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NEÐERLANÐSCHE LANÐSCHAPPEN'
OESCHETST DOOR

E. HEIMANS EN R. SCHUILING.
Iliblíotheek Natuurmonumente¡r
'Vereniging

HANDLEIDING

Na

Noo¡<lereinde 60,1243

JJ 's-Graveland, (035)

BIJ DE

Aardrijkskundige wandplaten van Nederland,
DOOR

R" SCHUILING NN J. M. DE FEIJTER.

XXXI. EEN VEN BIJ OOSTERWIJK.
DOOR

R. SCHLILING err De. JAC' P' TI{IJSSE'

P. NOORDHOFF.
BIBLIOThlEEK NATUlJR[/lONUl\¡ENTEN
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EEN PAAR WOORDEN VOORAF.
HoewijonshetgebruikderAardrijkskundigeWandplatenvan

Nederland denken?
DeonderwijzerheefteendeelVanonslandbehandeld;dehoofdfeiten
bij dat deel behoort' en
zijn vastgelegd. Hij neme nu een plaat' die
maat nog niet in onderdeelen'
leere de leerlingen zien, wat ze voorstelf;
het voor geringen
Het kaartje ís namelijk eerst aan de beurt; daar
leerling er één
plijs te krijgen is, zouden we het liefst zien' dat ieder
eener kaart van
voor zich had. Nadat is vastgesteld, uit welk hoekje
geve het
gesneden
den atlas, die de leerlingen gebruiken, het is
- men

opdekaartaan_wordthetuitvoerigbehandeldindengeestder
te laten kleuren; dan
Handleiding. S/enschelijk is, het kaartie ook

spreekthetnog'".,.Du.,narvordtdepiaatopnieuwterhandgenomen
met behulp van het
en haar in het Landschap de juiste plaats gegeven
(richiing' waarin hij
kringetje (standpunt \'r., à.n schilder) en het pijltje

zag).Deverschillendefoto'sdienen,omverderverschillendeonderdeelen
de klasse laten
uit het Landschap te doen spreken' Men kan ze b'v' in

rondgaan,terwijlor,erhetbehandeldeschriltelijkwerkwordtgemaakt;
gesteld'
daarom heeft de uitgever ze alzonderlijk verkrijgbaar
een goede raad'
Natuurlijk is tret bovenstaande geen voorschrift; slechts
kan leiden tot
Het geeft slechts één weg, en een beproefd goeden' die
berustende
het doel: eenigszins grondige, op aanschouwing
kennis van het Vaderland'
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WezijnhierindegrootekominhetoostenvanNoord-Brabant,waar
zichhetovertolligewaterbij's'HertogenboschverzameltindeDieze,
wel aan den westrand'
in het land dus van de Dommel en de Aa' en de stad Tilburg ontstaan'
rand is
waar het terrein zich wat verheft. op dien
in zoo nauw verband staan
van dien rand komen de stroompjes, die

en
stroomi ze ontspringt zelfs buiten
met de vennen. De langste heetvoorste
e l(empen' Op deze volgt de Achterste
onze grenzen, in de Arltwerpsch
aan of even over de grens
stroom, welks bronrivieltjes uit de moe¡assen
Brabantsche Kempen. Tusscben
komen en die dus beháort tot de
Aa ol Run' liggen enkele vennen; de
deze twee, die zich vereenigen lol

meesievindtmenechter"tt't'vandenAchterstenstroom'Tenoosten
maarzeer merkwaardige'

de kleine'
van dezen ,troornt, Ul¡na zuid-noord'
posep)inhaardalkanmenallestadiënvanverlandingtotinonderdeelen
voor den natuuronderzoeker (ioto's
bestudeeren; bet is een lustoord
244 en 2451.
zijn' leeren u de ç¡oorden goor'
Dat we hier in een moerasgebied
moerertbroeh..Heteerstebeteekent"modder'slijk"'zoowelindennaam
in het slijkerige Reggedal, als op ons
van het overijselsche stadje Goor,

kaartjeindenamen:Gooren'indenzuidoosthoek'helGoorøen(foto
het OoorÞe' benoor'den Tilburg'
2-16), in het centrum van het vennengebied'

enOoorle,bezuidendiestad,datmetdezealsindustrieplaatsinden
in
Moer (: moeras) is er vertegenwoordigd

laatsten tijd snel opkomt'

dennaamvanhetdorpjeMoergestel'welkstrveed'edeelinNoold-Brabant

ookveelvoorkomt;hetishetverkleinç'oordvanwatinDuitschland

als
deze naam is over ons kaartje
de
hoogere zandgronden verdient
vermeldingI
Bervesten den Voorsten stroom
men
niet veel. Bij het Kolkven vindt
wijk ook nog 10,4 M'; Tilburg ligt oP
hoo
vennengebied liggen hier en daar
blijken'
d.e nadere beschrijving wel zal

ofschoon¿e¿ictrttl"eidvanbevolkinghierbijnaoveralzeergeringis,
doo¡datdenatuurhieraanlandbouwenveeteeltnietveelheeftaante
en vinden
nijverheidvrij snel opgekomen,
bieden, is de westrand door de
het geheele zuiden van ons
we hier de volkrijkste plaats van
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land'EvenalsteEnschede,ontwikkeldezichhieruitdehuisindustrie
en den vlasbouw)
(wol en linnen, in verband met de schapenteelt
f¿brieksindustrie,d'iehiergoedkoopewerkkrachtenengoedkoope
terreinen vond.

