
Ialel-diugr

Ile &oote- en K1eine {Lasroot zt iu YeI}rr€I}r golegea in d,e gemeento Ye}d-
,:hovea Langs de Vo1moleuceg.

Ecnaca zoale d.ezc naren er ïroegpr veel , rnaar heidegebietten nst hre vch
vennea !óLl& zeld.zaam geworden ia cte Brabaatee Kcrpen'. Gelukkig siía Er

hlcr tn de Kenpen nog anÍge over, I[aar toch moetcn re konstatGrarlr dat

, d,e. nceetc orvag Ye3].oren z5,Ja of sterk i.r resrd'e acbterult gaau'

Et}aee zljn or ia de Keryen vriirel geen Yer13ea Ineer met cen planten-

grocl naa het vocdselarne veruilleu. Eca planteugroei-, d'le i-u tle JarcD

vfJftXg nog op. zeer veeL plaatsen Í:l de Àerpea te vinden ËÈ§r

Het nam6 dc ontraterÍng cn d.e voed.eelvërrljkÍng ïrortsen dcproblemea ln drsr
gcbicdea. yergeligkca *e d.e versehllLcade Kempisohe verrBen m.t elkaaar .

dan aiea we duldelÍ.Jk, d.at d.e Elaenilotvennea aog. een bclaagflJk: nardr
hebbea.
yoor ona uBa dit dc aalrleidlng tot d.e saneastel,ti-ag Yarr Gen globala vcgc-

tatlckaart van bet gebled. Ï&t zou rseneelijk ziíB verder vegatatiaonder-
zoek te vcgichtcn. ïIerd.er zign zaken bekekea als Eterhuj.ehou&lng ea 

,

behecr, omèat dozc belaagriik zlin voor het behsud raa hct gebisd- Toor

dlcgcnen, dlc geÏnteresseerd ziJr ix hÉt gebled., ie eea ultgebreLd ver-
slag tcr Íazage te verlrijgen. Dit artikel Le een kortt .pencnnattÍng

vau dlt verelag. Ue ui1lou' er de waarde en d.e probleue8 rraa eea tlrpl.eeh

Kenpleeh natunrgebied. nee ond.er iede:re aandacht breogen.
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&i@sebÉgdr
Het 1e erg oprreller:d", dat de ïIas*ootverlnen van ell"e kantea aiJn l.uge*
elote door etui.frandheravele* A&& de noord-, zuàd en oostsiJd.e d.oor eea bc-
trekkellJk emaI}.e strsok. Aan de zuidoostaiJde aiJn de etuifheuveLe ïraa-
rrege ontgÍnningen niet &eer riahtbaar. IIet was ook hier zeer beuvel- ':

aehtig, h€tgeer ee.ed-s bleei( U+t de. oud.e bananlng ude, BeqtgrbergGuË.
Met nar.e biji de Groote 1í1d§root is duidelijk te zíen, clat het geh.cel Ía
eryr langgerekt d,aI ie gelegen" §it doet ons denken aan een ged.eeltetrljk
dÍchtgestoren rlvie:rarn. Ëer geïcone uitgestoven vlakte l§kt aLet aar-
aemelijk, v&trxsegs àe bovengenoemde gituerj-:ag van de stul-fzaadheuvels.
Yerder ie het Ínteres€iant, dat het gebied eea hogere rug 'yorut ln het
landrchep, d.ie naar de noord.westaLjd.e overgeat ia h.ct beekd*I vaa de

Rr:r en naar d.e ooetziJ,d.e Ín het beskdal van d.e Doumel, Een en a"ld.er
dost d.e theorie van eeÉ dÍchtgeetovea rlvierarn Eeer op losse schroeve§.
staan. Alleen uitgeb:reld. bodereond.eraoek aal d.eze probler,en ia de toe-
komst kunneu opI-oesen.

