving. Pra,ktisch
gesproken staan deze drie vennen met elkaar door een bermsloot langs
de "Niana. Dreef" in verbinding, die aansluit op weiland in hetnoordenr
Tegenover de Ka.ttelaa.rsput San w . -zijde van de weg ligt ook wei- en
bouwland. Eutrophe beYnvloeding dus gemakkelijk. Diepte tenminste '/Gom,
waarschjjnlijk zijn 20 en.2 hetdiepst. 3/lO:22:pH 5,7 water helder,
12 mg cl/l*
ar Winkelsven,
Geo1.ka.a.r-t: "Begirrnende moera.$veenvorming op laagterras, door ontwaterítg
en ontginning onderbroken; humeus zand met dunne veenkorsten, die door
bodombowerking geheel verdwijnen",
Bodemk,kaart: De westelijke helft bestaat uit: Pemi e fijnzandige
midddlhoge zandgrond, ontwikkeld op arm kwartszand 7 232). De dostelijke helft bestaat voor het grootste deel uits Lage zandgronden met
betrekkelijk dunne humeuze bovengrond, ontwikkeld op arm kwartszand
Omsohreven als: Bsekbezinkingsgronden en elzengronden, meer dan 7O$
van de oppervlakte bestaat uit zwarto lomige zwarte zwak lemige en
bruine lcmige elzengronden (203).
De nwr-hoek van de oostelijke helft bestaat weer uito lomige fijnzandige middelhoge zandgronden (232). In het no. raakt deze helft aan:
lemige fijnzandige middelhoge "oude bouwlanden, essen en enken", ontwikkeld op arm kwartszand8 het opgebrachte of gehomogeniseerdo h1uaeuz.o
zanddek is minstens 50 om dik (218).
EIpen wa.arnemingonr Het terrein en de omgeving is vl&. Publiek komt
hier nouweli;iksr Er worden beheersmaatregelen
toegepast, Zie ook
hoofdstuk CoVegetatie*
Oost- en westhelft zijn gesoheíden door een lage nnw*--zzor lopende rug
waardoor communicatie in de zomer niet waarschijnlijk is‘ In de winter
is oommunioatie eerder mogeli'jk. Aan de w.-zijde wordt het complex door
een zware dijk van weilanden gesoheiden. Beïnvloeding van hieruit lijkt
niet waarschijnlijk. Aan de oostzijde liggen wei- en bouwland van de
hoeve 93a lsvoortlf* Hier is diraoto eutrophe invloed mogelijk vanuit
veedrinkplaatsen, die in verbinding staan met het ven; Het Beerze water
wordt 's wintlsrs toegelaten in het complex. Dit wa.ter gaat erin, maar
er niet weer uit, dus geen afvloeiing. De oostelijke helft heeft
ts zomers qpen water van tonminste 80 cm diepte, ll/g: pH 5,7 wa,ter helder
28 mg 01/1.
De westelijke helft valt 's zomers droog. Op ll/y stond er 10 cm water,
pH 5,fF helder.'
2LJ

248

Geol,ka.artn Gelegen in a.pa.rt

voormalig stuifzand.

Bodemk.kaarts Ven gelegen in zwak lemi e fijnzandige hoge zandgronden, ontwikkeld op arm kwartszand 233).
Eigen waarnemingen: Ven gezegen in ma.tig geaccidenteerd terrein.
Toevoerslootjes lopen uit omgevende bos naar ven* Er wordt veel
gezwommen, waardoor oevers op twee plaatsen a.fkalven en de zandbodem zichtbaar wordtr 27/9: ven dieper dan 70 cm, pH 5,5
38

Geo1,ka.a.r-t: Gelegen in laagterras.
Bodemk,kaart: Aan w- en z.-zijde omgeven door lomige fijnzandige
middelhoge zandgronden, ontwikkeld op arm kwartszand (232).
Aan o.- en nvzijde omgeven door lemige, fijnzandige hoge "oude
bouwlanden, essen en enken", ontwikkeld op arm kwartszand; het opebrachte o f ehomogeniseerde humeuze zanddek is minstens 50 om dik
?? zwart humeus 7 (217 c). '
Eigen waarnemingeno Door cultuurland omgeven. Terrein stijgt naar
no. a.lwa.ar bouwland ligt, elders weilanden. Niet geaccidenteerd,
Aan w.-zijde terbinden slootjes het ven met vocdrinkpleatsen in het
weiland. 27/9u ven grotendeels ca.* 70 cm diop. pH 5p79 water zwa.k
licht-goel. 26 mg cl/l,

&r Geol.ka.a.rts Beginnende moerasveenvorming op laagterras, door ontwa.teriGn ontginning onderbroken; humeus zand met dunne veenkorsten, die door bodembewerking geheel verdwijnen.
Bodemk.kaart: gelegen in lemi Q fijnzandige middelhoge zandgronden,
ontwikkeld op arm kwartszand 'i 232).
Eigen waarnemingon: Ondiepe terreininzinking dicht langs de stra,atweg.
Aan z,-zijde bouwland, waarvan invloed echter nog niet merkbaar.
27198 30 cm water.
2JaBeeldven; 2&
Geol.ka.arts

1aa.gterra.s.

Bodemk,kaarts De zo .-helft van 2J is omgeven door zwak lemi e fijnzandige hoge zandgronden, ontwikkeld op arm kwartszand (2337 . Voor
'het overige zijn 2'J en 28 gelegen in8 la.ge za.ndgronden'met betrekkelijk dunne humeuze bovengrond, ontwikkeld op arm kwartszand
beschreven a.1s.r Bcekbezinkingsgronden en elzengronden. Meer dan 70%
van de oppervlakte bestaat uit zwarte lemige, zwarte zwak lemige en
bruine lemige olzongronden (203).
Eigen waarnemingen: Omgevende terreinen zijn vlak. Om 2‘J zijn sloten
en een gracht gegraven. 28 is doorsneden door een sloot. Van de hoeve
llKivietsblik'f gaat stellig oen eutrophe invloed uit op 2J. Waarschijnlijk wordt 28 ook door de hoeve bernatloed, a.nders door naburige weila.nden,
diep ven, pH 597 wator zwak licht-geel, 18 mg cl/l.
ondiep, 30 cm water,

3: Complex
Hollemansven;
de Wolfsputteng 31 Staalber svenp 32; 2:
; x: Van Bosschenvenp
-derven; 28 Klein Aderven;
-*isven
36:
Van Esscheven 28 Witven; qOs Complex Goorvennen; Q.
Geol.kaart: Al deze vennen zijn gelegen in een groot voormalig stuifzandgebied.
Alleen.36, grenst aan de nw.-zijde en het @eivennetje (complex 40)
a.an de z.-zijde aan laagterraa,
Bodemk.kaartt Alle vennen gelegen in fijnzandige hoge zandgronden
cntwikkeld op arm kwartszand (235).
Alleen 33 en 30 grenzen met hun nw,-zijde aan: Lage zandgronden met
betrekkelijk dunne humeuze bovengrond, ontwikkeld op arm kwartszand,
omschreven als: Beokbezinkingsgronden en elzengronden. Meer dan 7%
van de oppervlakte bestaat uit zwarte lemige, zwarte zwa.k lemige
en bruine lemige elzengronden (203).
EiPen waarnemingen: Alle vennen zijn in overwegend sterk geaccidenteerd terrein gelegen, m.i. voormalig stuifzand.
Het onderwatertalud is in alle vennen overwegend zeer steil. Boven
water vaak ook, daar waar stuifwallen aan het water grenzen*
Er komt hier zeer veel publiek, wat aan de veelbelopen paadjes vlak
langs de oevers duidelijk te zien is. Uiteraard brengt dit enige verontreiniging met zich mee, Dit laatste wordt ook in de hand gewerkt,
door de talrijke goed begaanbare wegen, die vlak langs de vennen
lopen, In bijna alle vennen wordt gevist.
2. Bij hoog water treedt onderlinge communicatie op* Aan nw.-zijde
loopt oen geasfalteerde weg vlak langs de vennen*
Sn Officieel zwembad, zeer druk bezocht in de zomer,
32, Was vroeger vermoedelijk een nw. uitloper van 31. Nu door een
kunstdijk in tweeën verdeeld. Een landhuis ltVennehorst" staat
vlak aan het ven.
33. Aan nw .-zijde loopt een geasfalteerde weg en staan twee huizen,
waarvan 6Qn caf vlak langs ven* Tamme eenden en ganzen zwemmen
in het ven.
. Het no. gagelbosje wordt a.ls W*C. gebruikt,
-8 Kanten vermoedelijk afgestoken, steil.
;*
3J. Kanten vermoedelijk afgestoken. Drainage van de speelvlakte van
het openluchttheater geschiedt op dit ven. Aa.n nw.-zijde een huis.
$3, 3 9 complex '40.
-3 2 en het Gr.Goorven staan met e1kaa.r in verbinding, De af3,
watering geschiedt naar het noorden. De waterstand ka.n in ieder
ven afzonderlijk door schuiven in de verbindingssloten geregeld
worden, Deze toestand is 0ntsta.a.n in 1950, toen het Grote Goorven,
Witven en Heiven schoongema.akt zijn. D.W.Z. na het wegpompen
van het. water werden alle bagger en veenresten verwijderd. Het
oorspronkelijk reliëf va.n de zandbodem werd gespaard. De oevers
werden van een flauw talud voorzien. De vennen vulden zich vanzelf
weer, door wellen in de bodem.
Dit schoonmaken is gedaan, omda.t vooral deze vennen totaal geëutrophieerd wa.ren* Vroeger stroomde nl. het "ontginningswater'l
bezuiden
'het reservaat naar het noorden, via de drie Kolkvennen, Gr.Goorven?
Witven en Van Esscheven in de Achterste Stroom, Dit voedselrijke
wa.ter werd nog extra verrijkt door de dreksloot van de uitspanning
'fVenkraai'f 9 tussen Grote Kolkven en Groot Goorven gelegen,
I)ee

11,
De dreksloot is opgchevon en de verbinding tussen Gr,Kolkven en
Gr,Goorven in 1950 verbroken,
Tot op heden wordt nog regelmatig in Gr.Goorven, Witven en Van Eascheven
opschietende riet en mattenbiezen gemaaid. (Zie rapport Van Dijk en
Westhoff 19528 Enige gegevens inzake Goorven, Witven en Van Essoheven
bij Oisterwijk),
por Complex. Het Heiven is door een geasfalteerde straatweg van het
Gr.Goorven gescheiden* Ten zws on teh 110~ van het Gr,Goorven liggen
2 a.pa.rte kolken, die alleen bij hoog water verbinding hiermee hebben.
Diopven door smal wandelpad van Gr.Goorven en Achterste ven gescheiden.
Vlak ten oosten van na,-punt van Diepven ligt een klein driehoekiq
vennetje, dat alleen bij hoog water verbinding maakt. Achterste Goorvennen door smal wandelpad van Gr.Goorvon gescheiden, Waterafvoer door
een wel in GrOGoorven, De reeks I - IV heeft steeds communicatie,
1 - 111 van na,.ture. De 3 kleine vennen, die tesamen IV vormen, zijn
onderling door sloton en door een'brode diepe gegraven doorgang met
1 e- 111 verbonden,
V ligt in no,-punt van hot complex apart.
&r Afwatering van dit complex gesmchiedt naar het zuiden, door een sloote
Alleen bij hoog water kan onderling tussen de 4 vennen verbinding
ontstaan via slootjes.
Chloorven
do.tum
diepte+
kleur
gehalte
PH
verm.zeer diep
meer dan 100 cm
helder
32 mg 01/1
meer dan 90 cm
meer dan 100 cm
tenminste 100 cm
tenminste 80 cm
meer dan 80 cm

35

36
37
Klein ven wevan 38

tenminste 90 cm

helder

64
18

helder

16

‘1
‘1
"

helder

24

ff

zwak lioh 9
8QQ

18

"

18

:o

IIoiven
Gr*Goorven
Diepven
Klein ven oo van
Diepven
Achterste GoorvenIII
idem IV
idem V
41

12/9
13/9
13/9

tenminste 90 cm
tenminste 70 om
tenminste 80 cm

tonminstc 100 cm
tenminste 90 cm
1819 tenminste 80 cm
x8/9 tenminste 80 cm
2519 meer dan 70 cm
1419
18/g

596
597
536

helder
zwak li,cO~-

24

12

"
11
"

597
5t5

helder

28

"

ti5:49::

licht-geel
helder

12
16

"
"

12*
42: Ge014 kaart: Gelegen in laagterras. De zw-punt
ven raakt aan Beekafzetting.

van het middelste

Bodemk. kaart% De n-zijde van het complex ligt in fijnzandige, hoge,
zandgronden, ontwikkeld op arm kwartszand (Q35). De zozijde van het
complex grenst aan: Lage zandgronden met bctrekkolijk dunne humeuze
bovengrond
,omschreven als beckbezinkingsgronden en elzengronden. Meer dan 70:: van de opporvlakte bestaat uit: zwarte lemige,
zwarte zwak Zemige en bruine lomige elzengronden (203)
Eigen waarnemingen: In tegenstelling tot de stafkaart moet de middelsto groep van drie vennen tot een smalt langwerpig ven gerekend
worden. Er zijn van n naar 5 dan 3 afzonderlijke vennen aan te wijzen, De Rozep stroomt niet ver z-waarts van hot complex. Het omgovende terrein is vlak en behalve op de paadjes weinig belopen.
Het zuidelijkste vennetje ligt aan een boerderij en zal bij hoog Gater het middelste ven beinvloeden. Het noordelijkste venne.tje ligt
geisoleord. Middelste von diepte tenminste 70 omp Ph 5,5 t water
lichtgeel, Chloorgehalte 18 mg Cl/L.
429 JA? ti*
Geel. kaart: Deze drie kleine vennon zijn voor het ,grootste deel golegen in een afzonderlijk, smal, zw-no georientoerd vooqalig atuifzand.
$J grenst in no aan Bcckafzctting. 4 ligt met nw-zijde in laagterras.
Bodomk. kaart: a is goheel, $& en 42 zijn aan nw-zijde gelegen in 8
Complexen lage zandgronden
9 omschrcvcn also Beekdalcomplexs Brockveengronden, lomige en niet lemige zandgloygrondon in kleine oppervlakken in beekdalen, (200),
44 cn 42 aan zo-zijde gelegen in fijnzandige, hoge zandgronden, ontwikkeld op arm kwartszand (235)
& tevens aan zo-zijde gclogon in! zwak lemigo, fijnzandige, hoge
zandgrondon, ontwikkeld op arm kwartszand (233).
w
Eigen
a a r n e m i n g e n : 26/9: & in no eon wuilandjo tussen vennetje en
dc Reuzel, overigens omgovcn door goaccidcntcord terrein. Afwatering
is kunstmatig naar de Rouzol, waardoor ongotwijfold de waterstand
verlaagd is.
$4 Gelegen in matig geaccidenteerd terrein, Kanton zeer waarach@lijk afgestoken, Diepte gelijkmatig 40-50 cm? I'h 5,6 helder water,
20 mg Cl/L.
42 Golegon tegen de tuin van een landhuis. Er zwemmen tamme eenden in.
SpeijckvenncQ, 47s Brouwkuip.
Geel. kaart: Beido gelegen in laagterras.
Bode&. kaart: Beide gelegen in: fij'nzandigc
wikkeld op arm kwartszand (235).

hoge zandgronden, ont-

Eigen waarnemingen: 26/9x Omgevend terrein matig geaccidenteerd. Bij
beide venncn toevoersloten uit het bos. Vlakbij ligt eon cafo, waardoor zeer veel publiek. Oevers veel belopen.
& diep, Ph 5?7 water zwak licht geel9 20 mg Cl/L.
,as diep, Ph 5r7.
.48

. *

&, Diaconieven 49: Brandven.
Geel, kaart: & gelegen in een klein, ovaal apart voormelig stuifzand..
9;s1 gelegen in laagterras,
Bodemk. kaart8 Beide gelegen in ztirak lemige fijnzandige hoge zandgronden, oñ%%.kkeld op arm kwartszand (233).
Eigen waarnemingen8 Omgevend terrein van 48 is geaccidenteerd,
van @ matig geaccidenteerd; veel belopen bij beide.
Aan w-zijde van 49 op ca. 25 m bouwland. %punt van dit ven tevens
verontreinigd met paardenfaeces,
$!c en 42 door een droge sloot verbonden.
&, 27798 dieper dan 70 cm Ph 5?7. &, 26/9: dieper dan 70 cm,
Ph 5>6.
JX&

Grote Kolkven. 218 Kleine Kolkven, 528 Achter,% Kolkven.
Geel. kaart8 Alle drie gelegen in laagterras.
Bodemk. kaart8 50 grenst aan de z.-zijde , 51 en 52 zijn geheel gelegen
in8 lemige fijnzandige middelhoge zandgronden, ontwikkeld op arm
kwartszand (232).
50. is overigens omgeven door fijnzandige hoge zandgronden ontwikkeld
op arm kwartszand (235).
raakt in de zwWzijde aan lomige fijnzandige "Oude bouwlanden esi% en enken" 8 Het opgebracht of gehomogeniseerde humeuze zanddek is
minstens 50 cm dik, zwart humeus (217~).
Eigen waarnemingen8 24/9r '$J omgeven door matig geaccidenteerd
terrein, omgeving vah 2 en 52 is hoofdzakelijk vlak. Publieke belangstelling voor 2 groot, voor 21 en 52 minder. In alle drie wordt
gevist, er lopen paadjes vlak omheen.
2 grenst aan do *zijde aan weilanden. Dit ontginningsgebied dat
ten zuiden van het vennengebied van Oisterwijk ligt, loosde zijn
water tot 1950 via de Kolkvennen, Gr. Goorven, Witven en v. Esscheven naar het noorden in de Achterste stroom. In 1950 is de verbin.
ding tussen Groot Kolkven en Gr. Goorven verbroken, zodat nu de afwatering van dt: Kolkvennen wel z-waarts moet geschieden.
Tijdens bezoek aan Gr. Kolkvon stroomde grote hoeveelheid groen
verfafkrabsel uit verbindingsslootje met uitspanning Vonkraai in dit
ven,
Ven
diepte
Kleur
Chloorgehalte
Ph
zeer diep
helder
26 mg/ Cl/L.
50
diep
25
'
fl
5:
diep
6:6
zwak licht geel 34

