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HET KONENBERGERVEEN. 
^ / p e t is op een mooien avond. 
«fX Of beter: het is tegen den avond van een 
/ helderen dag in den voorzomer, — want mooi 
zijn alle avonden en alle morgens, alle middagen 
en alle nachten in Gods vrije natuur, bij zonne
schijn en bij regen, in storm en onweer en in nevel 
en mist, als de dauw over de velden trekt en als 
de sneeuwvlokken ronddwarrelen. Niets is onvol
maakt — alles is goed en waar en schoon in de 
schepping. Alleen de mensch heeft niet altijd het 
vermogen, het goede, ware en schoone op de rechte 
wijze te zien en te waardeeren. 

Het loopt dan tegen den avond. 
Naar het westen strekt zich de heide uit, met 

dennenbosschen hier en daar begroeid, waartusschen 
de roode daken der boerenhuizen uit Vragender 
schemeren. Een eenvoudig landschap. En toch zou 
een schilderij, waarop het goed was geschilderd, in 
de laatste stralen der roode zonneschijf, in den rijken 
kleurengloed, harmonieerend en tevens verre van 
ineenvloeiend, — met goud worden betaald. Laten 
we het waardeeren, dat we voor niemendal een 
levend landschap mogen beschouwen, levend onder 
de veranderlijke belichting. Eigenlijk is het wel 
opmerkelijk, dat de meeste menschen een geschilderd 
stukje natuur, dat toch nimmer een volmaakte 
nabootsing kan wezen, met meer aandacht en vaak 
met meer genot bezien, dan het model zelf. 

Aan onze linkerhand schiet op eenigen afstand 
de hooge, lange, rechte spoorweg van Winterswijk 
naar Zutphen door de heide, begeleid door de regel
matig geplaatste telegraafpalen met de blinkend 
witte //potjes". 

Rechts liggen tusschen de donkere vlakte eenige 
lichtgroene vlekken ontgonnen grond, welke sterk 
geuren naar bloeiende klaver en waar eenige flinke 
runderen een ode loeien aan de kunstmest. 

Voor ons, oostwaarts bevindt zich het Konen-
bergerveen, een laagte met water, veenmos, heide, 
berken, grassen, riet, driekant, plompen enz. enz. 
gevuld. 

Kraaien vliegen in kringen krassend door de lucht. 
Uit de verte klinkt het hartstochtelijke lied van 
zanglijsters; roodborstjes zingen in de berken in 
onze nabijheid en door den verren afstand vernemen 
we slechts flauw den nachtegalenslag. Nu en dan 
laa't de patrijs zijn geroep hooren. Met snellen, 
zacht hoorbaren wiekslag spoeden zich, hoog over 
ons, wilde eenden rustwaarts; den hals uitgestrekt — 
in regelmatige rechtlijnige beweging. Ver en luide 
weerklinkt de schrille schreeuw van een reiger met 
lange tusschenpoozen. 

Uit het veen komt het duizendvoudige gekwaak 
der kikkers als één klank tot ons. Ook hooren we 
een enkelen kievit en een grutto, en het geheimzinnige 
gonzen van de watersnip. 

• 
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Dan stijgt er plotseling een loeiend, bijna brullend 
geluid op uit de poelen... de roerdomp... 

De stilte daalt, nu de zon is ondergegaan en de 
maan is opgekomen. Alleen de nachtegalen, de kikkers 
en de roerdomp zijn des te duidelijker geworden. 

Eenig geritsel in de struiken doet ons scherp 
toezien. Weldra ontwaren we een reebok en zijn 
wijfje, welke rustig grazend naderkomen en zich 
daarop weer verwijderen. 

Bijna onhoorbaar sluipt een vos door het struik
gewas. 

Overal om ons komen de dieren des velds te 
voorschijn, alles om ons is leven. 

Het Konenbergerveen staat op de kaart van 
Nederland geteekend, als een bruin, ringvormig 
vlekje, ongeveer in het midden tusschen Winters
wijk, Lichtenvoorde en Groenlo, doorsneden van de 
spoorlijn Winterswijj?^-Zutphen. 

Verreweg het grootste deel van dit veen is af
gegraven en door zijn waterrijkdom is het soms 
bijna geheel en steeds op verscheiden plaatsen onbe
gaanbaar. In de gemeente Lichtenvoorde is het reeds 
lang verdeeld en loopen een menigte dijken, waar 
de verschillende eigenaren het veen lieten zitten, 
om de turf te kunnen vervoeren. Tusschen die dijken 
bevinden zich kuilen en gaten en poelen en kolken 

-

Kenzaam en vergelon ligt het Konenbergorveen voor ons. 