DestadTilburgteltihans(1Jan.1928)reeds72.650zielen,bijna36000

mânnenenbijnaST000vrouwen,delaatstendusindemeerderheid,
watinonzediluvialeplaatsenuitzonderingis;detweedeplaatsvan
hetZuiden,Maastrictrt,uti¡rter,methaarzielentalonderde60.000'
verrebeneden.Zeligttemiddenvanschrale,thanstendeelemetbosch
afstand van den Voorsten Stroom'
bedekte, zandgrondef' op vrij grooten

Í
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er onbeduidend moest
zoodat de veeteeli, behaive die der heideschapen'
Middeleeuwen; als Tilliburgß
blijven. Toch dateert het reeds uit de vroege

kornthetreedsvoorindengiftbriefaanWillebrord,tenbehoevevan
hetkloosterEchternach,gedateerd20JuniTll'lndel2d"eeuwiser
totdat in L24T de plaats aan
reeds sprake van "heeren van Tilbulg"'
dehertogenvanBrabantkomtenmentotinheteindederl4d"eeuw
vangeenheerenvanTilburgmeerleest"InlsSTwasdeBrabantsche

hertoginJohannauitgeldgeblekgenoodzaakt,Tilburg,tegelíjkmetGoirle,
en reeds in 1329
Drunen en den tol vãn ioop'op'" nd' te verpanden'
gronden" gegeven
werden aan Tilburg en Goirle uitgestrekte ,gemeene
turf steken; teveus
voof het weiden uán schapen, het heide maaien en het
mochtenzenzeveÍLmannen"kiezen,diedezezakenmoestenregelen'
schepenen aan te
Aan den heer werd in 1458 het recht gegeven, zeven

stellen,svoorTilburgen2voorGoirle,diemetdenscbout(na1648

,drossaerd")moestenrechtsprekennaarderegelenin's-Hertogenbosch'
in 't begin
het centrum der Meierij, waàrtoe ook Tilburg behoort. Reeds
sprake van het
der 13d. eeuw is er in'de heerlijkheid Tilburg-Goirle
Den Bosch naar Breda; de
,kasteel", gelegen aan d'en straatweg van
laatsteeigenaarverkochthetmetdebijbehoorendegoedereninlSSS,
kerk van het
toen het werd gesloopt. Vermelding verdient ve¡der "de
tengevolge
Heike", die ook al in't begin der l3d" eeuw genoemd wordt;

vandeHervormingwerdzeinl6s3,nadatDenBoschdoorFrederik
protestanten, terwijl de Katholieken
Hend¡ik *as ingeriomen, de kerk der

in de Generali.
na den vrede van Monst.r, toen de Katholieke godsdienst
Zuidnederlandsche
in het
teitslanden verboden was, een bedehuis bouwden
(nu ook stoomtram)
weg
den
dolp Poppel, iets verder zuidwaarts, aan
binnen onze
naar Turnhout, en evenals het Belgische Baarle-Hertog'
dag berucht door
grens en iets verder v¿ests¡aarts gelegen, tot op dezen
godsdienst uit in het
de smokkelaríj; tersluiks oefend en ze ook hun

Tilburgschekasteelen,nadeverzachtingderplakkaten'ineenpaar
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244. De Posep.

245. Verlanding van het Rosep-bed.
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kerkschuren" Eerst in 1823, toen de Protestanten zelf een kerk hadden
gebouwd, werd de oude kerk aan de Katholieken teruggegeven.
Door den Belgischen opstand werd Tilburg in 1830 garnizoensplaats;
door Willem Il kwam er een kazerne, maar hetgarnizoenwerdinlSS6
opgeheven en eerst in 1909 hersteld. Maar acht jaren later vertrokken
de huzaren, die hier met gejuich waren ontvangen, weer, en alleen het
artillerie-paardendepôt bleef over,
In het Stadhuis, van 1849, mogen we niet onvermeld laten het portret
van den oogheelkun dige Prof. Franciscus Cornelis Donders, een man
van Europeesche vermaardheid, die op 27 Mei 1818 te Tilburg werd
geboren, de roem der hoogeschool te Utrecht, waar op het St' Janskerkhof
een monument voor hem werd onthuld, maar wiens levensavond zoo
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droevig eindigde.
Op wetenschappelijk gebied verdient verder vermelding het in 1912
gestichte Instituut der R. K. leergangen, die ingericht zijn voor de
hoogere studie in verschillende kunsten en wetenschappen en voor den
handel; ze leiden op voor akten en diploma's yoor tal van ambten en
bedieningen, vooral ook voor het gymnasiaal-, middelbaar- en kunstonderwijs en voof dat aan de kweekscholen; een uitgebreide boekerij is
ef aan verbonden. De bedoeling ì¡r'as, voor Roomsche Studenten de
gelegenheid te openen, om bij Roomsche docenten een degelijke opleiding
en grondige studie- en kunstvorming te ontvangen. Door de stichting
van een Technische Hoogeschool, naast die van Delft, is thans
de kroon op het werk gezet en Tilburg, naast Nijmegen, het wetenschappelijk middelpunt van het Katholieke Zuiden geworden.
Maar allereerst vraagt Tilburg onze aandacht als industriestad. De
huisindustrie heeft zich er al vfoeg ontwikkeld;in 1670 vond men erruim
400 weefgebouwen van wol.ln de lSd"eeuw maakten de wolwevers te Leiden
druk gebruik van de Tilburgsche goedkoope werkkrachten, en door hen
kwamen hier ook betere machines en werkmethodes' Maar in 1796 was het
zielental toch nog slechts 8500 en toen heette de plaats nog dorp. Eerst door
Koning Lodewijk Napoleon werd ze (in 1809), dus irr denzelfden tijd als
Assen en Meppel op het diluvium in het noorden, tot stad verheven.
Na den Franschen tijd deed de stoom zijn invloed ook hier gevoelen;
een pas gevierd eeuwfeest geeft ons aanleiding, bij zijn komst in Tilburg
even stil te staan. In de Meirnaand van 1827 werd een kleine fabriek
dogr paarden werd gedreven en het Spinnen
v¡aarin d.e
"wanmOlen"
en weven op de ouderwetsche wijze met de hand gebeurde, in een
stoomf abriek omgezet, nog twee jaren vfoeger dus dan de stichting
der eerste stoomfabriek in Twente, n.l. te Almeloo in 1829, terwijl Enschede