JJ-8 Allemansven.
Geel. kaart8 Gelegen in laagterras,
Bodemk. kaart8 Ven omgeven door lemige fijnzandige hoge en middelhoge
"Oude bouwlanden essen en enken", ontwikkeld op arm kwartszand8
Hot opgebracht0 of gohomogcnisoordo humouze zanddok is minstens 50 cm
dik, zwart humous (217~ on 218~). In do zo-.punt raakt het ven aan8
Lage zandgrondon met sterk humcuzc of dikke; humeuze bovengronden,
ontwikkeld op arm kwartszand, aangeduid als8 Op een ondergrond van
lomige tot niet lomige elzonproficlon con humeus proficldek van
ca. 40 - 80 cm dikte (206).
Eigen waarnemingon

Eigenwaarnemingen: Aan o-zijdIe een oud stuifterrein m.i. Overigons
direct grenzend aan weide en bouwland, vooral weiland, kr komen diverse slootjes in het ven uit. Aan o-zijde waar cen zandbodem is,
wordt voel in hot ven gezwommen, Aan w-zijdo was aardappelloof in
het ven geworpen. 24/9: Diep ven.Ph 5,7 water helder, 38 mg Cl/L.
J& Hild(s)vcn. 25: Blekven,,
Geel. kaarts 24 gelegen in moerasveen.
2. in laagterras.
Bodemk. kaart: Beide vennen gelegen in: lomige fijnzandige middelhoge ftOude bouwlandenfl, essen en enkonlf, ontwikkeld op arm kwartszand: Het opgebrachte of gehomogeniseer& humeuze zanddek is minstens
50 cm dik, zwart humeus (2180)~
Eigeq waarnemingen: 24 ingesloten door wogen, waar) langs de buitenzijde enige boerderijen en vorder landerijen, aan liggen.
Particulier bezit waar zorgvuldig over gewaakt wordt. De huidige bewoner van het landhuis aan het'ven is functionaris bij het Staatsbosbeheer. Aan o-zijdo ligt een zandrug, overigens omgeving vlak.
Er stuift zand vanaf zuidelijk gdlegon bouwlanden in het ven. Ven
wordt doorstroomd met ontginningswator vanuit zw*
ZZ Direct aan het ven grenzon'aan w-zijdc hoger gelogen bouwland,
voor minder dan 1/4 van het totaal en voor het overige lager gelegen
weiland, Vee hcoft direct toegang tot het ven. Er monden geon sloten
in uit,
6&.
v e ndiepte
kleur
Chloorgehalte
&
helder
180 cm
2519
6,5
4$ w Cl/L.
(1
26/$
meer dan 100 cm 15>3
helder
55
560 Putven.
Geol. kaart: In laagterras gelegen.
Bodemk. kaart: Gelegen in fijnzandige hoge zandgronden, ontwikkeld
op arm kwartszand (235).
Eigen waarnemingen; 26/90 Particulier bezit.
Aan *zijde matig geaccidenteerd tcrrcin, overigens vlak. Aan z-zijde
landerijen direct grenzend aan ven. Er liggen 3 behuizingen aan het
Ven wordt voor watersport gebruikt, Bevat waarschijnlijk veel vis.
vermoedelijk is er zand gezogen uit het venY waardoor het zeer diep
is. Ph 5,8.
57t Rictven,
Geel. kaartr Als een plok moerasveen aangegeven, gelegen in een afzonderlijk voormalig stuifzandgebied.
Bodemk. kaart: Voor het grootste gedeelte omgeven door fijnzandige
hoge zandgronden, ontwikkeld op arm kwartszand (235). Aan o-zijde
grenzend aan; "Complexen lage zendgrondensf, ontwikkeld op arm kwartszand, aangeduid also Bockdalcopplcx.. Broekveengrond.en, lemige en niet
lomige zandgleygronden in kleine oppervlakken in beekdalen (200),
Bigen waarneminpen

Eigen waarnemingen: 26/9: Midden door het moeras loopt qen zw-no
dijk. Ten noordcn hiervan ligt het eigenlijke ven. In n? wordt het
ven in tweeën gedeeld door weer een dijk, waarin een doorlaat. Aan
*zijde matig geaccidenteerd terrein. Aan nw-zijde staat een nieuw
hotel, In zw-punt raakt het von aan een weiland met varkens.
Communicatie met de Reuzel is mogelijk door een sloot, die door een
schuif gesloten kan worden, Ven dieper dan 70 cm. Ph 5,7.
J& Aalsven,
Geol. kaarteWlhelft gelegen in laagterras. Oost-helft gelegen in
hetzelfde voormalige stuifterrein van x,
Bodemk, kaart: Met U-punt gelegen inu zwak lemige fijnzandige middelhoge zandgrond, ontwikkeld op arm kwartszand (234). Overigens omgeven door2 fijnzandige hoge zandgronden, ontwikkeld op arm kwartszand (235).
Eigen waarnemingen8 26/9s Particuliere 9ijverff,
gelegen is. Net schoongemaakt.

waaraan een villa

$. Vegetat i s b eschrijving van ven en omgeving.
Algemene opmerkingen.
In dit grote gebied OistemJijk - Campina kunnen we in principe twee
extreme ventypen onderscheidenr
Het ene uiterste kan gekenschetst worden als een ondiep ven,,met een
flauw glooiend talud. Dit type komt op Campina voor. In de vegetatie
zijn dienovereenkomstig brede zones van hogere planten te onderscheiden.
Hierbij zijn wellicht karakteristiek van binnen naar buiten:'
Eleocharis palustris (Waterbies), Qyceria fluitans (Mannagras en Glyceria plicata (Geplooid vlotgras) - Carex rostrata (Snavelzegge - Carex
lasiocarpa (Draadzegge) - Eriophorum angustifolium (Veenpluis i - Molinia
Coerulea (Pijpestrootje).
In het andere uiterste, in Oisterwijk,voorkomend, is het ven'diep, het
talud steil, wat een onscherpe en smalle zohering veroorzaakt. De overgang van water naar landvegetaties is abrupt. Karakteristieke hogere
planten van binnen naar buiten zijn wellicht:
Nymphaea alba (Waterlelie) - Potamogeton natans (Drijvend fonteinkruid) - Hypericum elodes (Moerashertshooi), Sparganium minimum
(Kleinste egelskop), Baldellia repens,,Isolepis fluitans (Vlottende
bies) - Potamogeton polygonifolius (Duizcndknoopfonteinkruid) - Myrica
gale (Gagel) - Betula Berk), Salix cinerea (Grauwe wilg), Quercus
(Eik), Frangula alnus t Sporkenhout).
Tussen deze uitersten komen overgangen voor,
Kenmerkend voor diepe vennen is ook, het optreden van verlanding langs
de oevers. Daarbij is het voorkomen van Myrica gale karakteristiek voor
de drijftillen in Oisterwijk. Op Campina, speciaal het noordelijk deel
daarvan, zijn zuivere sphagneta belangrijk,
Dan treedt in enkel-: diepe vennen met een zandige bodem, in het centrum
Iso%tes lacustris (Biesvaren) op. Aan de oostzijde kan op zandige bodem
een vegetatie voorkomen met kenmerkende planten also Littorella uniflora
(Oeverkruid) - Lobelia dortmanna (Waterlobelia) - Pilularia globulifera
(Pilvaren).
Tenslotte zijn er nog vennen, die meer of minder beïnvloed wqrden door
ontginnings- of beekwater. Men vervalt dan al spoedig in water- en
moerasplantengezelscha2?pon bekend uit de laagveengebieden. Opvallend
zijn hier en daar prachtige drijvende moerasbossen in dit laatste type
vennen,
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voigons aeskunalgen van i\atuurmonumenteh is sinds de watorstandsverhoging van 1950 in prinoipe de samenstelling van de vegetatie
ongewijzigd. Wel zijn bepaalde begroeii#en in areaal toegenomen,
bijvoorbeeld de drijvende sphagneta. In! grote lijnen lijkt me dit
wel waarschijnlijk,
Aan het Gr. Huisven (4) werd echter Hypericum elodes (Moerashertshooi) en Deschampsia oetacoa (MoerassmeRe) niet waargenomen, Deze
worden resp. in het rapport van v, Heusden-Meijer 1949 en door
M'orzer Bruijns-Basschier 1943 wel genoemd,
Het gebied verkoert nog steeds in oen o evenwichtige toestand.
Tot en met dophei en laagliggend eiken- %erkcnbos sterft nog steeds
af. Iets dieper laten hole stukken vroegere oevervegetatie van de
bodem los, gaan aan de oppervlakte drijven en dienen als basis
1
voor sphagneta.
Door deze onevenwichtige toestand en doordat in vele vennen, vooral de noordelijke, een steil talud voorkomt, zijn zonaties niet
steeds duidelijk te onderscheiden, In principe ongeveer zo van
binnen naar buitons
1. Nymphaea alba (Waterlelie) en Utricularia minor (Klein blaasjeskruid) vegetatie, goed ontwikkeld en zich uitbreidend,
Vooral in de noordelijke vennen voorkomend.
2.
Eleocharis palustris (Waterbies) vegetatie, fragmentair ontwikkeld.
3. Carex rostrata (Snavelzegge) vegetajie, goed ontwikkeld, interferc-.end met 4). Carex lasiocarp4 (Draadzegge) vegetatie
komt op ca- hetzelfde niveau voor, maar is fragmentair ontwikkeld.
4. Goed ontwikkelde vegetatie, waarin fileocharis multicaulis
(Veelstengelige watorbies) domineerd. Hierin komt Juncus Bulbosus (Moerasrus) voor9
aan El. multicaulus.
oor dominantie van Erio5. Goed ontwikkelde
phorum
coerulea (Pijpestrootje) komt vaak
Wel vaak veel.
El. multicaulis.
/
Matig ontwikkelde, vochtige en drogere, Molinisgezelschappen,
6,
In nu vochti e MoliniaLéfezelschCL;'pe$ plaatselijk een beetje
Iiyrica gale 7 Gagol) en elders een beiefje Bhynchospora alba
(Witte snavelbies) waargenomen.
Het eiken-berkenbos met een voormalikc droge Molinia vegetatie sterft nu af, door de waterstandverhoging. Dit is nu
vochtig Molinia,gezolschap. Dophei op struikheide-randen sterven ook af,
I
Opvallend
voor
dit
gebied
is
de
geweldigo
sphagnetu-vorming,
7.
I
tveral langs de randen,
van ffinitiaalLfase (zonder of weinik Oxycoccus quadripetalusx
Veenbes) tot Erica tetralix (Dophei); + Calluna vulgaris (struik,
heide) - stadium goed ontwikkeld. I
Opslag van den en berk op deze sphagbeta komt voor? geen gagel.
Vaak voel Molinia, Op 1 plaats komt parex limosa (Slijkzegge)
voor. Op een andere plok Andromeda polifolia.
Het ingeklonken veen weekt weer op. bot en met de oorspronkelijke vochtige Molinia-vegetatie laak los van de bodem, gaat
aan

aan de oppervlakte drijven en vormt de basis voor de veenmosgezelschappen.
8, Langs de randen van de zuidelijke vennen komen goea ontwikkelde vegetaties voor van Erica tetralix en Narthocium ossifragum (Beenbreek),
9. De verdere omgeving is begroeid met heide (Calluna vulgaris)
en dennenbos van meestal slechte boniteit.
10, In het Gr. Huisven (4) komt in hot diepste midden Isoëtes lacustris (Biosvaren) voor.
Aan de o,zijde van dit ven komen goed ontwikkelde vegetaties van
Littorella uniflora (Oeverkruid) en Lobelia dortmanna (Waterlobelia) voor. Aan de o-zijde van het Kogelvangersven (6) goed

den nu stelselmatig geweerd in de broedtijd.
'& Tongbergsven-Oost, 7 + 9/9
Doordat in dit ven over de'lengte een aantal diepe plekken voorkoontstaat een ogenschijnlijk onoverzichtelijke moeaiek vegetatie van de waterplantengezelschappen.
De zw-zijde van het ven hcsft een steiler talud dan de no-zijde.
enkele Sphagnum cuspidatum, cnkole Sphagnum noctïo sub
enkele Utrioularia minor (Klein blaasjeskruid).
Wat ondieper komt de watervorm van Juncus bulbosua (Moerasrus)
hierin, dan volgen de watorvorm van Eleocharis multioaulis
(Veelstengelige waterbies) on Carex rostrate (Snavelzegge).
Dit watcrlelíegezelschap is zeer goed ontwikkeld.
waarin Caro;: rostrata domineert, naast Glyceria
speo,, Elcocharis multicaulis, Eleocharis palustris (Waterbies)
en Juncus bulbosus. Bodem bedekt met een dunne gesloten laag,
grotendools afgestorven veenmos. Spoedig volgt daaronder fíjnkorrelig wit zand. Diepte 50-60 cm. Waterlelies nemen sterk
in aantal af0 Hoewel Carex rostrata talrijk is? is deze vcgetatie brokkelig aanwezig.
Naar de randen een vegetatie, waarin domineren Carex lasiocarpa (Draadzegge), tesamcn met een oplopend, levend kussen tot
het wateroppervlak, van Sphagnum cuapidatum en Sph. s. subs,
Carex rostrata neemt zeer sterk af. Diepte 50/60-25 cm (molinia rand) Eleocharis multícaulis is aanvankelijk spaarzaam.
Echter vanaf 40 cm diepte treedt El.Mult. plotseling massaal
op, tesa.mcn met Eriophorum angustifolium (Veenpluis), welke
nog níet talrijk is. Vaak neemt Carex lasiooarpa in deze El.
I muit.-zone af, om in Molinia rand weer toe te nemen, Juncus
bulbosus steeds spaarzaam. Deze Carex las.- vegetatie (+ El.
muit.-zone ) is hier en daar zeer'fraai ontwikkeld. De zw-zijde
van het ven heeft een steiler talud dan de no-zijde. Bovengenoemde situatie (3) is daarom het opvallendst aan de no-zijde.
Aan zw-zijde daarentegen drijftilvorming, De sphagneta aan de
zw-zijde ontstaan boven een oeverstrook, waar Nymphaoa albastadium, Carex rostrata-stadium en Carex las.-stadium interfereren (ocver luw en steil). Comarum palustre (Wateraardbei)
en Menyanthes trifoliata (Waterdrieblad) treden hier op.
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7. Drijftilvorming treedt veelvuldig op. Sphagneta hierop hebben groot aandeel in vegetatiedek, Initiaalfase (zonder of
weinig Oxycoccus quadripetalus) -stadium met veel veenbes
en Eri:oa tetralix fase (+ Calluna vulgaris) alle drie goed
ontwikkeld,
Aan de zW-oever steekt het sphagnetum o.a. buiten de Molinia
oevers uit, aan de no-zijde beperkt tot de inhammen. Waah
schijnlijk hangt dit samen met luwte en diepte.
Er zijn twee zeer grote drijftillen, De noordelijkste omzoomd door, riet en tegen de kant gelegen, De middelste ligt
midden in ven. Beide met opslag van Bctula pubescens en Pinus, Berk betrekkelijk vitaal, Den vaak afstervend of dood.
2+3/3
Ven 9.
Dit ven bestaat uit een westelijk en een noord-oostelijk
bekken, welke praktisch van elkaar gescheiden zijn door een uitspringend Molinietum dat aansluit op een sphagnumveld.
In boide bekkens is het talud over het algemeen steil, waardoor
de eigenlijke zonering van weinig betekenis is.
NO-bekkens centrum dicht gevuldemet Nymphaen alba (Waterlelie) en
zeer veel Utricularia minor (Klein blaasjeskruid). 1 Strook
Schoenoplectus lacustris (Mattenbies). '
West-bekken: Enige zonering valt waar te nemen op een flauw oplopende smalle zandrug (fijnkorrelig wit zand), in het no,van
dit bekken.
1. Enkel Nymphaea alba.vegetatie mmr goed ontwikkold, Waterlelieu zijn over het hele wateroppervlak verspreid, bedekken
car 40%. Dieper dan 90 cm,
‘2. Vermoedoli jk wat ondieper, enkele grote, plekken Potamogeton
natans (Drijvend fonteinkruid).
Tot een diepte van 80-70 om treden goed ontwikkelde combinaties op van 0
3. Potamogeton natans, Juncus bulbosus (Moerasrus) en enkele
Menyanthes trifoliata (Waterdrieblad); en
4.. Nymphaea alba eh Juncus bulbosus en enkele Utricularia minor r
(Klein blaasjeskruidt drijvend).
5. Vanaf 70-60 cm goed ontwikkelde vegetatie van Eloocharis
multicaulis (Veelstcngelige waterbies, watervorm), Juncus
bulbosus, Nymphaea alba. Enkele Carex rostrata (Snavelzegge)
verschijnen en wat Sphagnum orassioladum var, obesum en
Sphagnum cuspidatum, Juncus bulboqus verdwijnt in ondieper
water.
6. Oeverzone van zeer wisselende breedte, waarin rp.i. de drijvende sphagneta voor het grootste deel zijn ontstaan. Deze
zone ligt in het algemeen tussen het sphagnetum en de vaste
Molinia-oever, Diepte trajoot van 7 tot 25 cm* Waar het talud flauw verloopt, zoals aan hot uiteinde van de no-zandrug, komt ocn slecht ontwikkelde vsgetatio van Carex mstra‘ta en Bleocharis palustris (Waterbies) voor.
Overigens is de oeverzone kenmerkend, goed ontwikkeld, niet
overal homogeen, Er is een deelsafgestorven onderwaterlaag
van Sphagnum cuspidatum en Sphagnum of, crassicladum. Carex
rostrata, Menyanthes trifoliata Comarum palustre (Wateraardbel), Eriophorum angustifolium (Veenpluis) komen veel voor*
Zie opname 29 en 30.