Te rk lar Ín g vo_qJlg_gga$ g g vin r,.,i#q#*

Yl.gsfooï_:

Vroeger werd. veol trLes verboËwd"

al"e akkerget{aË etr ne diveree be*
werkingen d.Íende d"l"t als grondstof
v,oor bet lnaken van }í'rnen.
Als een van deze beïv*rkÍngen moeat

het §3.as geroo'h rv,:rdeno *'at meeetal
gaber:rëe i$ lrennen +f sloten. 0p

verechillende p).eatsen Ín d.e Kem-
pen komen we Yeztnelr tegsn, wa&,r

het woord Vlas, vlaaroot of, root
ln terug te vtaden i.s " Niet alLeea
bij Yënne!, maer ook biJ stukkea
grond of geb{eden koren lve dese
natsen tegen. De menaen in Veld.-
h.oven epreken poolt ovetÍ de Yàas-
rootvenner maar a}tiJd oYer
Ede Vl"aaeel-ootr"

kLca7"*al

toeh aoet d.e benasitirg Y),aeroot set het vlaeraten te maken hebben*,Sada-b
oF ew-àe topog:raftsqhe kaartea het heuvelachtÍge gebieà ten zulder vaa
kret v*n sieat ea&gsgever: met de naan: srft,o.cterbergeq*" Volgeas het boek
mDialekt van. h,er*penland-ft rrar: ci.e Bor:.t ís be"§ telen van vlee i"a 6+r1e a}
lroor 1,$OQ, 3-u, onbruik 6ràx"*akt -

! 1.- r"" .



toetishtinq oB de vesetatiekaartl---

De vegq.ta-t-rg_:

AIs re de gl"ohalo vegetatiekaart ves d.e 0'roote- en Elcine llasroot ecns

bekiJken, dan ei-er. wes

8. &ageletrtsfieLen
b. Yeenpluisbegree Íi-nger.
co Yochtige beid.evegetat5-ee
d. Overgangeu va* vochtige* Eear droge !reÍd"a.
We sLe* auid.elijk, dat er pet rrarne biJ de KLeine lla*root nogel wat
storingsvegetaties voorkomea. Eea ultzondcrlng vornt het nsord.ocstall$k
gedealte, ïsa&r nog vrij veel ltlokJesgeatiaaa voorkqm,t"
BiJ de Groe.te V}.aeroot zÍja er Ln bet za1deliJk deel nögal §et storÍ.ngs-
vcgptaties. Ycrd.er een s$Ë.11e strook Pitrue (Sttrus is cea duidelÍf_§r
etoriageludlkator). Yoo,:r het ovcrigc zLeï de Groote ïlasroct er Bsg rG-
d.clijk uít sn laten w* hopen, d.at de litruebegrociing zLch nl-et rrerdar
uitbnaïd.t.

1t,p!. ?r *.lleneqlUlg kel} e+qp!

* De gemeente Veld}l*ven haeft fu 1,rj66-
196T de fr*8, Superrrlamoc* zoad.er ver*
gi:nning earrgelegd.. §et overtoLlige
w,ster u.it de aandafgraving werd vla
een grote potlp in d,e *roote §Lasroot
gepoqr:t en v§-e een bred.e n dàepe sloot
afgelaten en afgev+erd. rraar de Doromol"

Doer d.eze aktiviteiten aette r{e&r een

dikke e)-Íblaa6 op d.e bod.em ef"
- Yroegsv Le een gedeelte van de'&rao,te

ll-asroot beplant gewee,st net derraen*

I3itera,arà Liep d.eae aaaplaxt oïii ëexà

uleltrkklag ucit, D@ veJ-o slot*n et§

elootjes etarcs.ea qraarechiJ43.Í"$k uÍ"t
daaelfd.e per5-od.e "

- De supervlasroo.t heeft een ontumteren*
deÍasloed ap d.e omgevÍng *rt verhcogt
uitereerd de rekreaticdruk op d.e

beide nati:.rslijke veu-ne*
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Ïï a .tsg4+i.,s.&oud ine e