10

Trappistenklooster, de
Regi a", enz. Aan onze Koningin herinnert
"Villa
het, door den tuinarchitect Springer aangelegde,
"Wilhelminapark",
in het noordelijk deel der stad, sedert 10 September 1898 met den
,Wilhelmina-boom". Voor Willem II is, een kwarteeuw na zijn dood,
een gedenkteeken opgericht op den Heuvel, in het Centrum der stad,
dichtbij den bekenden zwaren lindeboom (foto's 247 en 248).
lVolindustrie is in Tilburg hoofdzaak gebleven. Vooral de nijverheid
van wollen fantasiestoffen werd in de tweede helft der vorige eeuw
belangrijk. Toen gingen de jonge Tilburgsche fabrikanten in de leer bij
de Belgische en Duitsche fabrieken te Verviers en Aken. Thans heeft de
stad wel een 50-tal fabrieken voor wollen stoff en, vooral lakens
en bukskins; door deze spreekt men wel van ,het Nederlan dsche
Leeds". Ook zijn er een paar kunstwolfabrieken; ze verwerken wolafval
en lompen, die met wol worden vermengd. Voor de voor het leger benocdigde lakens werden en bleven de Tilburgsche fabrikanten de eenige,
of althans verreweg de voornaamste, leveranciers. Van de wolnijverheid
in ons land is ongeveer 75 of s te Tilburg geconcentreerd en ze komt
thans, na eenige jaren van malaise, als overal, weer in de fleur.
Belangrijk zijn verder: een aantal ververijen, een tricotfabriek,

I

een trijpfabriek, een kam- en rietmakerij, eenige paraplufabrieken, een 30-tal looierijen en veel schoenfabrieken, a.h.w.
een aanhangsel van de Langstraat, bierbrouwerijen, een aantal steenfabrieken, een capsulefabriek, een fabriek van voetbalbenoodigdheden, eenige distilleerderijen, enz. Afzonderlijk moeten
worden genoemd de f abrieken van stoomwerktuigen, vooral voor
reparatie van deze, in de vele industrieën in gebluik. Sedert 1870 vindt
men te Tilburg ook een Centrale Werkplaats der Staatsspoorwegen, zooals te Zwolle en Utrecht; er rverken circa 1400 man.
Zuidwaarts heeft zich de wolindustrie uitgebreid naar het snel
opkomende Goorle, dat tegen de 5000 zielen telt en gelegen is aan de
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tramlijn naar Turnhout, terwijl een zijlijntje het verbindt met de spoorlijn
,

daarheen.

Oostwaarts heeft de leernijverheid zich gevestigd te Oosterwijk,
waarnaar de aan den Zuidkantgelegen vennen worden genoemd (foto 249),
Zoo heeft de stoom in de laatste honderd jaLen in en onl Tllburg zeer
veel invloed uitgeoefend en zegen verspreid, Maar't heeft heel wat voeten
in de aarCe gehad, om de eerste stoomketels, die voor Pieter van Doorn,
er te krijgen. Ze waren in Engeland vervaardigd, daar ons land toen
nog geen industrie van stoomwerktuigen had, en moesten langs de
Noordbrabantsche zandwegen op \vagens worden vervoerd; van spoorweg
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246. Het

Gooruen (Westzijde)'
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217. lrlonument voor lVillem II te TilÞurg en omgeving.
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in lg68 kwam de lijn naar Breda,
noch kanaal was er sprake. Eerst
op de lijn Holland-België; twee jaren
waardoor Tilburg aansluiting kreeg
nog twee jaren later werd
later kwam de lijn na"r Bot.stel oostwãarts;
gal aanhet Belgische net, geopend;
de lijn naar Turnhout, die aansluiting

eerstinlSSlkreegdestadaansluitingmetdehoofdstadderprovincie.
overbrugging onzer groote rivieren
Brabant heeft moetln wachten op de
waafnaNoordenZuîdkondenwordenverbonden.Toendatgeschied

was,kreegTiiburgdeWerkplaatsenderNederlandschespoorwegenvoof
Noordernet'
het Zuidernet, evenals Zwolle voor het
MaareenwaterwegheeftTilburgtotvoorkortmoetenontberen,hoewel
goedkooper is dan te
het vervoer te watei uoo, ."rrãartikelen veel
veel te lang zijn de grooie
land. In dit opzicht is ons land achterlijk;
middelpuntenvanindustrieophetdiluviumvanwaterwegenverstoken
voornaamste centrum voor de
gebleven. Enschede-Lonneker' ons

textielinduslrie,ensamenookreedsbovendeT0'000zielen'evengoed

alsTilburg,terwijlernogeenigec:ntraindebuurtliggen'wachtnog
steeds oP de ,eerste sPade",

grond moet worden gestoken'
als landstad verlost door het
der stad het terrein van ons kaartje
kanaal rechtstreeks mee is verbonde
derBergschuM"us,uit;vanGeertruid'enberggaa|mendeDongeoptot
waarheteigenlijkekanaal
den statendam, een uur gaans naar binnen,
benoorden Helmond'waal het de
begint; tot Tilburg is het Z7 K'U" tot
Er liggen 5 sluizen in; no' 4
Zuid"Witlemrooorí bereikt,68 K'M' lang'
van het benedenpand ís
bevindt zich bezuiden oosterwiik, )e bieedte
normale bodembreedte is
30 M., die van de bovenpanden 25 M'; de

15M',dedieptez|lzM.BijTilburg'u¡aatdetweeoostelijkelijnen
twee lijnen uiteengaan, wordt het
samenkomen en bewãsten de stad

kanaaldoordenrpoo'*tggesneden(foto250);verdet-oostelijk'voo¡de
lijn's-Hertogenbosch-Eindhoven'voordetweedemaalbezuidenhetdorp
paar gekopp:lde sluizen Best. Bij oosterhout, even boven een
d.w.z.d'alzeonmiddellijkaanelkaarsluiten,zooalsdedriesluizen,dieuitgaat
bij Dieren

geven naar den IJsel
het Apeldoornsche kanaal toegang
de verbinding met Breda' ln
voor
Mørk'
d'à
naar
hel fuIarþþ.anaal westwaatts
heteerstepand,dusbenoordenhetMarkkanaal'varenophetWilhelminasamen metende 1'200'000 fon;
kanaal ongeveer 12000 schepen pet iaat'

hoogerop6000,chtptn,metende.ruim600'000ton'Hetbeheerisbij
bediend; evenals no' l is ook
tret Rijk; alle stuizen'*o'dtn electrisch