20.
Op plaatsen waar drijftillen in wording zijn, in de'bevorzone"
is de vaste ondergrond 50-60-90 om diep, bodem dus oneffen,
7. Sphagnota. Deze hebben een zeer belangrijk aandeel in de vegetatie (40s). Ze liggen overwegend langs de oevers,vooral de
n-ocver, aan de buitenzijde van de r'oeverionelf, hetgeen doet
vermoeden dat ze bij voorkeur boven diepere plaatsen ontstaan.
Plaatselijk 10 m breed. Het merendeel is drijvend. Sommige liggen op vastere bodem.
"Initiaalfasei' (zonder Oxycoocus quadripetalus - Veenbes, met
voel Hhynchospora alba = Witte snavelbies) is zeer goed ontwikkeld en dominerend. Een tweede fase met veel Oxycoccus quadripetalus is duidelijk ontwikkeld, niet zo talrijk, Fase met
Erica tetralix (Dophei) slecht ontwikkeld,slo&ts onkolc m2
in het centrum van een drijftil,
Aan de binnonrand worden de sphagneta gemarkeerd door een onregelmatige rand van hoge Molinia pollen, 1 pol dik, waartussen o.a. Hydrocotyle vulgaris (Waternavel)o
hoge Rhynohospora
alba, Lysimaohia vulgaris (Wederik)Carex hudsonii (Stijve
zegge).. Hier 110 cm diepte gemeten. Op drijftillen hier en daar
opslag van Betula, Pinus en Salix aurita (Geoordewilg).
Zie opn,ame 31 en 32.
8, Totale Molinia-rand van enkele m tot 10 m breed, heterogeen ontwikkeld t.o,z. van nat en droog, vaak snel overgaand in een
hellend vlak met dophei invloeden.
Natte fase: (20 cm water), slecht ontwikkeld en interfererend
met lloeverzonet'.
Talrijk zijn Eleocharis multicaulis, Utricularia minor, Sphagnum auriculatum, S. inundatum, S. crassicladum. Minder talrijk Eriophorum angustifolium en Sphagnum
cuspidatum.
Drogere fase beter ontwikkeld, veel duidelijker herkenbaar.
Nogal ernstig vertrapt. Karakteristiek zijn kussens van Sphagnum papillosum, S, cuspidatum, S. recurvum, Aulacomnium palustre, Calliergon stramineum. Talrijk zijn verder: Erica
tetralix, Oxycoccus qaudripetalus, Juncus acutiflorus (bosrus),
Drepanocladus fluitans. Minder talrijk: Eriopkorum angustifolium, Hhynchospora alba, Carex rostrata, Carex nigra (Gewone
zegge), Agrostis aanina (Kruipend struisgras), Juncus effusus
(Pitrus).
In
zw-hoek ligt een klein gagelstruweel (3 X 10 m2)$ op de
9.
vade oever, Hierin behalve Myrica galop Carcx rostrata, Sphagnvrn crassicladum, veel S. cuspidatum, veel S, papillosum, veel
Drepanocladus fluitans, veel Calliergon stramineum,
10. Op de hogere Molini&helling overal opslag van Bstula pubescens (Zachte berk), Quorcus robur (Zomereik) - M2rica gale Salix spet. - Sorbus aucuparia (Lijsterbes),
11. Ven grotendeels omsloten door arm donnebos. In no-punt wat
heide.
,'Palingven m WBS~~ gT 29 $* Jo/8 Dit is ons Tongbersven-West
1. Waterlelie-vegetatie, luchtig verspreidp matig ontwikkeld, ten-minste 80 cm. Hier en daar, vermoedelijk ondieper, staan enkele Carex rostrata (Snavelzegge), enkele Menyathes trifoliata
(Waterdrieblad), enkele Eleocharis mu1tico.uli.s (Veelstengoligs
waterbies). Aan de randen van het open water, echter niet overal? een oplopend onderwaterkussen van dood lantenmateriaal.
Hier Utricularia minor (Klein blaasjeskruid P .
3

2.

3.

4.

5.

6.

21.
Grotendeels drijvend spha netum. Dit heeft een groot aandeel
in do opbouw van het ven 7 oaI Q oppervlak) en is zeer fraai
en zuiver ontwikkeld. Het sphagnetum ligt als een brede gordel langs de rand en vult de no- en Zw-punt (2-20 m broed).
Het talud onder het sphagnetum is ateil*W@ar sphagnetum plakkaten aan water of slenken gráaen zien we een Molinia garnering vab 1 pol dikte, waartussen grote Hhynchospora alba
(Witte snavelbies), flInitiaalfaseft (weinig 0::ycoccus quadripetalus =I Veenbes), zie opname 27 , duidelijk ontwikkeld. Stadium met veel Veenbes duidolijk ontwikkeld, zie opname 26.
Tussen deze twee weer een duidelijk ontwikkelde overgangsfase, zie opname 25, Stadium met Erica totralix (Dophoi),
zie onder,
Tussen drijvende sphagneta en de vaste Molinia rand ligt een
smalle "oevcrzoneff, vaak sluchts 1-2 m breed, op vastere bodem. Diepte 15-25 cm, Vegotatie zeer heterogeen van structuur,
Alle hogere planten van opnames 25-27 kunnen er in voorkomen,
alsmede; Juncus offusw (Pitrus), Utricularia minor, Polytrichum commune, Drepanocladua fluitans, Sphagnum papillo*surn, c-l3. recurvum. Men zictvaak dominantie van een van de
planten, bijv. Carex rostrata, Eriophorum angustifolium
(Vconpluis), Polytrichum commune Sphagnum recurvum. Vermoedelijk is dozc vegetatie een overgangsfase naar het Sphagnetum.
Smalle hellingvegetatie, op va:.;to bodom, van Molinia bossen,
waarin dophei en struikheide elementen. Soms is deze vegetatie vlak en homogeen ontwikkeld, zondor Molinia pollen, Dan
kan zij direct aansluiten op het drijvende sphagnetum,Zio
opname 28. Te vergelijken met dophci-stadium;drijvendeThagnetumg duidolijk ontwikkeld,
In de zw-punt ligt eon gagelbosje op drijftil! vitale Myrica
gale, Sphagnum recurvum, Calliergon stramineum (3 x 4 m2).
Daaromheen aan do oever op slappe veengrond,een smal vochtig
eiken-berkonbosp boomlaagg Quorcus robur (Zomereik), Betula
pubescens (Zachte berk), 3'rangula alnus (Sporkenhout), Alnus
glutinosa (Zwarte els), dode Pinun sylvestris (Den); ondergroei: Myrica gale, Carex rostrata, Molinia coerulea, Juncus
offusus, Drepsnocladus fluitans.
Omgeving begroeid met struikheide -5 dennenopslag. Om de zwpunt begroeid mot arm dennenbos.

Palingven-midden . (met schiereiland), 5+6/9
1
Homogene goed ontwikkelde vegetatie van Nymphaea alba en pluk-_.
jes Elcocharis multioaulis en Juncus bulbosus (ca. 70% opporvlakte ven). Tenminste 80 cm diep. Bodem prouig, voor zover te
zien op bodom Sphagnum sectie subsecunda (dominant) en Sphagnurn cuspidatum,
2.
Naar de oevers loopt deze veenmoslaag op tot een kussen, dat
het wateroppervlak raakt en samenvalt met een vegetatie met
veel Carex rostrata, veel Eriophorum angustifolium; Juncus
bulbosus, Menyanthes trifoliata, Comarum palustre; weinig
Elcocharis multicaulis, weinig Carex lasiocarpa. 30-60 cm
diep. Vegetatie matig ontwikkeld.
Alleen in de oostelijke bóoht van het ven en aan de oostzijde
landtong gaat deze zone*geleidelijk over in Molinia-vegetaties,
dus een flauw oplopend talud. Overal elders is het talud steil,
met gevolg een klifkust en een plotselinge overgang naar een /
droge Moliniavegetatie, vaak met dophei-invloeden. Langs deze
steile kanten, die tevens voor westelijke winden in de luwte
.liggen, vindt vorming van drijvende Sphagneta plaats.
2.*

22.
3.

4.
5.
6.
7.

Sphagneta. In de 'nw-inham een zeer rustige plaats, krijgt men
sterk de indruk, dat sphagnetum ontstaat uit 2, Diepte onder
drijftillen CO-90 om. Beginfase (zonder veenbes) - stadium met
veel veenbes en stadium met dophei alle drie matig ontwikkeld.
tfan laatste stadium, met Molinia invloeden, opname 33
Oostzijde ven: Hier gaat Carex rostrata-zone geleidelijk over
in een strook, waarin Eleocharis multicaulis aspect,bepalend
is, vrij goed ontwikkeld. Zie opname 34.
Deze zone gaat weer geleidelijk over in een vrij goed ontwikkelde, vochtige Molinia fase. Zi,e opname 35. Molinia-pollen
on waterslenken, Juncus effusus komt voor.
Vrij slechts ontwikkelde droge Molinia-fase, reeds spoedig
dopheide. O.a. komen voor: Juncus acutiflorus (Bosrus), Eriophorum angustifolium, Sphagnum palustre, Qalliergon stramineum.
Omgeving begroeid aan z-zijde met arm dennenbos. Aan n-zijde heide, met dcnnetjes dichtgegroeid.

Palingven - noordoost, 619
Klein vennetje 30 m ten no. van vorig ven gelegen. In principe verschilt de opbouw van de vegetatie niet van vorig ven. Ook
overwegend steil talud. Door de kleine oppervlakte zijn de vegetaties meest slecht ontwikkeld.
11: Achterste ven - noord, 5/9. Dit is ons Palingven
Diep ven, als zwcmgclegonheid gobrutit, mode waardoor waarschijnlijk in het midden geen vegetatie en rommelige vegetatie
langs de kant, Talud ovorwegond steil, behalve aan de oostzijde,
alwaar vlakker verlopend en blootgewoelde zandbodem. Open water
cO;> oppervlak.
1. Enkele Nymphaea alba (Waterlelie) tot ca 30 m uit de oever.
2. Mozaiak.vegetatie van Carex rostrata (Snavelzegge) en Eleocharis palustris (Waterbies), El, pal. heeft de tendentie
dieper te staan dan Car. rostr. Carex lasiocarpa (Draadzegge)
weinig.
3. Zonc met dominantie van Eleochsris multicaulis (Veelstengelige
watcrbies) en sphagna.
4. Natte Molinia zone met Eriophorum angustifolium (Veenpluis) +
Eleocharis multicaulis en op enkele plaatsen Carex lasiocarpa.
Steile droge Molinia zone, met dophei en struikhei invloeden.
5: Omgoving voor hot grootste deel begroeid met arm dennenbos,
Aan zo-rand struikheide.
Geen van de vegetaties 1-5 is fraai ontwikkeld. Carex rostrata en
Eleocharis alustris zijn nog het talrijkst. Vri' veel Juncus effusus (Pitrus P en Hydrocotyle vulgaris (Waternavel 3 op de kant.
7. Aam de w-zijde 2 sphagnctum eilanden, mot alleen goed ontwikkelde "initiaalfaaen" p o.a. met veel Rhynchospora alba (Witte snavelbies), veel Drosera rotundifolia (Ronde zonnedauw) en veel
D.cf.intcrmedia (Kl. zonnedauw).
12: Achterste ven - zuid, 2/10.
1. Geen waterlelie-vegetatie, veel open water.
2" Eleocharis palustris (Waterbies) vegetatie goed ontwikkeld,
3. Carex rostrata (Snavelzegge) vegetatie goed ontwikkeld (oostzijde).
4. Vochtige en droge Molinia fase slecht ontwikkeld door steile
kanten. Aan buitcnrand hiervan enkele berken en eiken.

23.
5. Omgeving begroeid met struikheide.
Er is geen sphagnetumvorming. Op grens met bouwland iyI nw,Juncus
effusus (Pitrus), Bidens tripartitus (Driedelig tandzaad), Typha
latifolia (Gr. lisdodde).
ar 2/10 Vegetatie lijkt sterk op die van Palingven-west.
1. Nymphaea alba (Waterlelie) vegetatie, matig ontwikkeld.
Hiertussen in de w-punt enkele Eleocharis palustris (Waterbies)
2,
en enkele Carox rostrata (Snavelzegge) planten,
3. Fraaie drijvende sphagneta langs de randen, Talud hieronder zeer
waarschijnlijk morendeels steil. Goed ontwikkelde "initiaalfase"
(met Sphagnum cf. cuspidatum, Rhynchospora alba i= Witte snavelbies) - fasen van Oxycoccus quadripetalus (Veenbes) en van Eri-.
ca totralix (Dophei), zeer fraai ontwikkeld, zeer gaaf.
4. Vochtige Molinia fase, o.a. met Carex lasiocarpa (Draadzegge) en
Carex nigra (Gewone zegge), ten dele op trilgrond. Deze vegetatie gaat over in een vochtige dopheirand, met Veenbes en "hoogveensphagnast.
Droge Molinia-fase niet ontwikkeld.
6: Langs de randen enkele loofbomen, Omgeving begroeid met struik
heide.

J,$ 3/10
1. Nymphaea alba (Waterlelie) vegetatie matig ontwikkeld, bodem is
2.
3.

4.
5.
6.
7.

te zien.
Carex rostrata (Snavelzegge) vegetatie + Juncus bulbosus (Moerasrus) goed ontwikkeld. Val? samen met oplopend veenmoskussen.
Goed ontwikkeldo vegetatio, waarin voel Eloocharis multicaulis
Veolstengolige waterbies), veel Eriophorum angustifolium
I Veenpluis), wat Molinia ooerulea (Pijpestrootjc) en wat Rhynchospora alba (Witte snavelbies).
In de overgang van 2 naar 3 initiaal hoogveenvorming, matig
ontwikkeld.
Vochtige Moliniawzone goed ontwikkeld.
Droge Molinia-zone slecht ontwikkeld, ocae met Myrica gale,
zonder eiken-berkenbos.
Omgeving begroeid mot struikheide, waarop regenererend arm dennenbos.

l& Belvereven.
Rondom:
1. midden 60 B 70 $ open water.
2. Nymphaea alba (Waterlelie) vegetatie matig ontwikkeld.
3. Zone met Schoenoploctus lacustria (Mattenbies) en Typha angustifolia (Kleine lisdodde) goed ontwikkeld, echter smal vergeleken metr
4. Phragmites (Riet) zone9 die in de zo-hoek ca 100 m breed is.
Oostzijde:
5* Carex roatrata (Snavelzeggc) zone goed ontwikkeld, Carex planten hebben een ijlc vorm.
6. Zone met Eriophorum nngustifolium (Veenpluis) en Polytrichum
communebulten, goed ontwikkeld, Veenpluis planten hebben eveneens ijle vorm.
7. Eiken-berkenbos met veel Myrica gale, goed ontwikkeld.
8, Verder o,-waarts op het plateau van Campina struikheide met gemengd bos.

24,

Westzijde:
9. Uitgestrekt berken-wilgenbroek (met Alnua glutinosa = zwarte els)
'op trilgrond. Sphagnum cf. cuspidatum als moslaag. Bos tot 10 m
hoog.
Hetzelfde bostype ligt ook op vaste grond. Er komt tevens een
laag stadium (3-4 m) van voor met veel gagel en riet. In zw-hoek
waar het water naar de Rozop stroomt, komt een Elzen-berkenbroek vooh
10, In de n-punt liggen nattere en drogere Nolini+Myrica vegetaties zondor bos.
11. W.waarts volgt een smal gagelrijk eiken-berkenbos.
12. Vervolgens utruikhoide en dennenbos.
g8 24 + 2818.
Diep ven, mot aan de zw- en zo-zijde een stuil talud. Aan de n*
en no-zijde talud veel vlakker, maar onregelmatig van diepte.
1. Vegetatie van Nymphaea alba (Waterlelie en enkele Menyanthes
trifoliata (Waterdrieblad) matig ontwikkeld, Dieper dan 80 cm,
voorzover na te gaan onder wateroppervlak Sphagnum cuspidatum
en Sphagnum sectie subsecunda (afstervend); dikke drouige veer+
laag. Profiel op 60 cm waterdieptet 13 cm zwart vet veen,
scherpe overgang naar bruinrode oerbank@
2, Smalle strook Eleocharis palustris (Waterbies) en enkele Ccnex
rostrata (Snavelzeggc) slecht ontwikkeld. Diepte 40-60 cm,
3. Vegetatie, waarin Carex rostrata aspect bepaald. Zeer goed ontwikkeld aan nw- en no- zijde. Zie ,opnamen 20 en 21.
4. Vervolgenslandwaarts zone heterogeen van structuur. Diepte 2550 cm. Breedte 1-20 m. Vooral aan nw-zijde ontwikkeld elders
smal. Gekenmerkt door stroken en velden, waarin Eriophorum angustifolium (Veenpluis) domineert, o.a. op slappe bodem, zie
opname 24. Op 1 plaats in het westen overheerst Carex las=
carpa (Draadzegge), op stevige bodem. Opname &
5* Drijftillen: Sommige hebben hun ontstaan kennelijk aan Glyceria conglomeraten te danken. Zij bestaan uit een rottend centrum van Glyceria resten. Hoogstens enkele m2 groot. Diepte
crondor 60-110 cm. Wellicht heeft de veenlaag op de bodem losgelaten. Deze liggen in de Carex rostrata zone (nw,). Andere
liggen in de zone van Eriophorum angustifolium, tot aan de vaste Molinia oever. Oppervlak enkele tot vele m2. Diepte tot
90 cm. Vaak groeien waterlelies (woinig vitaal) langs de randen,
Begroeiing: dominantie van Sphagnum cuspidatum en Molinia coerulea. Verder gezien. Sphagnum,rufescens, Drepanocladus fluitans, Eriophorum angustifolium, Carex rostrata, C. lasiocarpa,
Juncus bulboeus, Hydrocotyle vulgaris, Erica tetralix, Rhynchospora alba (weinig), Salix cf. aurita, Glyceris spet. Vermoedelijk alles te rekonon tot een slecht ontwikkolde beginfase.
6. Onregelmatige Molinia rand van 1-20 mp meesttijds snel droger
wordend en overgaand in dophei-struikhei, Nattcro soorten zijn:
, S, inuwatum (In
Eleocharis multicaulis, Sphagnum cuapida
ten
domineren) ;
no een plek van 150 m2, waar deze drie s
Eriophorum angustifolium, Carex lasiocarpa, Drepanocladus,
fluitans, Pohlia nutans, Drogere soorten zijn: Hydrocotyle
vulgaris, Polytrichum commune, Dicranella ccrviculata, Cladonia spet.
.,

lJ:

jJà Kromvennen-complex.
Ven A, Grote.Kromven. 10/&
Talud naar zw. zeer flauw daar brede en duidelijke zonaties,.
naa:r no. steiler: sprong van Eloocharia palustr:invogctatio naar
,’
Molitiia,vegetatie,
1. Centrum 65 om diep, begroeid met ondergedoken, gesloten laag
waartussen dode Eloocharis palustris
2.
3

.