Zqals reed.s eerd.er rrermteL&, va}.t het op, dat er vel"c sloten ea eLost$oe

àn ca om de vepaën }Íggen" Se krmnen etaLlen, Èat het a3.tíJd een 8p-
vaari.ljke aa,a.k ís aLe er i,xr en oln verr:en alatea Lig&Ent er kat retcr
ui-t het vea strolleno wat patuurl-i3k *:rg nadesig rrerkt' GierearlíJker àe

eehter de moge3.Íjklreió van Í:retroori :r&n Yeroni;relnS6{ water ult omrÍngeu*

d.e .:1and.erijea, aeker wailneer- het gaa'e sm J.Etes.elef bamaste len&betrgro**
deïr. gle hshben dan oo,lc veorete}}en gedaan o& Éësr eantal s}otsn tt de+rPen3

iseker slote31 dle geen funktle moer hebber al-a afwaterÍ-ngssloot t.b.Y.
laadbor:sÍr rnaar juist wel i.:a* eir uiistroo$ verCIoraaken soud.en ged.empt

imoeten cÍorden.

,BpbeF.§ i

i0nderhoud s- en beheereuerkaaaurhed.en
I

ikoetea gelèo wiJ rr"iud.en echter d.at dit
Iil.aatste stukje hei&e. met vennea ln àe 8e-
u.eento Yeldbovea aÍJa geLd marà J,s. fer
slotte ziJ,u de diversÉ vear.en- sn h$èe
;gebiedalr 1a de gemeeuta Seldho,ven aJ- ia-
lrea geled.en beLemaal, opgeruÍ-ud.'
I

iIIet eehele naturrfgpbÍed- ligt ingeelotcn
I tussen conplexen nas.3-db.otzt, grotenèeelg
I'staenenct rr.i-t d.e Jaren 3O. §et Làjkt one

zÍ-nvol om gedeeltee weg te kappea erl' o$'-

nioirr in te p3.anteno Set rrer*-s i.ep1a#
3aet }ooÍhout lÍikt one erg goad-, emd'at

idara vanrnega d,e onderbe6roelÍag eprake

lzal aiJa rrarr een beterc Oo3'gs3'i13§.

Van bel,ang la voorel de haadhav'tag vaa
een d.ichte bcgroei-ieg lange d.a randen
van b.et gebtedr op àe overgallgea bos-
Land"boure'gron&en cn boe-asfal.fr*ag.
De rraterleJ.iee, welke vrt* veeL vo$rkffimclx

1a de Crroote ïi"Iaeroot zÍ.Jn door d.e ge-
meeate ïel"dkoreu ia eept'lokt" '[9&' ïGr-
reiJd.erd.



Egë**eleseEt

* Oatwatering *.xn*v" el.oten, dle te d.icht bÍ$ het gehÍed" of erÍu lÍggpn.
Eelfs ziju er verblrdirgesloten nct rie ve!ïles" §et IUkt one niet
uoedaakelljk, det bÍ§ de (iroote lrlesrost eers afsLuiter Íe geplaatst
o& overtol,lig um,tcr ttit bËt ves te leten weglopea. Dere afe}ultcr Í-s

EI ge!0akke3-i$k te "rerníelsx" rnaardoer rre,tar u-*"t het ven ken re6etre-
men,

* §et nierxse fíetspaö J.lgt te d,icbt aen de Klei-u.e Yl*sro+t* De f.asdi-
sehappelijk f,rael"e ligging rrar het paC gs&t bÍ.j de gpmeente Uit;tt'aar
borrea d.e belaagpijke naturysetenech.appelijke waarrie nan d.e Kleiue
YLasroot 

"
- Inteaeieve bemeetileg set vooral örijfnest ie ougerenst. Er kan een

grote i:lvleed. op het verranilíeÈ ontstaan.
* Sne:rmetige betredlng yan Ce venoevere ken orhereteLbare sehad.G tca-
- brenger. aa.rt d.e aannerige plentengroel".
i

- Ëe'jaarlí$ks í:n'de boesen te boeden.moÈeu:ere,Ec lÍ-jkt orxÉ geen preb}-e*
melr te gëve:x* HeL eehter de gelegenhe&dscrossers, d.ie: nlaea overeJ"
:asar d.oorheer:. te ki:nne*. seheuren" §trengere controle Le gewenst, d.aar
ae venoevere ku:r*.en word.en beschad.i.sË.

;asqltes yan Ëessel en lffiJ-x Ja*CIbs"

teleeui.:rgen: Ïdles van Hout ea Him Jaeohs*