Vermoedeliik zal ten westen
no. 3, niet ver Uenu¿en Tilburg' gekoppeld'
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van den spoorweg's-Flertogenbosch-Eindhoven een afwateringskanaal
worden gegraven, dat tevens zal worden ingericht voor de scheePvaart.
Het Z{hanaøI naar de haven van Tilburg, aan de zuidoostzijde der
stad, is slechts ruim 300 M. lang en 80 M. breed'
We kunnen Oosterwijk beschouwen als een kort begrip van ZuidoostBrabant: een snel aangroeiend vlek, met oeloud, doch zich gaandeweg
moderniseerend, landbouwbedrijt, een huisindustrie, die zich omzet in
een grootbedrijf van fenomenalen bloei, en voorts de heiden, de bosschen,
de beken, de vennen, die ook weer nieuws en verandering brengen: een
druk vreemdelingenverkeer en vestiging van rustige lieden, die de schoone
natuur verkiezen boven de drukke stad. Dit alles geeft aan het vroeger
zoo stille Brabantsche dorp groote levendigheid, die goed tot uiting komt
in de fraaie, uitmuntend verzorgde gemeenteverslagen. In de laatste tien
jaren nam de bevolking toe met 35 o/0, zij bedroeg in t927 5429 zielen
en in dat jaar overtrof de vestiging van nieuwe bewoners het vertrek
van anderen.met 10{ personen; I Jan. 1928 woonden er ruim 5700 zielen"
Deze toeneming wordt voof het grootste deel Veroorzaakt door de
N.V. Lederfabriek Oosterwijk, een bedrijf, dat door zijn snellen groei
doet denken aan de Philips-fabrieken te Eindhoven- Deze lederfabriek
had op 3l Dec. 1918 79 arbeiders; maar op 31 Dec. 1927 niet minder
dan 695. Sedert is dat aantal nog weer toegenomen. De terreinen der
iab¡iek hadden eind 1927 een oppervlakte van ruim 2l Fl.A. Onnoodig
te zeggen, dat dit bedrijf thans een wereldbedrijf is geworden'
Naast de lederfabrieken hebben we de schoenfabrieken, de bekende
Paymansiabriek met 274 werklieden, die van Roosen en Bakker met 180,
en La Hollande met 82 arbeiders" Paymans alleen maakte in 1926
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honderdnegentig duizend paar schoenen.
Even bekend als de leer- en schoenfabrieken zijn de Oosterwijksche
tabaks- en sigarenfabrieken, waaronder de wereldbekende "Huifkar" de
eerste plaats inneemt, met ongeveer 150 arbeiders.
Als derde industrie mogen wij dan wel noemen het vreemdelingenbedrijf,
dat in staat blijkt, om vijftien hotels en pensions, zoo groote als kleine,
te onderhouden met een aantal bezoekers, dat ieder jaar in de duizenden loopt.
Het is een zeer gelukkige omstandigheid, dat de spoorlijn loopt langs
de noordzijde van het dorp en dat daardoor de industrie zich heett
ge!'estigd aan dien kant, de groote lederfabriek zelfs noordelijk van de
spoot. Door deze localisatie van de industrie komt het natuurschoon nu
slechts weinig of niet in het gedrang, daar ook de arbe{derswijken en
villabuurten zich blijven aansluiten aan het oude dofp. Het voortvarende
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en zeer inteliigente gemeentebestuur zorgt ook voor een fationeel ¡1it'
breidingsplan en heeft zich, toen de plannen voof het instellen van een