4.

Goed ontwikkelde vogetatie van Eleooharis palustrisi zie opname 3.
Carex rostrata zone (Snavelzegge), zeer goed ontwikkeld 30 x
100 m. Zie 0 name
In deze zone 1 open plekje met enkele
Nymphaea'-erlelie)
alba .
, Tussen deze zone en volgende ligt
een smalle ondiepe strook (10-15 cm water), waarin Carex rosstrata-evegetatie zeer ijl.
Zone waarin Çarcx lasiocarpa (Draadzegge) aspect bepaalt, goed

ontwikkeld, Zie opname 5,
5. Moliniacgordel, goed ontwikkeld, te verdelen in een niet scherp

gesoheidsn meer vochtige fase, zie opname 6 en een drogere fase
an w.-zijde loopt ergegraven slootje doo'r de Moli6.

, spoedig overgaand in struikheide.

Ven B; w.-put en o,-put door een "drog~'Moliniarug gescheiden. Talud
naar oost oplopend overigens vrij steil.
16/8.
west-putà
1; Juncus bulbosus-vegetatio goed ontwikkeld, zie opnames 9 en 10.
2, Eleochariu palustris-vegetatie slecht ontwikkeld-, Diepte 20-23; cm*
Oost-pU+Jl.
29/8.

rmphaea alba-iegetatie slecht ontwikkeld, zie opname llf
2. Carex rostrata-gordel, samenvallend met oplopend sphagnum kussen goed ontwikkeld, zie opnames 12 en 13a
3. Randzone van Eleocharia multicaulis en Juñcus bulboaus goed
ontwikkeld, diepte 10 - 40 cm, z& opname 14.
West- en Oost-put.
~!'loliniavegetaies
betreklcelijk erna1 en snel droger wordend (tot
4.
20 m). Juncus effusus en Carex nigra komen voor. In Putjes(35 cm water) in Molinia-vegetatie komt Utrioularia minor (klein
blaasjeskruid) voor.
I"lolini.a-vege.tatie
speciaal aan z-zijde steil en via wat dophei
'en berkeno@ag overgaand in struikheide.
Ven 12, 20/8; talud vrij steil.
Ti--.Enkele m2 open wator op diepste plaatsen 65 cm0
2. Carex rostrata-vegetatie fragmentair, 60 cm.
3. Goed ontwikkelde vegetatie met dominantie van de beide veenmossen Sphagnum cuapidatum en S. cransioladum. Hiertussen door
in dieper water (30-35 cm) veel Junous bulbosus, zie omuna 1
Juncus bulbosus gaat overheersen in diepste gedeelten (60-3
om ,
vormt dan hele plakkaten of stroken, Op ondiepere plaatsen
domineert Eleocharis multicaulis over Juncus bulbosus. Glyceria
spet, verdwijnt. Zie opname 16.
Een duidelijke zonering is vanwcgo de wisselende diepte niet te
onderscheiden.

l

26.
4. Molinia gordel, niet breed (lom), spoedig droger wordend.
5. 4 Kleine putten bevatten veel Utricularia minor, veel Juncus
bulbosus, en enkele Eleocharis multicaulis.
2. 21/8. 5 x 20 m binnen Molinia-vegetatie, talud flauw. Hierbinnen de volgende soorten veol~ Juncus bulbosus, Utricularia minor, Carex lasiocarpa, enkele Glyceria spet. Langs de waterrand Eleooharis multicaulis.
D2, 21/8. 10 x 10 m binnen Molinia rand, talud vrij steil, In het
midden geheel met Nymphaea alba begroeid. Langs de randen onkelc El. mult,pollon.
DL, 21/8. 20 x 40 m, binnen Molinia rand, talud steil, Veel Utricularia minor, Juncus bulbosus minder. Ondieper enkel Eriophorum angustifolium.
2, 21/8. 10 x 15 m, binnen Molinia rand, talud flauw. Centrum
vrij vce;l Sphagnum cuspidatum, veel Glyceria fluitans (fl),
weinig Utricularia minor, Op ondiepe p1aatsenip.v. Glyceria
veel Eriophorum angustifolium,
2, 21/8. Mozaiek van putten, die bij hoog water communiceren, over
100 x 20.40 m, Talud steil. Centrum veel waterlelies (fl), enkele drijvende plukken Utricularia minor (70 cm). Ondiepere
rand (25-40 cm) met veel Eleocharis multicaulis en veel Utr,
minor, enkele Glyceria spet. In o-punt Molinia-vegetatie met
veel van devolgendc soorten: Carex lasiocarpa, Eriophorum
ang., Eleocharis muit.
DI - D5 Molinia vegetaties hebben eun belangrijk aandeel, meestal
-- snol droger wordend en overgaande in een dophei en ten slotte
een struikheide-vegetatie, Alleen bij D5 in MoliniLvegetatie
voel opslag van Salix aurita en Botulä cn aldaar om het ven een
gordel van dezelfde houtgewassen.
Soorten van Molinia fase:Dioranella cerviculata, Pohlia nutans, Sphagnum cuspidatum, S. crassicladum, S. rufescens,
S. inundatum; van nattere fase vooral Eriophorum ang. en El.
muit. 1 van drogere fase vooral Polytr. commune.
D 1-5 zijn door struikheiruggen van elkaar gescheiden. Gezien
het voorkomen van twee verwaarloosde wildakkers, is het niet
onwaarschijnlijk dat er in een paar putten is gegraven (DJ,
D5), voor bemesting van deze akkers,
Ven
E. 22/8. Tot op enkele m2 drcogvsllend. ts zomers. Talud zeer
-I_
flauw, ondiepe terreininzinking,
1. Centrum middellijn 10 mp 30 cm water, Veel Sphagnum cuspidaturn, veel Juncus bulbosus, minder Agrostis canina, enkele
Eleocharis palustris, enkele Molinia pollen.
Molinia
fase, water 15-20 cm, 10 m brcdc zone. Zie opname 17.
2.
Drogere
Molinia fase, uitgobreide vegetatie, 10-0 cm water.
3*
Zie opn. 18,
4. Dophei rand, met o.a. Drosera spet., en dan struikheide.
-Ven -F. 23/8. Ondiepe terreininzinking, talud zeer flauw.
1. Centrum 15 cm water. Verspreid staande Molinia pollen, waartussen veel van de volgende soorten: Sphagnum cuspidatum,
Drepanocladcs fluitans, Juncus bulbosus, Eleocharis multicaulin; minder Eriophorum angustifolium.
2. Naar buiten worden Molinia pollen dichter. Voel Erioph.ang.
aspect bepalend, veel El. muit. Juncus bulb. verdwijnt.
0-15 cm water.

3.

Drogere Molinia vegetatie. Zie opname 19,

4. Dophei-rand overgaande in struikheide.
& Complex Zandborgsvennen. 2/10.
Ondiepe reeks van vennen met een overwegend flauw talud,
Vegetatie in principe sterk overeenkomstig aan die van de Kromvennen (17) (i
1. Vegetatie van Nymphaea alba (Waterlelie) zeer fragmentair,
komt alleen in allcrooatelijkst ven voor, Planten niet vitaal.
In oostelijk deel complex komt voel Utrioularia minor (Klein
blaasjeskruid) voor.
2,
Goed ontwikkeldo vegetatie van Sphagnum cuspidatum, Gly@.oria
spec#) Juncus bulbosus (Moerasrus). Eleocharis palustris (Waterbies). ontbreekt,& ondiepere vennen, vooral in westelijk
deel, treffen we vaak alleen vegetaties aan van Sphagnum cuspidatum,
Juncus bulbosus en Eleocharis multioaulis (Vcelstengelige waterbies).
3. Carox rostrata (Snavelzegge) vegetatie goed ontwikkeld, vooral
in de oostelijke vennen.
Carox tasiocarpa (Draadzegge) vegetatie goed ontwikkeld.
5: 'Vochtige en droge Molinia fasen zweer goed ontwikkeld, In voc&
tige vennen veel Eleocharis multioaulis en vaak veel Carex las.
en Eriophorum angustifolium (Veenpluis)&
6. Enkele loofbomen (Berk en Eik) langs de rand van het complex,
geen gagel. Omgeving bcgrocid met struikheide (op hoge stuifwallen) en voor een kleiner doel met arm donnsnbos.
Er is geen hoogveenvorming,
21

3/10.
Vegetatie overeenkomstig Kromvennen (17). Opvallondc soorten
zijnr Elocharis palustris (Waterbies), Carex rostrata (Snavelzegge)
Carex lasiocarpa (Draadzegge) Juncus bulbosus (Moerasrus) Eleocharis multicaulis (Veelstengelige watorbies), Eriophorum angustifolium (Veenpluis), Verder'vallen op buiten het water uitgebreide Molinia-vlakten en Molinia-dopheivegotaties, overgaande in
struikheide.
In de noordelijke ondiepe kom, in de bermsloot (diep) enkele Qmphaea alba (Waterlelie) en veel Utricularia minor (Klein blaasjoskruid),
De zuidelijke ondiepe kom heeft dan o.zijde een randje Eiken-berkes
bos, zonder gagel.
Het kleine, diepe ronde vennetje in zo. hoeft een drijftciland van
"losgelatenl' Molinia-Dopheipollen, waarop o.a. Drosera rotundifoLia (Rotie zonnedauw) en Rbynchospora alba (Witte snavelbies).
Een vreemde situatie.

200 Groot Voeven, 20 Kattelaarspu%, 22% Amsemsven.
- 2, heeft veel open water, waarin enkele Nymphaea alba dan een
riet5oom.
2. heeft enkele Nymphaea alba en geen riet,
22. vertoont nog het beste overeenkomst met de Kromvennen (17).
Geen waterlelie: bijna geheel diffuus begroeid met riet.
I
20, en 2. liggen in heide, 22. in een dennenbos.

23: Winkelsven, 918 en 11/9,
25.
Oostelijke helft diep, talud betrekkelijk flauw.
In het midden Schoenopleotus lacustris (Mattenbies)., Verder nogal
homogeen gesproidn plakken Nymphaea alba (Watorlelie)o voel van
de volgende soorton Juncus bulbosua (Moerasrus), Potamogcton natans (Drijvend fonteinkruid), Pot. polygonifolius (Duizerdknoopfonteinkruid), Sparganium minimum (Kloinsto egelskop), Pot, crispus (Gekruld fonteinkruid) en minder Eleocharis multicaulis (Veelstengelige waterbios), Myriophyllum cf. alternifolium (Teer vederkruid). Deze hele vegetatie is good ontwikkeld, Enkële plekken
Menyanthes trifoliata (Waterdrieblad) langs galigaanrand, Elders
1 plek Typha spcc. Het grootste gedeelte van dit deel van het ven
wordt ingenomen door uitsluitond Cladium mamiscus (Galigaan), aan
de randen meestal overgaand in een smalle gagelzone. Aan de nwrand van het galigaanveld op 5 x 20 m een vegetatie van Eloocharis
multicaulis, Hypericum elodes (Moorashertshooi)l Utricularia minor
(Klom blaasjeskruid), Utrc.cf. ochroleuca (Bleekgecl blaasjeskruid), Isolepis fluitans (Vlottende bies), Descham:;nia cctacea
(Moerassmolo Glyeeria spet. i.0 cm. water.
Westelijke helft; eigenlijk niet meer dan een lichte terreininzinking, waarop een mozaick van Littorolla - Galigaan en Molinia
gozclschappen:
In hot midden, op de laagste plaatsen een Littorelln (Oeverkruid)
vegetatie? zio opname 2. Galigaan in plekken is bezig het Littorellion te verdringen. Galigaan zal gemaaid worden.
Iets hoger: meest natte fase Molinia-vegetatie, met veel van de
vol ende soorten: Elcocharis multicaulis, Eriophorum angustifoliurn Veenpluis)
Hydrocotyle vulgaris(Waternavel), Lysimachi,, *vul7
garis (Wederik I on mindcr Typha angustifolia (Kleine lisdodde),
iythrum salicaria (Kattestaart), In ZwAook 1 grotc facies van
Carcx lasiocarpa (Draadzogge), elders sporadisch,,
Naar do randen,? hoger, volgen Ga elstruwelen, welke tenslotte overgaan in hoofdzakelijk Berkenbos f Betula pubcscons, Qucrcus robur,
Prangula alnus, Pinus), nog droger+ Do gagel die overal in de Molinia-vegetatie opslaat wordter uitgetrokken. In het noorden vindcnwecen
"BlauwgraslandQt ype van het Gagelstruweelx Erica totralix (Do hei), Cirsium dissoctum (Spaanse ruitor), Saiix repens
(Kruipwilg P.
Alle genocmdo vegetaties zijn goed ontwikkeld.
24: 2'//9. Vegetatie overeenkomstig Kromvennen (l7)* Talud nogal steil,
1. Waarschijnlijk vanaf het midden, tot de Molinia oever begroeid
met Sphagnum cuspidatum on S, sectie subsecunda, Naar de oever
op Sphagnumveg.
Klokketorenven
2. Eleocharis palustris (Waterbies) vogetatic, matig ontwikkeld.
Carex rostrata vegetatie (Snavelzoggo), goed ontwikkeld.
;: Goed ontwikkelde vegetatie, waarin Eleocharis multicaulis
(Veolstengeligo waterbies) en Eriophorum angustifolium (veenpluis) facies kunnon vorm"n, ev* mot Juncus bulbosus (Moerasrus).
5. Speciaal aan w-zijde komt doze veenmosvegetatio omhoog en ontstaat een "initiaalfase" drijftil: nog fragmentair ontwikkeld.
6. Natte en droge, Molinia,sone, slecht ontwikkeld on veel bclopen. 1 Gagelstruik geen loofbomen,
7. Omgevingx 6-7 m hoog donnonbos, van slechte boniteit.
3: ;7/9. Talud flauw.
. Nymphaea albn (Watcrlulie+vegetatie
vitaal.

fragmentair. Planten niet

Vegetatie met veel Potamogeton natans (Drijvend fonteinkruid)
on'vcel Elcocharis palustris (Waterbies), De Laatste deels
weinig vitaal. Enkele Hyporicum olodes (Moerashertshooi).
3 . Vegetatie waarin veel van de volgende soortenr Eriophorum angustifolium (Veenpluis), Cómarum palustre (Wateraardbei), P&drocotylo vulgaria (Waternavel), Agrostis specel Hypericum elodos.
Juncus effusus (Pitrus) mindor talrijk, Carex rostrata (Snavelzegge) weinig.
Speciaal
aan de nw-zijde komen vooro. plekken Schpenoplcctus
4.
lacustris (Mattenbies), plekken Typha latifolia (Grote lisdodde)
en oen brodo rietzoom,
5. Aan de oever een gagelstrook, waarop Eiken-berkenbos volgt met
minder gagel. De bosstrook is maar smal. Omgeving wei- on bouwland.
2.

Talud zeer flauw.
26: 27/9.
Vochtige en droge goed ontwikkelde Molininvogctatio, overgaand in
goed ontwikkelde vochtige dophei vegetatie, Langs de rand dennenbos van slecht0 boniteit. Aan z-zijde grenzend aan bouwland.
Bocldvcn. 3/lO Talud steil.
Vegetatie in principe als Hoivcn (Complox 40). Alleen is de Gagelverlanding veel sterker. Verder komt veel Carox lasiocarpn (Draadzogge) in de randfacies van Hypericum clodes (Moerashertshooi)
voor.
Ven bedorven door grote hoeveelheden riet langs de oever en in de
gracht, (3.a. veel Typha latifolia (Grote lisdodde). Deze situatie
is stellig ontstaan 0,i.v. de hoeve Kivietsblik. Omgeving Molinia
rijk dennenbos.
3110, Talud zeer flauw
Natto cn droge Molinia vegetaties. Vooral op de drogere gedeelten
veel Gagel, welke niet erg vitaal is. Riet diffuus en ijl verspreid,
2, De Wolfsputten. X3/9. Talud steil.
Centrum open water, waaromheen goed ontwIkkelde Nym haea alb &~ti
2: overgaand in een vogetaio me veel. Junsus bulbosus 9Moorasruss en
voel Elcocharis multicaulis i Veolstongelige waterbies). Geen Hypericum elodes geen Potamogeton nc,tans of P.polygonifolius,
Aan.do kanten oplopend veenmoskussen,
Carex rostrate vegetatie zeer fragmentair, (zone ontbreekt)
i: Molinia - Myrica zones. Droog en nat interfereert heel sterk.
Droog nog het beste ontwikkeld, mot en zonder loofbos,
5r Aan de z-zijde van het middelste en westelijke ven in 4. talri,jke inhammen en putten, Voor een deel hoeft hierin verlanding
plaats, van initiale fasen tot vitale Myrioa gale-fast.Ecn drijftilmet Drosera cf. intermedia (Kleine zonnedauw) en nogal veel
Bhynchospora alba‘ (Witte snavelbies) gezien.
6. Omgeving begroeid met dennenbos ($4 m) van botrekkelijk goede
kwaliteit, ondergroei spaarzaam. Aan de wegkant no-ven veel
Juncus effusus (Pitrus), veel Glyceria'spcc. en Hydrocotyle
vuhgarfs (Waternavel.).
$18

Staalbergsvcn, 20/9 Talud steil, o-zijdo nog het minst steil.
1. Nymphaea alba (Waterlelie) vegetatie fragmentair ontwikkeld.
2. In diepe gedoolten van het ven moet een vegstatio voorkomen
mot IsoBtes lacustris (Biomren), te oordelen naar aanspoelsel.

I

30.
Aan o-zijde komt tot ca 50-60 cm een goed ontwikkelde vegctatie voor, waarin voorkomon Baldellia repens, Littorella uniflora (Ocvcrkruid), Lobelia dortmanna, Juncua bulbosus (Moerasrus), zie opnames 41 en 42.
4. Vegetatie van Elcocharis palustris (Waterbies), plaatselijk
matig ontwikkeld. Hierop volgto
5. Carex rostrata (Snavelzegge) vogctatic, plaatselijk matig ontwikkeld.
6. Natto Molinia-Myrica zone slecht ontwikkoldg daarop volgt een
plaatselijk good ontwikkelde, drogere Molinia-Myrica zone, met
en zonder loofbos.
7. Aan 5 en zw- zijde von komen in 6. enkele putten voor, waarin
een goed ontwikkoldo *linitiaal.-;Myrica" verlanding., (geen
drijfbossen van vitale Myrioa galc gezien).
8. Omgeving begroeid met dcnnonbos (1.4 m), van een botrokkolijk
goede kwaliteit. Ondorgrooi is zeer spaarzaam.
3.