We zijn temidden der natuur en zijn blij te mogen 
genieten bij den aanblik van haar leven in den 
stillen zomernacht. 

Hoe meer de mensch van de regels der natuur 
afwijkt en zich aan het reine natuurleven onttrekt, 
des te ongelukkiger hij — onwetens vaak — moet 
worden. Gelukkig de landman, de herder, de visscher, 
de jager; de natuurvrienden. 

Intusschen heeft de dag geheel voor den nacht 
plaats gemaakt. Eenzaam en vergeten ligt het 
Konenbergerveen voor ons, omringd door een krans 
van ver van elkaar liggende boerderijen, waarvan 
we een enkel lichtje zien flikkeren. 

We zullen ons huiswaarts begeven. 

Een klein gedeelte is nog onversneden. Het stuk 
dat zich uitstrekt in de gemeente Winterswijk was 
tot voor kort nog markgrond. Nu heeft de gemeente 
het verkocht aan den heer Driesen te Aalten en 
den Burgemeester van Lichtenvoorde. 

ledere landstreek heeft haar geschiedenis. Maar 
niet elk is door de verschillende eeuwen met een 
blijvend kenmerk bestempeld. Wel alzoo het Konen
bergerveen. 

Onmiddellijk op het zand (den ondergrond) ligt 
zeer best veen, zwart van kleur en #vet als spek". 
Hierin worden tamelijk gave boomslammen (eiken 
en ander loofhout) aangetroffen, soms meer dan 
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Een klein gedeelte is nog onversneden. 

een M. dik, liggend in de richting van het Westen 
naar 'het' Oosten. In den voortijd zullen hier dus 
prachtige reuzenboomen gegroeid hebben, die zeer 
waarschijnlijk door stormen zijn geveld of door 
oveïmossing zijn vermoord. 

De tweede laag bestaat uit een minder goede 
veensoort, welke ook lichter van kleur is. In deze 
laag vindt- men de ondereinden van rechtopstaande, 
niet zeer'dikke dennen. Zou wellicht een geweldige/ 
brand de dennenbosschen hebben vernietigd? 

De slechtste en lichtstgekleurde soort van veen 
bevat geen "hout. Waarschijnlijk 
is de derde laag uit:heide, veen-
mos enz. ontstaan. 

Nu ontstaat hier en daar reeds 
een vierde veenlaag. 

Voor 50 jaar was het Konen
bergerveen een kale streek. Tegen
woordig groeien er gagel, heide-
veenmos, veenpluis en vooral 
berken. Bleef de streek lang 
genoeg onaangeroerd, dan zouden 
onze nakomelingen in de vierde 
laag do overblijfselen van berken 
vinden. 

Wellicht is het Konenberger
veen voor ontginning geschikt, 
wat de samenstelling van den 
bodem en wat de ligging betreft. 
Doch de afwatering is zeer slecht. 
Een klein beekje, de Veengoot, 
slentert en sijpelt op Breedevoort 
toe. Er bestaan plannen, de af
watering te verbeteren. Dit moge 
veel voordeelen voor den landbouw 

en de veeteelt beloven, veel natuur
schoon zal er door verloren gaan. 

Tegenwoordig wordt er in het 
Konenbergerveen niet veel turf meer 
gemaakt. Wel is er nog meer dan 
genoeg veen aanwezig, doch door 
den waterrijkdom tamelijk onbruik
baar. En het wordt er nog slechter 
op, daar hier en ginds de dijken 
reeds worden afgegraven. 

Men onderscheidt drie soorten van 
turf. 

„Schadden" worden van de boven
ste laag gestoken met een vlijm
scherpe spade. Ze zijn erg los, 
vlammen wel goed, doch er zit niet 
veel hitte in. 

Zijn de schadden weg, dan komen 
de bonken, die beter zijn en ook met 
de spade gestoken worden. 

„De beste turf zit beneden". Deze wordt niet 
gestoken. Het veen wordt tot een dikke pap ver
werkt, deze wordt op een effen plaats uitgestreken 
en daarop tot turf gesneden. 

Tegenwoordig maken de boeren de turf alleen 
voor eigen gebruik en nog niet eens allen, terwijl 
erjzxoeger ook veel in de steden verhandeld werd. 

G. J. MEINEN. 

(Wordt vervolgd). 

Onder in het veen. 