Provinciale Schoonheidscommissie voor Noord-Brabant niet voor vell,-ezenlijking vatbaaf bleken, gewend tot het Adviesbureau van de Vereeniging
Heemschut met dit gevolg, dat ovele ontsierende of onaesthetische u'oning'
en gevelpfojecten door smaakvolle ontwerpen werden vervangen, zondet
dat dit noernenswaafclige verhooging van de bouwkosten I'ooí de
betrokkenen medebracht".
Naluurlijk heefi Oosterwijk ook een eeuvrenoude linde, maaf bovendien
nog een ,vrijheidseik", die in 1795 ter verheerlijking van de Revoiutie
en de Vrijheid is geplant. Een andere mefkwaardigheid van de Brink is
het,Trouwlaantje" (eigenlijk Onze-Lieven-Vrouwenlaantje), een dubbele
rij linden, die ten Raadhuize voeft. Op dat Raadhuis vindt ge ook de
volledige t¡erken van Pater Poirters, de Brabantsche Cats, in 16C5 te
oosterwijk geboren en i674 te Mechelen overleden. In 1926 is met
groote plechtígheid zijn standbeeld onthuld op het Kerkplein van Ooster*'iik.
n'*'
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Piin;
honichraten,
laeten
Kost men
Niemand zou gestoken zijn"
Zijn bekendste verk is: ,Het masker' van de q¡ereld afgetrokken". Het
heeft vijfendertig uitgaven beleefd.
De bevolking is grootendeels katholiek; er waren in 1926 nog geen
3 o/¡ protestanten, maar Sinds jaren is ef toch reeds te Oosterwijk een Nuisschool r,oor lager en M.u.l.o. onderwijs. De bevolkingstoeneming in de
laatste jaren heeft in de verhouding van de aantallen belijders van de
ve¡schillende godsdiensten geen noemenswaardige verschuiving gebrachl
Wie aan Oosterwijk denkt, stelt zich in de eerste plaats niet het dorp
voof, maaf v'el het wonderbaar mOoie landschap van vennen, bosschen,
heiden, dat zich uitstrekt van Tilburg tot Bokstel en dat zijn hoogtepunt
bereikt in de bosschen en vennen onder Oosterwijk zelve, in het stroomgebied van de Voorste en Achterste Stroom en van de Rosep (foto 251)'
iornmige van de vennen wateren natuurlijk of kunstmatig op die riviertjes
aL Van Kolkven door Goorven naar Witven en Van Esschenven gaat een
verbinding naar den Achtersten stroom, een waterloop, die op last van
het waterschap op behoorlijke diepte moet wofden gehouden. De duiker
in den dam door den waterloop tusschen Witven en \¡an Esscheni'en
moet een drempelhoogte hebben van 10 M + A.P. Andere vennen' zooals
Staalbergven, Wolisputven, de Adervennen, Diaconieven, Brandven, hebben
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droge
geen aiwatering. In den winter treden ze buiten hun oevers, in
,ot.rr. zooals in 1922,liggen ze hall droog; het zijn echte regenmeren'
over het ontstaan dier vennen is al veel geredeneerd en geschreven, het
er belangrijke
laatste woord is er nog niet over gezegd. Lorié heeft
Academie
artikelen aan gervijd in de mededeelingen van de Koninklijke
tot
Behoud
Vereeniging
de
van
van wetenschappen en in de Jaarverslagen
prot. Eug'
van Naiuurmonumenten, en in dezelfde publicatie heeft ook
die vennen
van
sommige
Dubois zijn meening verkondigd' Lorié meent, dat
waterloopen,
besctlouwd moeten worden als overblijfselen van vroegere
Dubois
uitwaaìing.
door
de -s¡ilde watefen," andere zouden ontstaan zijn
groote
veronderstelt dat de Maas en Rijn in den ijstijd na overstroomingen
ijsmassa'szoudenhebbenachtergelatenendatdiesommigevennendeden
oo,r,"rn, juist zooals de osölle" in het heide' en hoogveengebied tusschen
door de
zuíderzee en Elbe gevormd zijn onder ijsmassa's, achtergelaten
Landscb' Xll)'
terugtrekkende gletsJers uit de glaciale tijdperken (zie Ned.
Het is voor den wandelaar een buitengewoon aangename bezigheid
Schelde
om de honderden vennen van Brabant en Limburg tusschen de
De
hypothesen'
en de Maas te bekijken in het licht van bovengenoemde
volmen
groote moeilijkheid bestaat hierin, dat wij ons een beeld moeten
en
u.o den toestand in deze streken, toen de onbeteugelde Rijn Maas
hier hun wilde wateren uitstortten, toen de Peel ook een Maasbeddíng
was en menig vergeten Brabantsch beekje van thans een rivierarm in
de delta.
sommige riviertjes van thans verwijden zich hier en daar tot breede
zouden
plassen, die, wanneer de beek haar loop mocht veranderen'
voortbestaan als ven. Het mooiste voorbeeld daarvan is de zoogenaamde
Ook het Post'
Rosepput in de Rosep, ter hoogte van het Belversven'
is
hoornven, dat doorsneden wordt door de spoorlijn oosterwijk-Bokstel,
een verbreeding van de Qosep. Bij hoogen waterstand, als de Qosep
van de Rosep'
buiten zijn oevers treedt, zien we eigenlijk één groot ven
het vennetje
boeve af tot aan de steenen Heul toe. Hoogerop behooren
bij den Kromrnen hoek en het Hildsche ven ook duidelijk tot de .stloomveel ver'
dal-vennen" van de Qosep. Zoo kunnen wij ook met tamelijk
Stroom en
trouwen Rietven en Radven ondetbrengen bij den Achtersten
het weinig bekende, maar buitengewoon interessante winkelsven bij de
Beerze of Groote Stroom'
Het klassieke voorbeeld van een uitwaaiven is de Brouwkuip in
de bezitting van de 'Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten"'
nabij de uitspanning Groot Spijk. Zeer mooi en duidelijk ligt de opge'
de inhoud
stoven zandwal Noordoost van den bijna cirkelvormigen plas en
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249. Leerfabriek te Ooster'oíik.
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van het ven'
van de hoogte komt bevredigend overeen met den inhoud
Van Esschenven' StaalTrouwens ook Kolkven, de Goorvennen' Witven'

bergvenenWolisputvenvertoonenstuifheuvelsaanhunoost.enNoord.
kantengevendenindrukvaneensamenhangendgolfste]sel,zooals
wij dat ook in de duinen kunnen aantreffen. De bebossching ver'
bergthíerdelijnenvanhetlandschap.WiedeLoonscheenDrunensche
duinenbezietendeheideveldenenvennenvandeKampinascheheide
(foto2ã2),kandaarduidelijkerindrukkenontvangen,vooralomtrenthet
ontstaanvandeuitwaaivennen.Dezomefsvanlgllenvan1920en'21
beneden het
hebben ons geleerd, hoe soms in korten tijd uitwaaiing
gemiddeldgrondwaterpeilkanplaatshebbenenhetisdusnietaltijd
noodiSomhettítwaaienvandevennen'enhunvolloopenmetwater'
bodem. sy'ante verkiaren door algemeene ri¡zingen of dalingen van den
neerwijwatmeerwistenvandedieptedervennen,dankondenwijdaar
en plassen van
beter over oordeelen. De meeste zijn ondiep. De vennen
deKarnpinascheheidezijnallevrijoppervlakkigeindeukingeninhet
bodemrelief.Hetmoeilijkstzijnó,eSmeltijsvennenvanDuboistevinden.
staalIk zou daarvoor houden een vennetje oosterijk van het complex
van de letters a'a van
bergven ._ Groot Aderven, ongeveer op de plaats
oP onze kaart'
"Staalbergven"
{en dage
De groote ro.ìtl¡t tr.id schuilt natuuilijk hierin, dat wij heden
aanschouwen
te
dergelíjke ijs-verschijnselen in onze streken niet meer
kri¡gen.Wezoudenonsdaartoemoetenbegevennaardemondingenen
ob' Jenissei,
overstroomingsgebieden van de Arctische rivieren, Mackenzie,
eens mee uit.
Lena, en daar kwamen rvij hoogstwaarschijnlijk nog niet

DeverschijnselenvanLoriéechterkunnenwenog-iederendagzien

en vooral
gebeuren, zoowel in de zeeduinen ats in de zandverstuivingen
jaren,
1911-1912;
zooals
de afwisseling van de zeer droge en regenrijke

lg2l-1922 heeit ons veel geleerd' Een niet te verwaarloozen omstandigheid
is ook het al of níet voorkomen van een oerbank in den bodem' Deze
en gríllig in
oerbankvorming is in het Brabantsche nog al plaatselijk

haar voorkomen.
Bij
De afsnoering van vennetjes uit stroomen gebeurt ook nog wel'
meanders,
het hotel Bosch en Ven maakt de Achterste Stroom prachtige
vef'
stroompjes
die daar gemakkelijk te zien ziin en al die Brabantsche
om
toonen tallooze en sterke kronkelingen. ook kost het geen moeite'
veen
overal afgesnoerde meanders te vinden, vaak weer geheel met
gebeurd,
dichtgegroeid. vroeger is dat natuurlijk op veel grooter schaal
onder
zij
staan
en
want thans zijn de riviertjes min of meer beteugeld
de hoede van zorgvolle waterschappen'
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255, De groeiplaats van de biesvaren, Isoëles lacustris. Ocver geheel
met Buntgras (Moliniø Coerulea),

begrocid
1'

77

mooiekoningsvarens,diedoordringentotindenrietzoom'Dekoningsvoor al de lage venige plaatsen in
varen is trouwens een karakterplant
het gebied.