.

Ven begroeid mot een goed ontwikkelde waterlelie-vcgctatio en eon
oplopend voenmoskussen. Aan w-zijdo komt riet en Juncus effusus
voor. Oever hoofdzi&olijk een drogere Molinia-Myrica vegetatie,
met oIa. loofhout,
3: Hollemansvcn, 20/9.
Van de oorspronkelijke vegetatie is vrijwel niets over, In de zwpunt ligt een klein drijvend bos van voornamolijk Berk.. Ondergroei
o.a. Menyanthcs trifoliata (Waterdrieblad) Cicuta virosa (WatorSolanum dulcamara (Bitterzoet I , Iris psoudacorus
Juncus offusus (Pitrus), Lysimachia vulgaris (Wederik).
,
tripartitus (Driedelig tandzaad).
J& Groot Adorven. 20/9. Talud steil.
1. Wle Nymphaea albs (Waterlelie) vegotatie in het midden, matig
ontwikkeld,
2. ovargaand in een vogetatie van voel Potamogoton natans (Drijvond
fonteinkruid), (geon El. Muit, of Junc. bulb,) die aan de kant
begeleid wordt door veel Hypericum olodes (Moerashortshooi).
Op de dwarstong door het ven komt in ondiop water een fraaie
vegetatie voor, met veel van de volgendo soorten: Eloocharis,
multicaulis (Voolstengeli e waterbios), Hypericum elodes, Potamogoton olygonifolius 7Duizendknoopfonteinkruid) en Xphagnum spot. 7 Hier 1 drijftil met dominantie van dgrostis canina
Kruipend struisgras).
3. Dicht langs de oever interforeort Pot, natans zone met plokken
of stroken van Carox rostrata (Snavolzegge) of Eleocharis paluatris (Waterbies); beide laatste vegetaties slecht ontwikkeld.
goed ontwikkeld in no-punt.
4. Natte Molini+Myrica-vcgotatie
Gagel is vitaal. De bosjes worden als w.C'. gebruikt. Salix
cinerea komt voor. Drogere zone smal, slecht ontwikkeld, met
loofbomen. o.a. Juncus acutitlorus (Bosrus),
Er is goon vcrlanding van betekenis.
Veel "eutropho '1 soorton langs de oevor: Bidons frondosus Carex
hudsonii (Stijve zeggo), Typha latifolia (Groto liododdoj , Typha
*.
angustifolia (Kleino lindoddo). Rumex hydrolapsthum (Waterzuring),
Phragmites

31.

5.

2!2

Phragmites communia (Riet), Juncun effusuc (Pitrus), In dieper
water: Schoenoploctus lacustriu (Mattcnbies), Aliama plantagoaquatica (Grote waterweegbree).
Omgeving begroeid met dennenbos (14 m) van botrekkelijk goede
kwaliteit. Ondergroei zeer spaarzaams

Klein Aderven, 2019. Talud steil, onder waterg op land vlak.
1. In het midden oen ijle Nymphaea alba (Waterlelie) vegetatie,
matig ontwikkeld, overgaand inseen
2.
oed ontwikkelde vegetaic met veel EleochaAs multicaulis
Veolstengelige waterbios), veel Juncus bulbosus en minder
Baldellia repens..Potamogeton natans (Drijvend fonteinkruid)
komt in gering aantal op 1 plaats voor9 Lobelia dortmanna
elders weinig op een zandrug.
bovengenoemde
3. Op overeenkomstige diepte
nogal ijle vegetatie 2 plukken Eleocharis palustris (Waterbies)
en plukken Carex rostrata (Snavelzegge) voor. Beide laatste
vegetaties slecht ontwikkeld.
4. Vochtige en drogere Molinia fasen duidelijk aanwezig op de
oever, Drogore fase met loofhout, echter nergens Myrica gale
(Gagel). In beide zones veel Juncus effusus (Pitrus) In beide
fasen inhammen en putten, waarin;
5. Verlanding zonder Myrica galo. Sphagneta enerzijds met o.a.
nogal veel Rhynchospora alba (Witte snavelbies), mogelijk vorder ontwikkeld dan een "initiale faset'! anderzijds met dopheien struikhei-invloed en opslag van Betula pubcscens (Zachte
berk) en den. Diopte 50 cm.
6. Drogere Molinia fase gaat ovor in dophei-stadium.
7. Omgeving is begroeid mot betrekkelijk arm dennenbos, (~12-14 rn)!
alleen een spaarzame mosondergroei,

&n K ruisven. 19/9. Steil talud onder water,
1. Mozaiek van Nymphaca alba (Waterlelie)=- en Potamogeton natans
(Drijvend fonteinkruid) - groepen, vogetatie goed ontwikkeld.
Diepte tenminste 1 m.
Vcgctatie met veel Potamogeton natans, weinig Juncus bulbosus
** ( Moerasrus) en weinig Hypcricum clodes (Moerasher$hooi), goed
ontwikkeld, Diepte 'ca. 60 cmp Geen oplopend veonmoskusson;
geen Elcocharis multic.
Carex rostrata zone zcor fragmentair.
:: Natte Molinia zone en verlandingsfasen ontbreken.
5. Droge Molinia - Myrica - loofhoutzone slecht ontwikkeld, smal9
steil randje. nan Oost-punt wat Typha latifolia (Grote lisdodde), Juncus effusus (Pitrus) en Lysimachia vulgaris (Wederik).
Hier tevens con open plek met Molinia coeruloa, Drosera rotundifolia(Ronde zonnedauw) en veel Juncus acutiflorus (Bosrus).
6. Omgeving begroeid mot (rijk) dennenbos met veel loofhout ondergroei.
z van Bosschenven. Talud zeer stoil. 19/9.
1. Nymphaea alba (Waterlelie) vegetatie matig ontwikkeld.
2. Betrekkelijk ijle, goed ontwikkelde vegetatie, van veel Potamoeton natans (Drijvend fonteinkruid)? veel Hypericum elodes
Moerashcrtshooi)
o.a. als een groene facies-gordel langs do
"i
rand; minder Juncus bulbosus (Moerasrus); minder Eloocharis
multicaulis (Veelstengelige waterbies).
a*

Speciaal aan n-zijde geeft de ETypericurn elodos gordel, tesamcn
met een oprijzend voenmoskussen, aanleiding tot een duidelijke
initiale drijftilfase (Bestaat oigenlijk uit "Eleocharetum"
met daarop o.a,.Gsgel).
4. Carex roatrata (Snavelzoggo) - Eriophorum angustifolium (veenpluis) zone fragmentair,‘ ihterforoert met Hyporicum elodes facies.
5. Natte Molinia - Myrics zone afwezig, Droge Molinia - Myrica loofboszono is een smalle rand, matig ontwikkeld.
6. Speciaal langs de n-rand komt voors Typha latifolia (Grote lisdodde), Juncus effusus (Pitrus), veel Phragmites communis (Riet),
veel Lysimachia vulgcris (Wederik), veel Hydrocotylo vulgaris
(Waternavel).
70 Omgeving begroeid met donnenbos ) met veel loofhoutondergroei.
Het ligt in de bedoeling dit ven schoon te maken, Dit is m.i. zinloos en zonde van de fraaie Hyporicum5.elodes vegetatie.
3.

381 Van Esscheven, 19/9. Steil t,alud,
Waterlelies duidelijk apart, overgaand in een gemengde randzons met
o.a, s veel Potamogeton natans (Drijvend fonteinkruid), veel Carex
acutiformis (Moeraszegge) en C. hudzonii (Stijve zegge)8 minder van
de volgende soorten: Monyanthes trifoliata (Waterdrieblad), Comarum
palustre (Wateraardbei), Hypcricum elodcs (Moerashertshooi), Sparganium minimum (Kleinste egelskop), Myrica gale (Gagel); weinig van
de volgendo soorten: Juncus bulbosus (Moerasrus), Eleocharis multicaulis (Voclstengelige waterbies),,E. palustris (Waterbios), Carcx
rostrata (Snavelzegge). Vlak langs de oover m.i. Pot. polygonifolius (Duizendknoopfonteinkruid).
Verder komen langs de randen veel van de volgende soorten voor)
speciaal in de w-hoeks Phragmites communis (Riet), 'Iypha latifolia
(Grote lisdodde), Lysimachia vulgaris (Wederik), Bidens (Tandzaad)
spcc.; minder Ciouta virosa (Waterscheerling), Alisma plantagoaquatica (Grote waterweegbrco) Rumex hydrolapathum (Waterzuring),
Lythrum salicaria (Kattestaart ! ; weinig Equigetum fluviatile (Holpijp), Er is 1 drijfeilandje in de w-hoek, o.a. met riet.
Er komt voel Schoanoplcctus lacustris (Mattenbies) voor. Mattenbiezen en riet worden, waar mogelijk gemaaid sinds 1949.
Alleen drogere fase Molinia-Myrica rand aanwezig, o*a* met veel
Juncus effusus (Pitrus). Do omgeving is begroeid met dennenbos 'van
bijna gemengd karakter, door de hoge loofhout ondergroei.
dan do z-zijde ligt 1 klein kolkje met Nymphaea alba en Utricularia
minor (Klein blaasjeskruid),
Klein ven (70 x 20 m), vlak ten westen van v. lXssw&
Talud zeer steil.
1. Diffuus verspreide Nymphaea alba vogotatie, goed ontwikkeld.
2‘ YZleocharotum~' en Carex-zones ontbreken.
3. Vorianding geschiedt m.i. uit een dood oplopend veenmoskusscn.
Initiaalfaso duidelijk ontwikkeld langs de randen, vitale Myricafase duidelijk ontwikkeld. In beide stadia veel Juncus effusus.
4. Natte Molinia-Myrica fase duidelijk ontwikkeld. Droge MoliniaMyricaloofbosfase matig ontwikkeld, beperkt tot een smalle rand
van 2-3 m.
5. Omgeving bogroeid met hoog dennenbos met weinig loofhout-ondergroei.

a Witven. 19/9. Talud zeer steil.
1. Meest open water, waarin een vegetatie van weinig Nymphaea alba
(Waterlelie), veel Potamogeton natans (Drijvend fonteinkruid),
veel Juncus bulbosus (Moerasrus); vermoedelijk drijven Sparganium minimum (Kleinste tigelskop), Baldellia repens en Isolepis
fluitans (Vlottende bies). De laatste 3 soorten waren moeilijk
met de kijker to constateren.
De vegetaOtio treedt in enkele grote drijvende plekken op, waarbij de waterlelies vaak apart staan en de Potamogeton natansJuncus bulbosus combinatie goed is ontwikkeld.
2. De no-zijde van het ven is tijdens het schoonmaken gespaard gebleven. Vooral hier is het oplopend oevertalud begroeid met veel
Sparganium minimum, welke vegetatie overgaat in een smallerand
met Baldollia repcns (veel), Juncus bulbosus (veel), wpericum
elodes (Moerashertshooi) facies; Eleocharis multicaulis (Veelstengelige waterbies), Isolepis fluitans (Vlottende bies),
Hydrocotylc vulgaris (Waternavel). Deze rand is ca. heterogeen
door de sterke expositie. De hole vegetatie is goed ontwikkeld*
Geen verlanding, geen Carox-zonos , geen volshti@Molinia-zone3.
Wel een matig ontwikkelde droge MolinibMyrica fase met loofbomen, Hierin o.a. Carex hudsonii (Stijve zegge) aan de.binnenrand, Juncus effusus (Pit&), J. Acutiflorus (Bosrus), Bidens
cernuus (Knikkend tandzaad)*Hier en daar langs gagelrand en
langs eilandjes: riet en Typha latifolia (Grote lisdodde), welke nog steeds gemaaid worden.
4. Omgevingo hoog opgaand dennenbos met veel loofhout ondergroei en
o.a. Vaccinium myrtillus (Blauwe bosbes) in de kruidlaag.
& Heiven. 12/9. Talud aan o-zijde minder steil dan elders.
1. Diepste plaatsen (tenminste 90 cm) een vegetatie van Nymphaea
alba (Waterlelies), enkele Potamogeton natans (Drijvend fontein,
kruid), enkele Hypcricum elodes (Moerasìlertshooi), goed ontwikkeld; geleidelijk
overgaand in een goed ontwikkelde vegetatie, waarin Hypericum
2.
elodes het aspect bepaald, zie opname 1, In overgang 17-2. 1 pol
Mattenbies.
3. Smalle Carex rostrata (Snavelzegge) zone, hoofdzakelijk langs de
randen7 niet erg duidelijk ontwikkeld en sterk interfererend met
2, zelfde diepte; overgaand in een oevervegetatie, waarin MWca galo (Gagel) het aspect bepaald, In de ovcrgsngsrnnd een ca*
1 m brede strook van louter Hypericum elodes, Kussens van H&?ericum elodes verdringen C. rostr. m.i.
4. In de ocvervegotntie komt verlanding voor- Er zijn2 stadia te
ondorschoidenp een aanvangss tadium, waarin Myrica gale minder
talrijk on weinig vitaal on een volgend stadium met talrijke
vitale Myrica gale, zic rcsp, opnamos 37 on 38 , In beide vegetaties is de bodem Oneffen9 waardoor niet all&-$lanten op de drijftillen wortelen en de vegetatie enigszins he;berogeen wordt.
Waarschijnlijk speelt Hypericum elodes bij de drijftilvorming
een belangrijke rol.
5. Naast de verlanding komt een zonerin voor van Myrica gale in
een natte fase, met Juncus bulbosus 7Moerasrus), woinig Molinia
pollen, weinig vitale Myrica gale en een droge fase, met veel
Molinia on vitale Myrica galo. Beide zones tamelijk goed ontwikkeld, niet breed, door de steile kanten.
6,
Omgeving begroeid met gemengd bos.
40:

34.
L& Grote Goorven. 13/9. Talud overal steil.
Dit ven heeft waarschijnlijk na het schoonmaken in 1950 nog steeds
geen stabiele toestand boreikt. Hoofdlijnen van de vegetatie:
1. Op de diepste plaatsen goed ontwikkeldo vegetatie van Nymphaea
alba ,
2. overgaande in een vegetatie met veel Junous bulbosus, veel
~Potamogcton natans, veel Hypcricum clodea (langs de Gagclranden) en minder van de volgende soorten, Eleocharis multicaulis
(Veelstengeligc waterbios), Potamogcton polygonifolius (Duizendknoopfonteinkruid), Pilularia globulifera (Pilvaron), Pot. crispus (Gekruld fonteinkruid), Myriophyllum alterniflorum (Teer
vederkruid). Op de waterlijn vsn de vaste oever komt Baldellia
repcns voor.
In een rapport van de wetenschappelijke afd. van "Natuurmonumenten" over 1954-1551 worden nog opgegeven8 open water D Nitella translucens (Kranswier), zeer zeldzaam; in en aan de oevers: Utricularia
inte.nedia (Middelst blaasjeskruid),
U.minor (Klein blaasjeskruid), Potamogeton gramineus (Grasfonteinkruid), Isolnpis fluitans (Vlottende bies), Sparganium
minimum (Kleinsto egelskop).
* Deze vegetatie van Juncus bulbosus - Potamogoton natans komt
vcel voor, is dus goed ontwikkeld! een bopaaldo zonering hierin bestaat vermoedelijk wel, maar is van de kant af niet aan
te geven.
3. In diverse inhammen, die bij het schoonmaken onaangetast bleven,
interfereert voorgaande,vogetatie met een begroeiing van Carox
rostrata (Snavelzegge),of C. lasiocarpa (Draadzegge); Menyanthes trifoliata (Waterdrieblad),'Nymphaea alba. Voornamelijk
treedt op Carox rostrata. Deze "verlandingszone" is matig ontwikkeld, Hierin treden drijfeilanden op, welke in een "initiaiof'
fase verkeren; enkele weinig vitale Myrica gale struikjes, In
zo-hoek waargenomen: Drosera intermedia (Kleine zonnedauw),
en in de slenkjes Utricularia minor en U. Cf. ochroleuca
(Bleekgeel blansjes,kruid), Door "Natuurmonumenten" worden opgegevent Utricularia intermedia en Drosera anglica (Langbladige
zonnedauw).
4. Een vochtige Molinia-Myrica zone ontbreekt, doordat do vaste
oever overal steil uit het water oprijst. Een drogere MoliniaMyrica-loofbomen zone is wel duidelijk sanwezig. In boom en
struiklaag: Betula (Berk),
ercus robur (Zomereik), Prangula
alnus (Sporkenhout), Sorbus auouparia (Lijsterbes),
Pin& (Den),
5. Omgeving begroeid met hoog opgaand dennenbos, met een hoge
loofhoutstruiklaag en o.a. Vaccinium myrtillus (Blauwe bosbes)
in do kruidlaag.
Aparte kolk in zw gevuld met waterlelies en enkele Potamogeton natans. Kleinere kolk in no gevuld met waterlelies ' en zeer veel
Utricularia minor. Hierin oen drijfeiland begroeid mot veenmos en
Gagel, iets verdor stadium,
&D iepven. 1319. Talud steil,
1. Nymphaea alba vegetatie' in het midden, goed ontwikkeld.
2. Eigenlijk "Elcocharetum" en een eigenlijke Carex rostrata,zone
ontbreken.
alwaar Carex
' 3. Enkele plekjes met 'finitiaal"-drijftilvorming,
rostrata, Comarum palustre (Wateraardbei), Hypericum elodes
en.Sphagnum spet. waargenomen; matig ontwikkelde zone.

4.

Er zijn twee drijftilbossen: in no een complex met vitaie Myrica galc en enkele Frangula alnus en Betula, In zw een complex
met 6-7 m hoge Botula en oen struiklaag van Salix spet. en
Myrica galo, Beide vegetaties goed ontwikkeld.
Natte Moliniu~vegetatie met loofbos (Berk-Wilg-Eik-Gagel) vrij
oed ontwikkeld. Droge Molinia-vogetatie, met veel hoog opgaand
8 m) loofhout voornamelijk Berk, is een smalle rand.

