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rijkdom 

NZE lezers weten, dat de Vereeniging tot Behoud van Natuur
monumenten bezig is, geld bij elkander te brengen om een stuk 
van de bosschen en vennen van den Hondsberg onder Oisterwijk 
aan te koopen. 

Het geldt hier een van de schoonste deelen van ons land en 
een terrein, waar op een oppervlakte van slechts honderd hectaren een 
en afwisseling van plantengroei wordt aangetroffen, die men — enkele 

duinterreinen uitgezonderd — elders tevergeefs zou zoeken. 
Wij vinden hier vereenigd de flora van de natte en de droge heide met 

dennebosch, tegelijk met groenlanden langs de beekjes van de Achterste en de 
Voorste stroom met hun rijen van populieren, elzen en wilgen. Als geheel hangt 
het terrein samen met de Campina-sche heide, die al even waterrijk is en even
eens heuvelvorming vertoont, afkomstig van oude zandverstuivingen. De meeste 
der plassen, vennen, zooals ze hier genoemd worden, zijn niet anders dan kommen 
in 't heuvelland, waaruit 't water niet of moeilijk afstroomen kan. 

Het mooiste ven, omgeven door sterk gegolfd terrein, met oud dennebosch 
begroeid, is het Choorven, een meertje, bijna een kilometer lang en op 't breedste 
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stuk twee- h drie honderd meter breed. Het is geheel omgeven door oud dennebosch, 
waarvan de bodem dicht bemost is of begroeid met boschbessen en onderhout 
van allerlei bloemheesters. De oevers van de plas zijn moerassig en begroeid 
met een dubbelen gordel van waterwilgen en geurigen gagel. Een oppervlakte 
van enkele hectaren is geheel in beslag genomen door hooge Molinia-bulten, 
waartusschen in den zomer het mooie cipelgras zijn talrijke gele bloemen vertoont. 
In den nazomer ziet het er blauw van gentianen en in voor- en najaar wiegelen 
er de mooie klokjes van Andromeda. 

Andere oeverstukken zijn groote kussens van Veenmos, bezet met Zonnedauw 
en Scheuchzeria. Dat Veenmos zendt lange twijgen het water in en zoo zien 
we stukken van het Choorven langzaam vervormen tot echt hoogveen. Elders 
weer zijn strooken van honderden meters lang geheel bezet met het Moeras-
hertshooi, dat zoo mooi zilverachtig wordt, als 't pnder water groeit en dan zijn 
gouden bloempjes als bekertjes naar boven steekt. In de plas zelf is hier gedrang 
van waterlelies, van allerlei fonteinkruiden, veenwortel, watergentiaan, afgewisseld 
met dichten groei van riet- en lischdodden, terwijl de bochten vol zijn met 
waterklaver, honderden vierkante meters niets anders dan waterklaver. Bijna 
alle varens van ons land groeien aan en om het Choorven; de Koningsvaren 
heeft er zijn rijkste ontwikkeling. 

Een stukje noordelijk van 't Choorven ligt 't Witven, waar de Lobelia 
groeit en hier en daar vinden we sommige kleine putjes heelemaal bespikkeld 
met de gele bloempjes van de kleine blaasjeskruiden. Na 't Witven komt 't 
Esscheven, ook al een groote, prachtige vijver midden in 't woud, mooier dan 
de mooiste vijvers van de grootste parken in ons land. 

Geen wonder dan ook, dat de Oisterwijkers en Tilburgers hier graag wandelen 
en dat ook van verre de fijnproevers van landschappelijk schoon hierheen komen, 
om te genieten. De Hollanders zelf weten ook al den weg hierheen, al moet 
het erkend worden, dat de natuurvrienden nog lang niet aan Brabant de aan
dacht geschonken hebben, die deze schoone provincie verdient. Zooveel te beter, 
zou ik haast zeggen, des te meer aardigheid is er aan, des te meer kans, om 
daar eens wat nieuws of belangrijks te vinden. Waarom zou daar niet het 
Priemkruid (Subularia) voorkomen, dat ook wel in de Belgische Kempen groeit? 
Ik heb er al — vergeefs — naar uitgekeken. 

Doch laten we de huid van den beer niet verkoopen; Bruin is nog lang 
niet geschoten. Toch is het dringend noodig, dat we daar in Brabant terreinen 
reserveeren, niet alleen voor de tegenwoordige bevolking van Boxtel, Oisterwijk, 
Tilburg, Den Bosch en voor de touristen en natuurvrienden, maar vooral met't oog 
op de toekomst. Want wie weet, in hoe korten tijd de ontginning van het Peel-
kolenveld zal aanvangen en hoe hier, evenals in de Belgische Limburgsche Kempen 
overal nieuwe fabrieken en opslagplaatsen zullen verrijzen, Aan den anderen kant 
nemen dennenplantagos, vloeiweiden, akkers telkens meer terrein in beslag. Het is 
dus dringend noodig, daar in Brabant een zoo groot mogelijk natuurpark te stichten. 