DeoverheerschendeplantechterishetBuntgrasoiPijpdoorsteker,
was de Duivelsberg een Molinia'
Moliniø coerulea, voor ãe bebossching

heide.Deoeversvanhaastallevennenzi¡ngetreelofg-edeeltelijkbegroeid
uun het staalbefgven, waar deze
met Molinia o.a" zeer sterk de Zuidoev.i
die in den drogen zomer van 1921'
grassoort m"t.rt oogt iufttn lotTtl
gaven van grasb-oomen (foto 255)'
toen het water was !t*tOtn, den indruk
en
deze Molinia in allerlei vormen
Men vindt in het ïosterwijksche
niet hooger dan I d'M' en bulten
kleuren: kleine armoedevormen van
dan een meter hoog. sommige hebben
van een meter in omvang en meer
die
tijdens den bloei .Ji¡ã'oitgt'preide.bloeipluimen'
een
zitten de zijtakk
saamgetrokken en U¡ nog "nåtre
ken
de botanici
met groote tuss.t"nåimtãn' of zooals
'
violette rantlen en ook de helmknoppen
aren. De kafjes hebben dooiga"ns

,zijnmeestalviolet,maarooktrierinbestaatweerveelvariatie.Ditprach.
op
bulten langs de oevers der vennen'
tige gras groeit o*'"1: in groote
en
dammen
zelve en dan nog langs
menige plaats i"' ;;ì denãebosch
grond.'
wegen en op pas omge\ryerkten
vennen groeit'
gagel' die langs haast alle
Een andere r..ruo:tt'-fiunt is de

langshetKolkveninmeerdanmanshoogeexemplaren.Degagelgeur
vervulthetlandsctrapeninAprilzijndeu.nn"rromlijstmethetprachtig
roestbruinenroodu"n¿emannelijkeenvrouwelijkebloesems.Devoot.
de bloeiende waterwilgen'
jaarspracht wordt-a* nog verhoogd door
alnus) nog bladerloos; het groeit
Dan staat tret Sportent¡o'it (Franguta
langsdevennen.nin¿ubosscheningrootehoeveelheid"Vandevarens
noemdenwereedsalszeeralgemeendeKoningsvaren.Nietminder

gewoonisdeL""tu""nofdubUelloof'Adelaarsvarenisernietveel'
mooie groeP in de ondoordringbare
maar we vinden o'a' een zeer

wildernis zuidelijk van het Kolkven'
in begroeiing' Het Staalbergven en
De vennen toop* nogal uiteen
uit, doordat hun bodem gedeeltelijk
het putven munten uovÃ de andere

begroeidismetd"-bi.,u,,enIsoëteslacustris,dievantamelijkdiep
waterhoudtendanhierookpasontdektisinhetdroogtejaarl92l.
vennen"' die weinig
Dit plantje is typisch voor de zoogenaamde "witte

plantengroeihebben,weinigveenmos(foto256)'weinigwaterlelies'en
Hier groeit ook overvloedig een spichtig
dus lang urant en open un]uerrrã'et van smalle buisvormige holle
waterplantje met e"n ondergedoken
bladerenenopeenlangenstengelzeermerkwaardiggevormdebleekblauwe
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bloemen'DatisdeWater.lobelia(LobeliøDortmønní)'Alswitte
het Van Esschen ven' het

vennen kunnen we noemen het Staalbergven'
deelen van het Belversven'
Diaconie ven, het Putven en sommige
in het geheel geen wit ven' Het
Zonderling guno.g"is- tttt Witutn
in den nazomel ziet men er haast
heeft een zeer weelderigen plantengroet'

geenopenwater.peo"ostbochtstaatvolmattebiesenrietendeblaas.
witte waterlelie en kleine Egelskop'
zegge (Cørex rort,otø'¡' b^n uolgtn
een weinig moerashertshooi en
langs den oever een weinig veenmos'
riet en mattebies en dan naar het
waternavel, in het midden weer

westentoeveldenvanScheeren(Stratiotesoloi.des),Waterdrieblad,
gele plomp en. eindelijk weer
Fonteinkruid. Waterweegbree' egelskop'
eenzeerdichtbedu"n"htu'un'doorpriemdmetlischdodde'Hierendaar
ookGrootBlaasjeskruið,(Utriculøriooulgøri.senU.neglecto)(ioto257).
dezelide vegetatie
heeft ongeveer
Het westelijk gedeelte vàn het Goorven

alshetWitven,,n"",*.tnogmeelBlaasjeskruid,dat^hierrijkelijkbloeit
maakt' Het Oostelijke Goorven
en in den zomer een prachtige vertooning
en Moerashertshooi
is weer heel anders, hier krijgen veenmos-(sphagnum)door witte waterlelie'
Geholpen
(Hypericum heøaes¡ geheei-de .overhand'
al en in den
¡lítTegge vullen zij het ven geheel en
gele plomp
"n
geworden' dat er-wollegras in'kan
nazomer is de plantenbrij zoo dicht
de middelste zonnedauw
groeien en zelfs in reusachtige hoeveelheid
twijfel' of dit siutc ¡-an het Goorven
(Drasera interned'ii)' Het lijdt geen
Dãordat het in het Natuurmonument
zal binnenkort u.r,nát"n in loogveen'
voor stuk kunnen volgen' De
ligt, zullen we dit verlandingsproces stuk
microtloravanditoostelijkGoorvenverschiltookduidelijkvandiein
hetWestelijkdeel'Eenanderven'waareensnelleverlandingplaats
een eind ten zuiden van het
griipt, is het Winkelsven bij Balsvoort'
eÎ
winkelsven groeit dicht met veenmos
Belversven. Een deel van dii

de
met forsche gagel en daarin nestelt
Moerashertshooi, de rest is bezet
langs
Rosep
en d'e moerassige strook
Blauwe Kiekendief' Het Belversven

enRosepputkanookbogenopeenrijkeflora,dieinJuliopzijnmooist
struikheide reeds bloeit. Ook is dan
is, wannee, a. Oopi.ide îog "ì ¿.