Klein driehoekig vennetje 20 m ten oosten van no-punt van Dicpveno
10 Waterlelie vegetatie goed ontwikkeld,,
2 . "Eleocharetum~~ en Carex rostrata zone ontbreken.
3. Drijftillons goed70ntwikkelde initiale fase ban 1 zijde met veel
Juncus effusus); goed ontwikkelde fase met vitale Myrica gale
(2 m) en cvonhoge Berk en Frangula alnus.
4. Natte.en droge Molinia fasen slecht ontwikkeld, beperkt tot
smalle hoekjes en randen, beide met loofhout8 Quercus, Betula,
Frangula alnus.
Beide vennen zijn omgeven door hoog dennenbos, met een hoge loofhoutstruiklaag en Vaccinium myrtillus in de kruidlaag.
JO: !ichterste Goorvennen 1 . 111. 1419 Talud steil: grillig gevormd.
10 Goed ontwikkelde Nymphaea alba-vegetatie in het midden, overgaancIe in3
2, een vegetatie, waarin Eleocharis multicaulis domineert. Verder
komen voor meer naar de kant: Potamogeton natans, Hyporicum
el 0~10s en Pot. polygonifolius. De laatste beide soorten niet
talrijk. en tot het w-deel beperkt. In w-deel vormt Hypericum
elodes facies tegen Myrica galelbegroeiing aan. In het algernec,n is deze vegetatie wel duidelijk aanwezig, speciaal in- Wd col.
30 Voorgaande vegetatie interfereert met kleine o pervlakken van
Carex rostrata of Carex lasiocarpa (Draadzegge P . Deze 2 dus
matig ontwikkeld, Hierop' volgt hetzij een vcrlandingsfase,
hetzij een vochtige Moliniabcgrooiing, welke in elkaar overgaan.
4. Verlanding: speciaal in o-deel duidelijke initiaalfasen, met
o.a. Drosera cf. intermedia9 enkele Rhynchospora alba (Witte
snavelbie&), en veel kleine struikjes Myrica gale ( Niet vitaal).
(Geen veenbes). M.i. ontstaan deze fase uit een tfFacies'7 van
Eriophorum angustifolium. In w-deel komt een stadium voor met
vitale Myrica gale (1,50 m). Beide vegetaties tot stroken van
1-2 m beperkt, wel duidelijk. '
50 Zoneringr,vochtige Molinia-gordel vaak 1-2 rn) dus duidelijk
ontwikkeld; geen loofbos, Droge Molinia-gordel eveneens duidelijk ontwikkeld met loofbos (noord) en afstervende dennen.
6. Omgeving begroeid met hoog opgaand dennenbos van goede kwaliteit, met' veel loofhoutondergroei en in de kruidlaag o.a*
Vaccinium.myrtillus.
Alleen aan no-zijde vochtige heide, waardoor veel opener terrein.
Karakter vegetatie daardoor enigszins anders ?
40: Lchtcrste Goorven IV. 18/9, Talud steil,
1. Waterlelies o ijl en diffuus verspreid (niet vitaal), met hier
en daar oen plek Juncus bulbosus. Vegetatie duidelijk ontwikkeld, Open water.
2, Carox vegetaties ontbreken.
2.

*

36,

3. Naar de kant oplopend veenmoskussen van Sphagnum aurioulatum.
Veenmossen ten dele afgestorven, vooral in het meest westelijke
ven (zon?). Vegetatie duidelijk ontwikkeld (goed). (Bij vorige
Goorvennen en heiven ontbreekt dit oplopend veenmoskussen of is
zeer fragmentair ontwikkeld), Waar levend veenmos aan oppervlakte
komt initiale fase drijftillen duidelijk aanweaig,
Smalle randzones, matig ontwikkeld. Eriophorum angustifolium
(Veenpluis) komt hier weinig talrijk voor,,
i Vitale Myrica gale-drijftilfase ontbreekt,
4* Voohtige Molinia-Myric~stadium
in smalle randzone, eender loofbos, matig ontwikkeld (1-2 m). Drogere fase met loofbomen eveneens
smal (1-2 m), matig ontwikkeld.
5. Omgeving: Hoog opgaand dennenbos met veel loofhout-ondergroei*
Tussen de drie afzonderlijke vennetjes een vlakke, voohtige struikheide.
Geen Potamogeton-soorton of B$perioum elodes waargenomen*
&. $ohtersfe Goorven V. 1.8/9, Talud grotendeels steil.
1: Goed ontwikkelde waterlelie-vegetatie. Geen oplppend veenmoskussen.
2, Drijftilvorming fragmentair, geloof hier sterk begunstigd door
afvallend boomblad, dus geen eigenlijke suocessie. Alleen vitale
Myrioa gale-fase,
3. Geen andere watervegetaties.
4.Vochtige Molinia+Myrioa-fase ontbreekt. Drogere Molinia-Myrioa-fase
is een smal randje met loofbomen (1-2 m), slooht ontwikkeld5. Hoog opgaand dennenbos met veel loofhoutondergroei.
&. 25/9. Talud aan o,zijde mindersteil dan aan w.eijdc. Lammerven
1, Centrum sleoht ontwikkelde vegetatie van Nymphaea alba (Waterlelies),
planten niet vitaal, waartussen Junaus bulbosus, Op bodem voor zover
nate gaan een dikke prutsubstantie van afgestorven veenmos
'
2. In overgangsgebied van 1 naar 3 een sleoht ontwikkelde vegetatie van
Carex rostrata (Snavel5egge),
3. Randvegetatie, waarin Eleooharis multioaulis (Veelstengeli e
waterbies) domineert, naast veel @iophorum angustifolium 7veenpluis)?
veel Sphagnum ouspidatump mindor Sphagnsm orassioladum varr obesum,
minder Junous bulbosus (Moerasrus), weinig Ilyperioum elodes (Moerashertshooi) (kiemplanten)..
Deze vegetatie is in alle putten goedXontwikkeld.
4. Vorige vegetatie 3 laat op vele plaatsen los van de bodem en vormt
dan drijftillen in aanvangsfase, veelal no nauwelijks begroeid.
5. Natte Molinia-vegetatie slecht ontwikkeld 7oia* met B&nohospora alba
(Witte snavelbies), Drogere fase duidelijker, op een enkele plaats
met Myrioa gale (Gagel) zonder bomen, overgaand in breed ontwikkelde
vochtige Dophei-?Iolini+zone, welke weer overgaat in een voohtige
struikheide. Eiken-berkenbos ontbreekt.
Myrioa gale zeer weinig.
,
6. Omgeving begroeid met jong dennenbos (tot 6 m),

&, 25/9. Talud betrekkelijk steil.
1. Sleaht ontwikkelde Nymphaea alba4trioulari.a minor-vegetatie.
Waterlelie en Klein blaasjeskruid.
2. Duidelijk ontwikkelde Carex ro-strata (Snavelzegge)~Eriophorum
angustifolium (Veenpluis) facies.
3* Het aocent valt op goed ontwikkelde natte Molini&Myrioa zones?
zonder en met EikesBerkenbos en Molini~rijk Eiken-Berkenbos,
zonder Gagel.
4. Verlandingt goed ontwikkelde 9nitiaal~~stadi.a (Sphagnum of, cuspidatum)
overgaande in stadia met meer of minder vitale Myrica gale en opslag
Berk en Den. Verder hierin Sphagnum palustre, S. papillos&n,
S. fimbriatum, Aulaoomnium palustre, Calliergon stramineum? enkele
Drosera rotundifolia, enkele Calluna vulgaris, enkele Molinia
coerulea, Geen Hhynohospora alba of Erioa tetralix, of Oxycoccus
quadripetalus. Grote drijftillen hiervan.
Het geheel wordt sterk be'lnvloed doors Schoenoploctus laoustris
(Mattenbies, Junous effusus (Pitrus) en Comarum palustre (Wateraardbei).
Geen riet.
5. In omgoringt dfohtgroeidnd heideterrein.
43. 26/9. Verloop talud onbekend.
1; Vennetje voor 90% verland, bestaande uit een veenmoskussen VW
Sphagnum reourvum, waarop Calliergon stramineum (Bladmos)p een
struiklaag van vitale Myrioa gale (Gagel) en een boomlaag (tot 6 m)
van Betula (Berk)' en Pinus (Den)'.
2, Langs de rand Eiken.Berkenbosp mot aan venzi de Gagel en Junois effusus.
3. Omgeving begroeid met eikenbos en dennenbos 1520 m) van matige
kwaliteit,
449 26/9. Kanten vermoedelijk afgestoken,
xphagnuln ouspida-tum dominant (5) op de bodem, met daartussen Junous
bulbosus (Moerasrus) en een onbekende plant. Smal Molinia-randje met
loofhout op de kant. Omgeven door dennenbos van goede botitd.t, set
veel loofhoutondergroei.
45* 26/9, Zgndcw botanisohe waarde. Priv&bezit. Waterlelies.46, Speijck-vennetje en a, Brouwkuig, 26/9 Beide met steil talud.
Eide vennetjes behoorden een vegetatie te bezitten, zoals bij a of 40
(Heiven) voorkomt; nu weinig van over.
1, Midden waterlelies8 bij Brouwkuip bovendien Potarnogeton natans
(Drijvend fonteinkruid), Hyporioum elodes (Moerashertshooi) en
Baldellia repens.
2. Langs de randen veel van de volgende soorten8 Hydroootyle vulgaris
(Waternavel), Junous eff'usus (Pitrus), Agrostis spet* (Struisgras)
Menyanthes trifcliata (Waterdrieblsrd), Comarum palustre
Lysimaohia vulgaris (Wederik), Bij SpeijlPkvennetje
vormen Comarum en Glyccrla-facies op drijftilleng bij Brouwkuip
Agrostis-facies op drijftillen.
3. Omgeving begroeid met 15.20 m hoog dennenbos, zonder loofhoutondergroei.
2. Diaoonieven. 2'//9. Oostzijde zandbodem, tal& daar minder steil
dan elders. Zonering onduidelijk? vergelijk 49.
1; Watorlelievegetatie matig on$wikkeld.
2, Eleocharis palustris (Waterbies)vegetatie goed ontwikkeld.
3. Carex rostrata (Snavelzegge)vegetatie goed ontwikkeld.

l’

Eleocharis multicaulis (Voclstcngolige waterbies) vegotatie goed ontwikkeld.
5. Natte Molinia-fase is fragmentair aanwezig; droge Moliniavogetatic (met spaarzaam
loofhout) is slecht ontwikkold. Weinig
Gagel.
6. Aan w-punt goed ontwikkold aagnetum langs de rand in een initialo fase, enkele m, breed. Hierop veel Suncus effusus (Pit-

0

7.

.

-

4.

rus).
Omgeving 10-15 m hoog dennenbos, matigo bonitoit, weinig ondergroei.

e Brandven. 2619, Talud steil. Vcgctatio enige jaren voor 1947 verwijderd, zie rapport v. Heusden on Moyor.
1. Matig ontwikkeldo Waterlelie-vegetatie.
2, Carex rostrata-vegetatie fragmentair ontwikkeld.
3. EleJcharis palustris-vegetatie fragmontair ontwikkeld.
Volgorde van deze 3 vegetaties moeilijk te bepalen, vermoedelijk
l.-3.-2*
4. Op kennelijk ondiepe plckkon en aan de kanten een goed ontwikkclde vegotatie, waarin Eleocharis multicaulis on S-Jhagnum CUSpidntum domineren, naast Juncus bulboaus (Moerasrus f t eventueel
Eriophorum angustifolium (Voenpluis) en Sphagnum crassicladum.
5. Nsttc Molinia-vegetatie slacht ontwikkeld, Droge fase iots beter, met loofhout, weinig Gagel. W-punt met Juncus offusus.
Geen drijftilvorming.
Omgeving:
dennenbos van matige boniteit, met apaarzeme onder7:
groei.
2 l'"t~aK~~~p,,',t,rTalud zeer steil.
IJle, maar goed ontwikkelde Waterlelie-vegetatie.
2, Oevorbegroeiingc Hier en daar een zoom Mattenbies (1-2 m), direct aansluitend op een enkele m brede rietzoom.
3. Goed ontwikkeld Molinia rijk Eiken-berkenbos, zonder Gagel
(droge Molinia fase).
De overgsngsstrook tussen 2 on 3 is wellicht nog in zones te splitsmal3 hierin komen o.a. talrijk voor: Myrioa gale, Salix cine-

Omgeving begroeid met dennenbos van goede kwaliteit) 15-25 m
hoog, spaarzame ondergroei, Dennenbos sluit plaatselijk aan op
rietzoom.
In zijpoeltjes naar 2, o.a. Stratiotes aloides (Krabbescheer) en
Typha latifolia (Grote lisdoddo).

4.

Middelste Kolkven

s Kleine Kolkvcn en 52: Achterste Kolkven. Talud zeer steil. 24/9.
1. Beide vennen in het midden met een ijle, goed ontwikkelde Waterlelievegetatie. Bij 12 volgt daarop een Ccratophyllum
demersum-zone (Gedoornd Hoornblad),

'
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Bij 2 brede rie'tzoom, die het karakter heeft van Elzenbroek.
Bij 2 heeft de randzonc veel sterker het alnotum karakter.
Dit alnotum is drijvend aan venzijde.
Tussen beide vennen ligt een moerasp waardoor de afwatering van de
Kolkvennen loopt. Hier ligt een prachtig Alnotum, o.a. met Sparganium eroctum (Grote ogclskop). 50-60 cm water,
Naar de randen komon voor plekken met con natte vegetatie van Molinia-Myrica (en wat dophei), zonder bomen! droger Ziken- berkenbos met Molinia en Myrica en een nog droger Molinia rijk Eikenberkenbos, zonder Myrica gale. Alle vegetaties zijn goed ontwil&ld.
In dit gebied ligt 1 poeltje met een fragmentair ontwikkelde vegetatie van Carox rostrata (Snavelzegge), C, lasiocarpa (Draadzcgge)
en Potamogeton polygonifolius (Duizendknoopfonteinkruid).
Voor een soortcnlijst van talrijk voorkomendc planten, zie Grote
Kolkven.
2.

538 ~llemansven. 24/p. Talud steil, aan o-zijde iets minder steil.
1. In het open wator eon ijle 9 goed ontwikkeldo Nymphaea alba vegetatie, waartoe m.i. ook behoren. o Potamo eton cf. gramineus
(Grasfonteinkruid), Myriophyllum spicatum $ Aarvederkruid) en
Mcnyanthcs trifoliata (Waterdrieblad).
Plekken Schoenoplectus lacustris (Mattenbies).
3: Dan brede vegetaties van Phragmites communis (Riet), of Typha
cngustifolia (Kleine lisdodde), (Dominant) en/of Cladium mariscus (Galigaan).
Lan
de w-zijdo gaat 3 over in een vegotatio met ~,lnctum-kenmer4.
ken;'Lan o-zijde (voormalig stuifterrein) in con Eiken-berkobos, aanvankelijk met Gagel; hoger op arm dennenbos.
Vlak langs do ocver komen o.a. voel voor Mentha ayuatica (Water,munt), Hydrocotyle vulgaris (Waternavel) p r'rlisma lantago-aquatica
(Grote waterweegbree), Iris psoudacorus (Gele lis P , Rumex hydrolapathum (Waterzuring), Calamagrostis canescens (Pluimstruisriet)
Solanum dulcamara (Bitterzoet), Typha latifolia (Grote lisdodde I ,
Lycopus europaous (Wolfspoot), Sium latifolium (Grote watereppe),
Galium palustrc (Moeraswalstro), div. Carex spet. Lysimaohia vulgaris Wederik), Polygonum &nphibium (Veenwortel), Juncus effusus
(Pitrus)
J. acutiflorus (Bosrus), Bid.ens tripartitus (Driedelig
tandzaad I.
Vlak langs de Gagelrand aan de oost-oever groeit op opengetrapte
plaatsen en 4ussen hot Riet-Typha ang, gezelschap oon fragmentair
ontwikkelde ve etatie van Potamogoton natans (Drijvend fonteinkruid) (dieper7 p Pot. polygonifolius (Duizendknoo fonteinkruid),
JWICUS bulbosus,
Fontinalis antipyretica (Bronmos P , veel Isolepis
fluitnns (Vlotten6.e bies), enkele Sparganium minimum (Kleinste
ogolakop), enkele Baldellia repens, 1 exemplaar van Littorella
uniflora (Oeverkruid). Lobelia dortmanna werd niet meer gevondene
Zandbodem.
In het rapport van v. Heusden enMeyer (1349), wordt een opname van
1947 vermeld met Littorella (2.i), Lobelia (1.1.) en Baldellia repens (1.2). Hoewel geen plaatsaanduiding wordt gegeven, valt toch
wel af te leiden dat deze opname in boven, als fragmentair aangedUiC?e Vegetatie ,
gemaakt moet zijn.
Er is dus woinig van over.
..

t&

24: Hildvcn.
1.

2.

3.