nogeenbloeiende'witteorchideetevinden(Pløtontherobifoliø).Prachtig
gele
ossifragum\ te bloeien met frisch
staat het Cipetgras iio'n"¡u*
blauwe klokjesgentiaan (Gentiønø
bloemen en ¿aarnåist de groote
l¡loemen van de Tengere

kussens van
pneumonanthQ'Yerdstop tooit rose
tenellø'¡' Pirola' Parn-assia en DuízendBastaardmuur ltotá zS A¡ Ønøgøttis
op Texel' Handekenskruiden
guldenkruid, alsol we *t"n in een duinvallei
in Juli al uitgebloeid. Langs den
staan er ook "."i;-;;r; die zijn
in
groeit tusschen Gentíaan en Kartelblad
zuidrand van het á.lu.rsuen
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Het Vøn

Esschen

oen; water,drieblad, (Mínyanthes triþliatø).
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DezeldzameTengereBastaardmuur(Anagallistenetta).(FotoJanP.Strijbos.)

259' De V/ulp,

broedend

in de broeklanden
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(Drosera longifolial met
groote menigte de langbladige Zonnedauw
spierwittebloemenzoogrootalseendubbeltje.Verzuidwaarlsvanhet
drasse heide uit, alles blauwe
Belversven strekt zich dJ hoogveenachtige
haarmos en
g*,iuun, rose dopheide, en groote kussens van Sphagnun'
alba)' Na den grooten
witte sprenkeling van Snavelb ies (Rhynchosporo
van het Belversven en ook
bosch- en heibrand van 1925 is de Oostkant
hetstuktusschenBelversvenenStaalbergvenrijkbegroeid.metdebrand.

plantenontginnersplant:hetsmalbladigwilgenroosje|Epilobíun
øngustifoliun).

van stroomend' voedselrijk

De RosePput zelf heeft weer de begroeiïng
groote botelbloem (Ranunwater; riet, moerar-rfi"tu \Spiraeø ulmøría)'
Pijlkruid
egelskop' u¡aterlelies' waterkers enz'
culus linguø), watereppe,
groeit Pas bij de Steenen Heul'

IndebosschenbijhetGoorvengroeitvrijveelboschbes.overigens
De heggen en boomenrijen
heeft het naaldhout een arme grondflora'
tusschendebouwlandenindebuurtvanhetAllemansvenenverderop
van het loolbosch: Boschanemoon
Oirschot aan vertoonen veel planten
acetosellal' Dalkruid (Maian'
(Anenone nr*o,o,o¡, Klaverzurin g (Oxalís
htemumbifotiun),t-.tiet¡evandalen\Conoøllariømajalis),Hengel(Melan.
Maagdepalm (Vinca minorl'
pyrunt pralense), zenelroen (Aiugø reptans)'
enz' In den doolhot van de drkwijls
WijÍjesvare n @tnyriu'n"¡iti* ¡ì*ti")'
zandwegen in het achterland van
onbegaanbare, mel p"pptt' ãm'oo*de
Bokstelzienwetelkenslangsheggenenslootkantenenwegbermendeze
komen' Hun triomf vieren ze in
sieraden van het woud te voorschijn
de beide stroompies,
r, het landgoed de Baasd, aan de samenvloeiing van
waaruitdeBeerseontstaat.HetWilhelminakanaalmaaktdaareenleelijke
streeP door bet landschaP'

Hetspteektvanzell,dateenzoorijkevegetatiemetalwisselingvan

hoogenlaag,stilstaandenstroomendwater'landbouw'veeteelt'bosch-met
een rijke dierenwereld
bouw, heide, moeras en zandverstuivingen
u"n dit gebied telt' wat aantal
zich brengt; en de vogelbevolking
onder de rijkste van ons land'
soorten en aantal individuen betreft'
In de bosschen huizen
kan zelfs de vergelijking met Texel aanvaarden'
onze spechtsoorten en een drietal
alle Nederlandsche *uu"ranroorten, al

uilen.InhetnaburigValkenswaardwerdentotvoorkortentijdallerlei
roofvogelsgevangenenwieihansinvoor-olnajaargoeduitkijktin
eenige soorten

altijd er op rekenen,
het Brabantsch Nåtuurmonument, kan
vanvalkenenkiekendieven,ofsperwers,zelfshavikentezientekrijgen.
Dezomergasthoortmetverwonderingdenkwartelslagindegraanvelden
de wegen. Bij het Kolkven
of ziet de beroemãe ortolaan er wandelen langs
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de kippen
den Bokstelschen kant en daar huist ook een vossengezin, dat

vanKampinaongemoeidlaatenzichgelreelwijdtaaneenwelkome

bestrijding van de koniinen.
De insectenwereld is in het oosterwijksche zoo rijk, dat de EntomoloBerucht
gische vereeniging er herhaaldelijk haar bijeenkomsten houdt'

zijndemuggenvandevennen.Hethindertniet,dateratentoeeen
is hier onbekend'
Malaria-mug in een stal wordt gevonden; de ziekte zelf
van oisterAlles met alles kunnen wij de bosschen, heiden en vennen

bieden'
wijk en Bokstel rekenen tot het schoonste, wat Nederland ons kan
dat de
Het was dan ook geen wonder, dat toen in 1909 bekend werd,
bosschen verkocht