5*

@.
2519 Talud oteil. Lijkt in principe sCerk op Allemansvcnr

In het open water veel Nymphoides peltata (Watergentiaan), veel
Nuphar luteum (Gele plomp), Potamogeton soorten, W.O* natans
(Drijvend fonteinkruid), Stratiotos aloides (Krabbeschoor),
Nymphaea alba (Waterlelie), Menyanthos trifoliata (Watordrieblad). Aan o-zijde Eloochari s multicaulis (Veelstengelige
waterbies) en Potamogeton polygonifolius (Duizendknoopfontein
kruid).
Schoenoplectus lacustris~zonos (Mattenbies), goed ontwikkeld,
Zeer brede randzones, waarin Typha angustifolia (Kleine lisdodde) domineert, Vercor genoteerd: Typha latifolia (Grote
lisdodde), Rumex hydrolapathum (Waterzuring), Phragmitos communis (Riet), Montha aquatica (Watermunt), Cicuta virosa
(Waterscheerling), Comarum palustre (Wateraardbei), Klisma plantago-aquatica (Grote waterweegbree), Sium latifolium (Grote
wateroppe), Lythrum salicaria (Kattestaart), Lysimachia vulgaris (Wederik) 1 ris pseudacorus (Gele lis), Equisetum fluviatile (Holpijp I , Polygonum amphibium(Voenwortcl), Cnrex rostrata (Snavelzegge) en andere zoggen.
Behalve aan de o-zijde vol& hiorop een ElzencWilgenbroek
glutinoaa ,en Salix cincrea), fraai ontwikkelde vegetatie. Aan o-zijde Eiken-Borkenos met aan venzijde Gagel, goed
ontwikkeld, dat overgaat in 10-15 m hoog dennenbos.
Gebied omgovcn door een ringweg en dan landerijen,

D Blokven, 26/g. Talud zeer steil.
1. In het open water o.a. Nymphaea alha, Nuphar luteum (Gele plomp)
en veel van de volgende soorten: Hydrocharis morsus-ranse (kikkerbeet), Stratiotes aloides (Krabbescheer), Potamogoton natans
(Drijvend fonteinkruid)+ Ceratophyllum (Hoornblad) spet.; enkele
Pot. polygonifolius (Duizendknoopfontcinkruid),
2. Langs de w-oever vervolgens; 1 plekjo Schoenoplectus lacustris
(Mattenbies) - smalle Riet-wpha vegetatie - smal Wilgen- Elzenbroek.
568 Putven. Talud zeer steil,
Ven is botanisch onbelangrijk. Een enkele Waterlelie in het open
water, Merkwaardigerwijze komen er geen rietgezelschappen voor.
z Rietven, 26/9. Talud speciaal in 6.e zw-strook flauw.
Ten noorden van zw - no dijk:
1. Voor zover na te gaan weinig open water, Hierin een ijle vegetatie met o.a. Nymphuea alba (Waterlelie), Juncus bulbosus
oerasrus), Potamogeton natans (Drijvend fonteinkruid).
pha angustifolia (Kleine lisdodde),
2‘
Schoenoplectus lacustris (MattenGalamagrostis canesóens (Pluimstruisriet) talrijk voorkomen: Tevens Glyceria maxima (Liesgras),
3. Vervolgons oen zeer brede struikenzone (3-4 m), waarin Salix
cinerea (Grauwe wilg) en Myrica gale (Gagel) domineren, Aan
z-zijde van de zw-no dwarsdijk zet dit Voerasbos17 zich voort;
hier tevens vcol Llnus glutinosa (zwarte els) en als drijflaag
+ Juncus bulbosus on Potamogoton polygonifolius (Duizendknoopfonteinkruid). Hier en daar in'Moerasbos" hoge Berken*
4. Langs de kanten is Eikon-berkenbos matig ontwikkeld. Aan n-zijde
omgeving begroeid met 15 m hoog donnenbos, goede boniteit.
58 Balsven. 26/9. Momenteel volkomen leeg, net schoongemaakt.
Bergen Sphagnum spet. en Juncus bulbosus op de kant m.i. zonder
botanische waarde.

41.
Dr

Faunistischc waarnemingen.
Samenvatting van de periode half augustus tot begin oktober,
Wilde eenden zijn in dozo periode veel waargenomen in vennen, die in
open terrein zijn gelegen (bijv. Campina) en naar mijn indruk minder
in vennen, door bos omgeven (Oisterwijk).
Zomertalingen werden in augustus vrij voel en Wintertalingen begin
oktober veel waargenomen op Campina,
Witgatjeo werden vrij veel waargenomen in augustus en Watersnippen
veel ,in augustus-begin september op Campina,
Op 3/9 xtrekon‘rl Tafeleendon in ven 9 op Campina on bleven daar de
hclc dag, in het geheel niet schuw.
Dodaaracn waren steeds voel algemener in de Oistcrwijkse vennen, dan
in die op Camsina 9 gedurende dc waarnemingsperiodc, Op 9/8 in het
Diaconieven een dodaars met jongen.
Op 1/10 vlogen uit de Huisvenncn op Campina 12 Rietganzen op.
Niet talrijk zijn; Blauwe reiger, een enkele maal overvliegend uit een
ven (3/9 2 nr, z)9 of ovcrvlicgond. 1 Roerdomp, kennelijk permanent in
het Winkelsveen. 1 Waterhoen op 20/9 in ven nr. 33. 1 Fuut op 24/9 in
het Grote Kolkven, 4 Meerkoeten op 24/9 in het Allemansven,
Zowel op Campina als in Oisterwijk broedt een Boomvalk, Op Campina
broedt bovendien een Buizerd. Slechts twee Sperwers gezien.
Aan zangvogels werden geen specifieke waarnemingen gedaan. Te vermelden zijc 3 Witte kwikstaarten in de Kromvennen op Campina op 16/8.
Ook op 3.6/8 op dezelfde plaats werden 5 Korhoenders gezien. Ik heb de
indruk,d&&: Kor:loenderatand tc laag is voor dit grote heide-gebied.
Hetzelfde geldt VOOY der-nönstand, naar inlichtingen van de jachtopziener. Zelf 2 reeën gezien in al die tijd cn weinig prent. Het ge,
bied is zckcr geschikt voor rce'dn.
De heer van Beusokom, functionaris Staatsbosbeheer, vermeldt speciaal
voor het Hildsvenr
Steenuil (Broedend) Roerdomp
(tijdelijk),
atorn (broedend), Mee*
koet (broedon met jongen.
Een merkwaardige situatie werd aangetroffen in de Kromvennen op 20/8:
De ijlc stengcltjos van Eleocharia multicaulia (Voclstengeligc wate+
bies), die b::lvon het water uitstoken, werden aangevreten door een
groene larve, wcsrschijnlijk cen DipnLon-soort.

& Conclusie.
Hot grootste deel van dc vennen is eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en gelegen in een gebied, waar de invloed
uit do omgeving b::perkt blijft tot.die van het publiek. ,
In dc volgende gevallen heeft dit geleid tot beschadiging van de vegetatie, of tot vervuiling van het vcns
Ven nr. 2~ 10-west, 24, 2, J.& 46, g(., Q, ,!&
De vennen & en J'J', die gemeenteeigendom zijn van de Gemeente Oisterwijk dreigen to worden ffschoongemaakt".
Ovorigens hcorst in het gebied van Natuurmonumenten een evenwichtige
toestand, Minder stabiel, wat de vegetatie betreft, zijn de vennen
aan de rand vnn dit gebied die onder invloed staan van ontginningswater.
Meestal is aan het torugdringen van de oorspronkelijke vegetatie door
een rietmoeras niet veel meer te doen, Zo bijvoorbeeld het verdwijnen
van de Littorella-Lobelia vegetatie in het Allemansvcn (53)
Mis&ienis bij de vennetjes nr. ZO, 21, 22, 3, 2J, 41 en & door een
dichten van de toe- of afvoer iets van de oorspronkelijk0 vegetatie
te reden.

7
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3 Bijzonderhodon bij do opnamen.
Opname 1. Heivon (nr. 40). 9/8’57. P.G. + J.v. Donselaar ca 15 m uit
de oostelijke vochtigo Molinia Myrica galo oever. Diepte 30-35 cm.
Ph. 5,4*
Bodemprofiel: 7 om modderig zand - 5 cm zandige laag, grijs met bruine
vlekkon - 28 cm bxuinc zandlaag - 5 cm donkere verharding- geler zand
(5 cm).
LVD
Opname 2. Winkelsven (Nr. 23). westelijke helft, 9/8/'57 P.G. on J.v.
Donselaar. Opname genomen in zuidelijk deel van het ven op do laagste
plaatsen, nu droog, Is winters staat hier bijna ecn halve. meter water.
Bodems 10 cm bruin zandig vcon, op bruin zand.
Li/0
'
Opname 3. Grote Kromven (17ri). 10/8/'57 P.G. en J. v. Donselaar.
2m uit de no-Molinia oc'er, Diepte 30-35 cm. Ph 5,&
Bodemprofiel: 5 cm zachte zwarte plantenmodder - 5 cm overgang in bruin
compact zand - 30 cm bruin, fijnkorrelig compact zand - 10 cm harde
oerbank.
Opname 4 Grote Kromven (17 ,i). 10/8/'57 P.G. en J,v.D,
W-zijde ion , 10 m uit de Carex lnsiocarpa-Molinia vegetatie.
Diepte 20-30 cm Ph 5,4.
Bodemprofiels 15 cm plantenresten - 15 cm zwart veen overgaande in
5 cm bruin zand, waaronder oerbank.
Opname 5. Grote Kromvon (~7 î,).- aO/8/(57. P.G. en J.v.D. ZWzijdo ven.
Waterstand 0. Bultigo vegetatie. Ph in moslaag 5,4.
Bodomprofiol+ 5 cm plantonrosten- ovorgnando in 20 cm zwart veen 10 cm overgang naar oerbank, welke op 50 cm diepte lichter wordt.
Opname 6. Grote Kromvon (17 L). 10/8/!57. PG en J.v.D. Aansluitend op
opnamc 5, zuidelijk daarvan Molinia-pollen. Droger en steviger bodem
dan opname 5.
Bodemprofiel: 5 cm stevig veen - 10 cm vcnig zand - 30 cm bruinere,
hardere laag; deze oerbank tamelijk zacht, tenminato 5 cm lichter
zand.
0onarpe 7. Grote Kromven (17 A). 14/8/157 P.G. ZW van opnamc 6, ZO, van
slootje. Zone loopt geleidelijk flauw op naar zw. Bulten van Mol&ia
niet zo uitgesproken meer, Molinia heeft een frisgroeno kleur.
Bodcmproficlo 7 cm 5wart vettig voén- overgaand in 10 cm c!onkerbruino,
fijnzandige, vettige lasg - overgaand in 58 cm roestbruin, compact,
fijnkorrelig zand, nam bonodon lichter wordend. Grondwater op - 46 cm
zichtbaar.
Opnamo 8. Grote Kromven (17 k).- 15/8/157 - P,G. W-zijdo ven, nw. van
opnamo 7?6 m nw. slootje. Molinia pollen zijn niet zo uitgesproken mcor,
Expositie: heel langzsaam opklimmond naer ZW~ Grond! droog, grondwater
op - 45 cm zichtbaar.
Bodcmproficlt 5 cm vettig veen - snel overgaand in 30 cm roestbruin,
vettig fijnkorrelig zand - vrij scherp overgaand in I"tO cm lichtbruin
compact, fijnkorrelig zand.
Opname 9.
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Opname 9. Kromvennen (17 B) ~6/8/f57.&G. Centrum w-put; 4 m uit de
kant, Niet geheel homogeen, Sphagnum ca. in complcxcn, Diepte 30-42 cm
oplopend naar no. Ph 5,4.
Bodemprofiel: op bodem een sponzige wortelmassa - 5 cm zwart vettig
veen - 10 cm donkerbruin fijn zand- overgaande in 15 cm koffiekleurig,
vettig compact fijn zand (harde oerbank) - .overgaande in lichter bruin
zand.
Opname 10. Kromvonnon (17 B) 16/8/i570EG . W-put, Tussen opn, 9 en dc
zw-Molinia oevorg ca heterogeen doordat Utricularia minor in groepen.
Diepte 20-30 cm, Ph 5,4.
Opname ll. Kromvonncn (17B). %O/p57. PC;,'O-iut.Di.tipe
plaats in het
midden. Diopte 75-60 crh. Ph 5,4,
Bodemprofielr ca 10 cm wortol- en Sphagnum-resten op de bodem - 17 cm
zwart vettig veen, naar ondor compacter wordend - scherpe grens naar
meer dan 23 cm donkerbruin, vettig, zeer compact fijnkorrelig zand
(oerbank).
Opname 12, Kromvennen (17 B), 20/8/!57. P.G. ,O-put. Vlak ten oosten van
opn. ll. Diepte 60-50 cm9 talud o-waarts oplopend. Geen profiel.
Opname 13, Kromvennen (17 B). 20/8/'57 - BG, O-put oostelijk van
opn. 12 en daaraan grenzond. Diepte 50-40 cm, talud o-wnarts oplopend.
Bodemprofiel: 2 cm wortellaag - 10 cm donkerbruin vettig veen - 6 cm
zwart vet veen - tenminste 27 cm licht roodbruin, vettig en naar onder
co,mpacter wordend fijnkorrelig zand (oerbank).
Opname 14. Kromvennen (17 B), 20/8/t57, BG. Oost-put. Rug in het
den. Vegetatie deels boven water; geen lagen. Diepte 30-0 cm. Ph
Bodemprofiel: 6 cm zwart vettig veen - 9 cm donkerbruin, vettig,
korrelig zand, bovenin met lichtc (grijze) vlekken- tenminste 30
roodbruin, vettig, compact fijnkorrelig zand (oerbank),

mid594e

fijncm

Opn,ame 15. Kromvennen (17 C). 21/8/'57
BG. W-zijde van de grote Put,
10 m uit de kanten. Diepte 20-30 cm, Ph. 594e
l

BodomprofielP 2 cm zwart vettig veen - overgang van 10 cm roodbruin,
vettig fijnkorrelig z:znd - tenminste 28 cm roodbruin, compact, fijnkorrelig zand (harde oerbank).
Opname 16. Kromvennen (17
van de grote put, Diepte
Bodomprofiela 27 cm zwart
korrelig zand - tenminste
zmd.

C). 21/8/t57. P&. Oeverzonc aan de o-pu!?t
15-0 cm. Ph T94,
vet veen - 12 cm roodbruin, vettig erg fijn11 cm roodbruin, compact hard fijnkorrelig

Opname 17. Kromvonnen (17 E). 22/8P57
centrum. Diepte 15 cm4 Ph. 5,6.

l

BG, 10 m westelijk van het

Bodemprofiels 12 cm zwart vet veen - 13 cm zeer geleidelijkc overgangslaag naar roodbruine vette leem - overgaande in tenminste 20 cm
compact, niet kleverig, fijnkorrelig zand, waarin enkele overlangse
donkere veenstrepon (Wortels).
Opname 18.

44.

Opname 18. Kromvennen (17 E)d 22/8/157 c HG, In middon noordelijke
arm, 20 m uit de brand., Diopto 10 cm, Ph 5,5+
Profiel bodems 1 cm wortollaag - 10 cm zwart vet veen - 1 cm zwart tot
roodbruin, vettig fijn zand - 15 cm roodbruine vette leemlaag - overaando in allengs geel, iets lomig, zoor compact, fijnkorrelig zand
750 cm).
Opname 19, Kromvennen (17 F)'i 23/8/‘57 , BG, Zw-zijde von. Bultenvorming Molinia sterk afgenomen. Bodem droog.
Bodomproriels 11 cm ztiartc vocalaag, mot wortels gcloidelijk overgaan,
de in 19 cm roodbruin vettig compact fijn zand (m.i. oerbank) - uitlopend in geel, niet vettig, fijnkorrelig zand; Grondwater op - 40 cm
1
zichtbaar.
Opname 20. Von nr. 16. 24/8/‘57 - BG, 20 m uit nw-oever, Vegetatie
niet geheel homogoonto*zw van Glycoria.,Dieptc 35-60 cm., Ph, 5,7.
Bodemprofiolo 27 cm* zwart vet veen - vrij sohorpc overgang naar tenminste 23 cm roodbruine vettige "oerbanklaagf', met fijne overlangse
zwarte adering,
Opnamo 21. Ven 16. 24/8/f57. BG. Op zandplateau 30 m uit no-oever.
Diepte ZO-35 cm.
Bodemproficlx 5 cm wit fijnkorrelig zand, vermoedelijk ingestoven
- grens scherp - 14 cm zwartbruin, vonig fijnkorrelig zand, overgaand
in -. 16 cm !loerbank” - geel fijnkorrelig zand*
opname 22. Ven 16. 28/8/'57 .. BG, W-zijde; aan binnenzijde gronztind
aan Garox rostrata zone. Diepte 20-35 cm* Ph. 5,7.
Bodemprofieln 1 cm onverteerde plantendelen - 5 cm zwart veen 10 cm zwart vonig, ca vettig, fijnkorrelig zand, kennelijk ingestoven,
overgaand'in tenminste 27 cm donkerbruin, ca. vettig fijnkorrelig zand
(oerbank).
Opname 24. Ven 16, 28/8/'57 c P,G. Aan de nw-rand, in de n-hoek, ingoslbton door een onderbroken Molinia strook. Diepte 25=4Q..am~ ,,P&..,h7*
Slappe Veenbodem.
Bodemprofiel: 7 cm onverteerdo plantenresten - 23 om zwart vet veen tenminste 20 cm bruinrood hard fijnkorrelig zarid (oerbank), vettig en met
zwarte lengtestrepen.
Ornmz, 35. Palingven-west (10). 30/8/f57.. BG. ,Aan nw-zijde van nopunt veno aan oevcrzijde grenzend aan smalle Molinia-Dophei strook,
op stevige bodemg overigens omgrensd door Sphagnctum, Oppervlakte
bewegend. Veenmosvegetatie flauw bultig. Moslaag gemiddeld 10 cm
boven waterspiegel. Ph in voenmos 5,4.
Bodemprofiel: 85 cm dode Sphagnum en andere plantenrosten, naar onder
losser wordend, wellicht ontbrekend - scherpe grens - 5 cm zwart vettig, blubberig veen, overgaand in 7 cm zwart venig fijnkorrelig zand
overgaand in tenminste 13 cm bruinmbh, iets kleverig zand (oerbank j
mot fi jnc voeninstructies.
Opname 26,

45.
Ormame 26, Palingven-west (10)
P,G. íban do ao-rand van de
zw-punt ven; uit hot drijvendc bhagnctum, ca. 10 m uit de 50-oever.
Moskussen gem. 15 cm bovon watoroppcrvlak. I?h in veonmos 5,4.
Bodemprofielr 60 cm dode Sphagnum e*a. plantenrosten - scherpe grens
tenminste 70 cm zwartbruin vet veen, met iets fijnkorrelige.kwartsbeF
standdelen.
30hy57

l

Opname 27. Palingven-west (10). 30/a/y - EG, Uit een klcino vegetatie, Venwaarts naast opnamo 26 gelogen. Veenbes en Sphagnum papillosum concentreren zich op kloine verhogingen, waardoor ca. heterogeen.
Moskussen gem. 6 cm boven waterspiegel. Ph in moslaag 5$4. Bodem
slapper dan van vorige opname.
Bodemprofiel: 55 cm dode Sphagnum e*a. plantenrosten - scherpe overkW% - 17 cm zwart veen - saherpe overgang . 33 cm zwart vettig venig fijnkorrelig zand, met donkere (veen) . en grijze (zand) - vlekken - 25 cm zwartbruin vet veen, met weinig fijnko.rrelig 5and.
Opname 28. Pslingven-west (lO), 30/8/57. DG. Aan zo-oever in het midden. Ann venzijde aansluitond op drijvend Sphagnetum, aan landzijde
overgaand in Dophei-struikhei gemeenschap. Waterstand 0.'
,
Bodemprofiel: 25 cm dode Sphagnum res ton - 15 cm zwakbruin venig
zand, geleidelijk overgaand 'in roodbruin fijnkorrelig zand (oerbank).
Opname 29. Ven 2, 3/9/57. Z$G. Aan no-zijde van w-bekken, tussen drijvond Sphagnetum en Molinia rand, Diepte 30-50 cm. Talud he2.t naar
zuid. Ph 5,6. Slappe bodem.
Bodomprofiel: 9 cm dode plantcnresten - scherpc overgang . . 51 cm
grijs en wit gevlekt fijnkorrelig zand, met enkele zwarte voenresten
- 5 cm zwarte vettige veenlcns - 12 cm fijnkorrelig zand als boven,
overgaandenaar tenminste 10 cm roodbruin, zeer compact, fijnkorrelig
zand (oerbank).
Wmne 30. Ven 9. 319157 . EG. Uit zw-oevervegetatie van w-bekken,
tussen drijvend Sphagnetum en Myrica gale struweeln Mosvogetatie mot*
bulten boven water uitstekend. Diepte20 cm. Ph 5,7.
Bodemprofielr 12 cm dode plantenrosten - scherpe grens - 19 cm grijs
en wit gevlekt fijnkorrelig zand - 44 cm laag, waarin b&ui.n-zwart
vettig veen overheerst, naast mozaiekachtig gespreid bovengenoemd
zand - 5 cm donker zeer vet veen - acllerpe overgang- tenminste 14 cm
roodbruin, zeer compact fijnkorrolig zand (oerbank).
Opname 31. Ven 9. 3/9/57. EG. Drijvend eiland, 5 m uit de Molinia
vegetatie no-zijde w-bekkens in hoofdzaak door waterlelies omgeven
Ph 5,4 in moslaag. Mosvegetatie gem. 15 cm boven de watorspiogel.
Vaste cruiargrond op 80 cm diepte. Geen bodomprofiol.
Opname 32 Ven 9. 3/9/57. EG. Uit drijvendSphagnctum ew-zijde van
w-bekken, tussen open.water met waterlelies en vochtige Molinia
vegetatie en vegetatie-opname opname 30 (5 m). Ph tusson moslaag 594e
Moslaag gem. 6 cm boven water .
Profiel: Veenmoskusson ca. 57 cm (erg bewegend) - 55 cm zwart, vettig,
zandig veen - tenminste 11 cm licht roodbruin, vettig zeer compact,
fijnkorrelig zand (oerbank).
Opname 33. Palingven-midden (10) - PG. 6/9/57, Drijvend Sphagnetum?
tussen vegetatie 2) en'vaste oever met Molinia, Struikheide en Dophei.
Moslas,g gem. 17 cm boven water. Ph moslaag 5?3
Profiel: ca 50 om dood Sphagnum, dan ca 10 cm water - 10 cm bruinrood,
lemig+ los, fij&orro$ig zand, overgaand in bruinrood compact zand
(oerbank).
Opnaml.
_,
_j

46.
Opname. 34. Palingven-midden (101. 6/9/57 o P.G. Oostzijde, Eleocharis
multicaulis bepaald aspect. Ph 5>5, Diepte 2535 cm; talud flauw oplopend naar oost.
Bodomprofiolg geen strooisollaag - 8 cm zwart, vettig, iots fijnzandig veen, vrij scherp overgaand in donkerbruino, vette, compacte,
fijnkorrolige oorbank.

Owmmo 35. Palinnven-midden (10). 6/9/57 . EG, Oostzijdo; enkclo m ten
oo,sten van opname 34. Diepte 10-25 cm. Ph 5,3,

Bodemprofiel: 4 cm wortellaag - 3 cm zwart veen9 overgaand in 10 cm
roodbruin, kleverig, vrij los, fijnkorrolig zand, steeds compacter
wordend (oerbank).
Opname 36. Tongbergsvon-west (8). 10/9/5'/ . P,G. Aan oost-zijdo ven,
tusson vast oiland en Molini.arand$ op zandrug. Ph 5,7. Diepte 30-60
cm.
Bodcmprofiolx 10 cm dode plantenresten - scherpc overgang- 19 cm
grijs, niet klovorig, fijnkorrolig zand, mot enkolo lichtere vlekken
- scherpe overgang - 2 cm zwart veen, geleidelijk overgaand in 7 cm
bruin-grijs-zwart gevlekt fijnkorrelig zand, golcidelijk ovorgaand in
tenminste 12 cm donker roodbruin, kleverig, fijnkorrelig zand (oerbank).
Opname 37, Heivon (40) . 12/9/57. P.G. Drijftillen, waarop Myrica galc
niet vitaal; g;renzehd aan opcn water in zo-hoek. Ph, 5,7. Diepte
45-70 cm) kennolijk oneffen bodem. Geen bodemprofiel.
Opname 38. Heiven (40)
12/9/57 . ?&G, In zo-hoek, tussen olnsmo 37 en
de weg gelegen. Drijftillen, waarop Myrica gale vitaal. Diepto 306O/7O cmW Ph. 5,7. Bodem oneffen.
Bodemprofielr 25 cm vettig vonig fijnkorrelig zand, mot lichter,
donkerdergrijs en zwarto vlekkcn - 6 cm zwart, vet vceng overgaand.
in roodbruine, vette compacte fijnkorrelige oerbank van tcnminstc
19 cm.
Opname 39. Kogelvangersven (6) 30/9/57 , P,G. In no-hoek van het open
water. Ph 595. Diopte 65 cm.
Bodemprofielr 1 cm wit fijnkorrelig zand, - roodbruine, compacte,
fijnkorrelige oerbank.
Opname 40, Kloin Aderven (35) 1/10/57. I:G. Op een ondcrwatcrrug, 5m
Uit de n-oever no-punt ven. Ph 5,4. Diepte 65 cma
Bodemprofiel: 2 cm wit, fijnkorrelig zand - tenminste 25 cm roodbruin,
iets kleverig, fijnkorrelig zand (oerbank).
Opname 41, Staalbergsven ob;l
bocht. Ph 5p5. Diepte 8
.

l

20/9/57 l

Pfi, 10 m uit oostelijke ocvcr-

Bodemprofiel: 4 cm grijs, vcnig zand,overgaando in 8 cm wit fijnkorrelig zand, met veeninsluitscls, overgaande in 3 cm zwart, vettig veenlaagje - 10 cm iets roodbruin, fijnkorrelig zand, overgaande in roodbruine oerbank van tenminste 10 cm,
Opname 42.

Opname 42. Stoslbergsven (31). 2O/9/57, PG. Oostelijk van opname 41
en daaraan grenzend, Ph.5,5. Diepte 60-70 om; talud o.-wearts oplopend.
Bodemprofielo 7 cm grijs, venig zand, overgaa,nde in 18 cm wit, fijnkorrelig za.nd,, met grijze iets kleverige vlekken en zwarte veenin?
sluitsels, overgaande in tenminste 11 cm roodbruine, compacte, fijnkorrelige oerbank.
N.B. Ter plaatse van opnemen 41 en 42 wordt veel gezwommen en pootje
gebaad.
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G. Tabel van de opnamen.
nummer
Oppervlak
Bedekking
11
11

in m2
totaal in $
kruidlaag in $
boven water- en
drijvendc laag
in $

70

70

NB. bij opnam 2: Hier en
pollen Carex hudsonii
plekken Carox riparia
Littorella-gezelschap
gedrongen,

daar
en
in
door-

80

Potamogeton natans'
3.2
Rypericum elodes
3.3 2.2
Eleocharis multicaulis
x.2 1.2
Juncus bulbosus
2.2 1.2
Isolspis fluitans
(1.2) 1.2
Molinia coeruloa
x,2
Hydrocotylo vulgaris
x.2
Aliama plantage-.aquatica
2.2
Baldellia ranunculoides
1.2
cf.Ranunculus dolencos
2.2
Littorella uniflora
I!.. 2
Lythrum salioaria
x.2
Potamogeton spet.
Ranunculus flammula
Scorpidium scorpidioides
Cl.31
nummer
Oppervlak in m2
:
304
20
Bedekking in tc?t&i $
100 100 100
id kruidlaag in $
50
id mos- (lago kruid) laag
in ;.Z
PO
id drijvondc laag in $5
id onderwatorlaag in $
100 100
id bovenwater- en drijvendo laag in ,J
40 40
..
? >
ld onc.crwateren'drijPende laag in ],%I
El,cocharis palustris
2.2
Glyceria fluitans en/
of plicata
2.2 1.2
Carex rostrata
3.2
Carex lasiocarpa
Juncus bulbosus
(x.2)
p:,2
Eleocharis multicaulis
.
?~drOCC~-kyl~
vu1prj.s
x.2
Molinia coerulea
2.2
Eriophorum angustifolium
Agrostia canina
x.2
Carex nigra
Juncus offusus
Utricularia minor
Nymphaea alba
(x.20)
Sphagnum cuspidatum
5.5 5.5 4.5
Sphagnum inuni!a'tum
x.
Wier spet.
2.:
DrepanocladW fluitans
Polytrichum commune
Pohlia nutans
V.cranolla ccrviculata

25 5x1: 5x10 8
Pg

70

10075

50

lP0'75

3x4 9 4x195
10
PO

40

11
”

60
40
PO
40
1.2

1.2
(x. 2)
1.2 x.1" x.2 4.4
2.2 x.2 x.2
h.2 (x.1)
3.2 4.3 4.3
l.2 2.2 1.1O
IC. 2
1:. 2
x.2) 2.2
x*2)(x.2)

2.2
x.2

'
3.3
3.2

4.3 2.3 2.3 2.3 x.2

l

NuTImor

oppervlak in m2
Bedekking totaal in $
id. kruidlaag in )i;
id mos (lage kruid.) laag
in $)
id. bovonwaterlaag in $
id. onderwa.terlaag in $
id . bovonwate;h on
drijvetic? laag in ;;
id. onderwater- en
drijvedo laag in $
Glyoeria flw.itans en/of
plicata
Utricnlaria minor
Nymphaea alba
Juncus bulbosus
ELeocharis multicaulis
Hydrocotyle vulgaris
Carcx rostrata
Molinia cocrulea
Eriophorum angustifolium
Salix aurita
Ckrex nigra
Sphagnum cuspidatum
11
crassicladum
. .r,
crass.var.obesum
SI
inundatum
Dropanocladun fluitans
Polytrichum commune
Pohlia nutans
Dicranolla cervioulata
Gymnocolca inflata
Cladonia cf. papillaria
Groenwier spot.

15
16 17
18
1s)
i.2
13
14‘
4x4 4x8 4x6 3x3 2x4 I.CYIO -___10x10
-~ --_,_ - -----10x10
100

100

100

100

100

100

1.00

80

60

yo

5
100

100

15
100

1.2
1#2
x.2

x.2
x* 1
2.2

()

x,2
x.20
2.2 2.2

2.2

x.2

2.2
1.2

x.2

1.2 2.2
l*lrOX.10 x.10
x.1
x.2 4.2 4.2 4e5
1.2 7.2 2.2
X* l0 Sr l0

2.2

2.2

x.10

3.3

X.1

3.2
4. 4

4::

2.2 3.2 3,2 5.4

3.3 4.3

A.f4 ‘4.4 3 . 2
Xo 1

1.2
1.2

x. 2

2.3
1.2
aanw.
aanw.3.3
x.2

1

nummer

20

Oppervlak in m2
10x30
Bedekking totaal in $
40
id. kruidlaag in $
id, mos(kruidjlsag in $
íd, bovonwaterlaag in $
id, onderwnterlaug in 5 (10
'id. bovenwater- en
'drijvende laag in $
40
id. onderwater- en
drijvoride laag in $4
Nymphaoa alba
Mcnyanthos trifoliata
141
Eloooharis palustris
Glyceria fluitans en
Gl. plicata
Carex rostrata
::2
Carex lasiocarpa
Eriophorum angustifolium
Molinia coorulea
Juncus cf. oonglomcratus x*2
Juncus effusus'
Eleocharis multicauliu
Bydrocotylo vulgaris
Rhynchospora alba
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Oxycoccus q~'t.ripetalus
Carex nigra
Erica totralix
Pinus sylvestris (j.ex. on k)
Paddenstool sppec.
Gymnocolea inflata
Drepanbcladus
'fluitans
Aulacomnium palustre
Sphagnum papillosum
SI
magellanicum
Il
recurvum
11
rec. en cusp,
11
cuspidatum
2.2
11
crass.var.obosum 1.2
Sph, orassicladum en
Sph. rufescons

22
24
3.0~15 5x20
50
70
go
21

30

50

25 26
2j
28
3x8 4x4 2x3 2x5
100

100

100

100

30
100

<lO
190

20
100

40
100

40

20 30 80
x,2 x*20 x.2
Xe2
(xds) X4P
l, 2
2* Ar

312

x*2

102

xr2O x41O x,20

362
1.2
1.2

362

3.12O
1.2 1.1

1.2

2.2
x* 1
2.1
242

2.2
x.1
Itl

x.2

l.3

3.3

162

1.10
2.2

x.2
x.2

1.2
.2*2O

1.1
x.1
2.1
3.4

Is2
1.2

2.2

x.1
x.1 x.1

x.1

1.2
1.2

(x. 2)

3,3

1.1

545

2.3

I 1.2 1.2 1
2.3

x.2
2+3
x.2

3.2

4.4

3r3

xq2

515

443

2.2 2.2

NB. Opname 23 ontbreekt. In opname 25 on 28 is Sphagnum recurvum
waarschijnlijk veel talrijker dan Sphagnum cuspidatum, In opname 27
omgokccti,

ìJumì;2L>r

Opporvlak in m2
Bedekking totaal i.yT$
id. kruidlaa in $
id. mos(kru' 3 &aag in 7;
id. bovenwaterlaag in $
id . onc!.orwato* en
drijvende laag in ><
Nymphaea alba
Utricularia minor
Menyanthes trifoliata
Comarum palustro
Carox rostrata
Carox lasiocarpa
Juncus bulbouus

3x::
100
30

2
3:; x9
:: 4.2
100 100 100
10 30
100 100 100
50

100

100 _

3
4x5
100

60
yo

(x* 2)

2.2
1.2
1.2
2.2

3.3
2.2
2.2
2.2 x.2

x* 2

-Yb

l0

1.2

1.2

x.1

1.2
x.2

Eriophorum angustifolium
Molinia cooruloa
dgrostis caninn
Juncus effusus
Lysimachia vulgaris
Carex nigra

1.1

2.2

x.2
1.1

x.2

1.2
1.2

1.1

xr 2 x.2
2.5 2.2
x.2 l.1 x.2
l.2 It.1 2.2
3*2 (x.2).3.2
1.1

1,2

Rhynchospora alba
Droacra intermedia
ft
rctundifclia
O~coccus quadripetalus

Drepcnocladua fluitans
Sphagnum magellanicum
11
papillosum
11
cuspidatum
If
crassicladum
11
inundatum
GroeniLeron spet.

34
3x5
100
20

100

Eleocharis multicaulis
Uydrocotyle vulgaris

Erica tetralix
Sali:: spet.
Pinus sy1vestris.K.
Betula puhescens j.ex.
Paddestoel spcc.
Calliergon straminoum
Aulacomnium palustrc

33
2x4
3.00
60

I.l.
2. 2
3*3
x. l0

3.2 x.1
1.1
1. l Xo 1

.?.. 1

3::

X* 1
Xe 1

1.2

1.2

4.4

2.3 (1.2)

Ir2
x.2
1.2

x.2 5.5 5.5
4.4 (1.2) 2.2

3:;
IC2

3.2

5.5

4.4

2.2
2.2
1.2

15unrn~ r

36
Oppervlak in m2
4x10
Bedekking totaal in $
40
id. struiklaag in >'o
id. kruidlaag in $
id. mos (lage kruid) l.in $
id. bovenwaterlaag in 7:
15
id ondorwaterlaag in $
id. bodemlaag in $
id. bovenwater- cn
onderwctorlaag in %
id , ond crwster- en
drijvende laag in %
30

37 38 39
4x$ 5x10 4x4
80 80
70
10
30
70
70

l

Lobelia dortmanna
Littorella uniflora
Baldellia ropens
Junous bulbosus
Eleocharis multicaulis 1.2
pnluetris
Nymphaea alb‘x
2.20
Menya.nthes trifoliata
2.20
Csrcx rostrata
1.2'
(1
lasiocarpa
2.2
Comarum palustre
3.. 1
Eriophorum angustifolirarn 1.1
Hyporicum elodes
Glyceria spot.
Potamogcton polyganifolius
Hydrocotylo vulgaris
Rhynchospora alba
Molinia coerulea
Agrostis canina
Myrica gale
Betula puboscens
Pinuu sylvostris
~~u1ac.csW.m paluatrc
Calliergon stramineum
Drepanocladus fluitans
Dioranclla cervioulata
Drepan. fluitans en
Gymnocolea inflata
Sphagnum crass.var.obesum
ff
cuspidatum
2.2
11
cf. crassicladum 2.2
Sph, cras s . en auriculatum
Sph. crass. auric. en .
ruforaocns
.
rood. w1Gr
SPCC.
Grocnwier spcc.
t1

80

50
10

80

40

20

40

2*2

x.1 3.2
4.4
1.2 1.2
3.2 (x*1) 3.2

1.2 1.2 2.2
1.2
<x: 1)

1.2

x.2

1.20 1.2
2.2O 1.20
(1.2)

x.10 x.1
1.2 1.2
1.2 x.2
x.2

1.2
1.2
x.2

1.2
x.2
1.2

2.2 2.2
2.2O Ll...
X*

l

Xo.

x.2

1 . ..2
1.2

x.2
2,2
1.2
3.3 3.3 4.4

3.. 2 1.. 2 1. 2
1.2

3.3
3.3
1. 2
VOOl veel veel'veel
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