*rr.n

aan houthandelaars, de vereeniging tot Behoud

vanNatuutmonumentenallemogelijkemoeitedeed,omdiebosschen
en nu ligt
weer terug te koopen. Dat gelukte'en thans ziin ze veilig
honderden
hier een prachtig wandel- en studieterrein ter grootte van
verzekeren
hektaren, daar er regelingen zijn getroffen, die ook het behoud
Kampina
de
ontginning
van de l(ampinascn" freiãe met de Huisvennen,
gebied begrènsd
en het landgoed Balvoort. Naar Oost en 'ùy'est wordt dit
en de Rosep
stroom,
door de dalen van de Beerse en den Achtersten
we hier en daar
verdeelt het in tweeën' Langs die stroompjes vinden
zeggen, zooals
moefaswouden met gagel Ã rvaterwilg en velden van
hooiland,
langs de Beerse bij Balvoort, maaf overigens is het daar weiland,
riviettjes
der
loop
bouwland, met veispreid staande boerenhoeven. De
is reeds van verre ,i.htbuut, doordat langs hun oevers en in de omgeving
canada geallerwegen is aangeplant de canadeesche populier, kortweg
in de canada's
noemd. De zuidranå u"n het dorp oosterwijk staat dicht
tusschen
streek
de
èn canada-plantage's geven een bijzonder karakter aan
en losse
Best en Bokstel. Deze boomen mogen met hun ijle vertakking

in het landschap
bladerenbundels een minder indrukwekkende vertooning
geven zij verrassende
maken dan onze onovertroffen inlandsche eik, toch
jaar:
in April en in october.
schoonheid te aanschouwen tweemaar in het

Hetherfstgeel,derCanada,skentiedereen'maargaookinAprileens
boomen, dicht
zien naar de boomen in bloei, vooral de mannelijke

-

behangenmetpurpurroodekatjes,eenonvefgetelijkeaanblikindelentezon
welig tieren; vijfentegen den helderblauwen hemel. De Canada wil hier
al een
twìntigjarige boomen langs de Beerse hebben op borsthoogte

middellijnvandriedecimeter.Aanvankelijkzijnzeaangeplantterwille
vandeklompenindustrieenthansgaathetmeestepopulierhoutwel
naar de lucifersfabrieken.
DepopulierenzijnNieuw-Brabrant.oud-Brabantmetzijnheidenen

en hun ouderwetsche
moeren en zandrvegen, zijn lage lange boerenhuizingen
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en prulm en
tuintjes, in het voorjaar in bloemenpracht van abrikoos
In de afgelegen
korntelje, maakt g.und"*.g plaats voor nieuwen aanleg.
met leem besmeerd'
hoekjes vinden we nog stalùn van ger4ochten horden'

dedeurenenvensterluikenvandehuizingegeschilderdindotblauw,

Brabantschblaurvzoudenwekunnenzeggen.Deavontuurlijkaangelegde
boeren-Brabant nog
zomergast van oosterwijk kan dit aloud pittoresk
Hooge Hagoort heen
zoeken zuidwaarts van het Hildsche Ven naar de

,

ofwestwaartslangsUdenhout,waafeenfraairijwielpadleidtnaarde
en de
aan den zuidrand van de Drunensche duinen'

Rustende Jager,
waar we den invloed van
Loonsche duinen, de uitgestrekte zandverstuiving,
kunnen trelfen
den wind kunnen bestudeeren en leerzame vergelijkingen
ook voor
261)'
met het bodemrelief van het vennenlandschap (foto
de vereeniging tot
het grootste deel van deze zandverstuivingen heeft
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BehoudvanNatuurmonumentenregelingengetrotfen,ofîzetebeware¡i
Loon op Zand
en zoo hebben we dan met enkele onãerbrekingen van
groote vertot dicht onder Bokstel een breede strook van Natuurschoon in
de zoo belangrijke Nederscheidenheid, waar een zeef groot gedeelte van

voortbestaan' En daardoor
landsche Flora en Fauna ongeitoord kan blijven
en recreatie'oord
wordt deze streek voor den mensch een studieveld
zal wel de groote beteekenis blijven

van onberekenbare waarde. Dit

in den bloei van
van Oosterwijk. Natuurlijk moeten we ons verheugen
van ganscher
industrie, landbouw, veeteelt, handel en wij bewonderert
Brabant op dit gebied
harte, wat men in de laatste kwarteeuw vooral in
totstandheeftwetentebrengen.lvlaardemenschkanbijbroodalleen
met
niet leven. De aanschouwing van onze vennen en hun omgeving'
een
zelfs
om
name rlie van Kolkven en Belvelsven' is al voldoenrle'
een onmisbare
verstokt zakenman tot het besef te brengen, dat natuurgenot
factor uitmaakt van volle levensvreugd'
Belversven gekozen
Geheel uit zichzelf heeft onze artist Prof. wolter het
alsgrondslagvoorzijnschilderij'ookVooroflsisdatvenlretcentrum,

Het ware
het hoogtepunt van úet groote Brabantsche natuurmonument.

tehopen,dateens..nofmeerbiologenconamorezichbezighielden
omgeving,
met de levensgemeenschappen van het Belversven en zijn

alle oevers" Het
laat ons zeggen een strook van een kilometer breed om
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venzellmetdeRosepputerbijger,eneenvolledigbeeldvandewateruitgezonderd) en
en oeverplanten uit het gebied (tsoëtes misschien nog
gagelrondom ligt dennebosch op hooge zandruggen, ondoordringbaar

dophei-heide, buntgrasmoefas, luchtige denneboschjes, struikhei-heide,
en haarmos met
heide, korstmosheide, broekige plekken' waar veenmos

cipelgrasenblauwegentianendeoverhandhebbenenwijzennaartoe-
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260. De

uitspanning Venkraai.
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')261. De Loonsche duinen'
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(Foto Jan P. Strijbos
2J Sept. 1923.)
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plekje aan de
komstig hoogveen, en dan ook nog het wondere

Q'osep

waardeAnagallistenellaendeParnassiagroeien.Hierligtookhet
vlinders' bijen' wespen' Hier
mooiste gebied voor de liefhebbers van
zingtnogdegrootezweefvliegvannatteheideenhoogveen'demerkwaardigeSericomyiøboreølis,eninhetGrooteGoorzuidelijkvanhet
najaar een druk bezochte
ven hebben de trekkende kieviten in voor- en
jaar geleden ieken al deze dingeu gewoon genoeg'
pleisterplaats. Vijftig'rl
.1, een vefmeldenswaardige bijzonderheid, ovet
thans reeds gelden
nogvijftig,wellichtzelfsvijfentwintigjarenzalmenditlandschapnoemen
wathetnualeigenlijkwerkelijkis:eenonwaardeerbaarunicum.
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