
kust. Nu viel het eerste optreden van één 
jaar oude Koornaarvissen in 1948. dus juist 
één jaar na de zeer warme zomer van 1947. 
Na 1947 kwam als tweede topjaar voor het 
broed 1952, eveneens een warme zomer, 
toen de watertemperatuur van de Wadden
zee 2° hoger dan normaal was. Maar toch 
schijnt de Koornaar zich ook in uit
gesproken koude zomers bij Texel voort te 
planten, want in de in dit opzicht beruchte 
zomer van 1956 werden veel koornaar-
jongen op Texel gevangen. 
Tenslotte mogen hier nog enkele losse aan
tekeningen volgen. Omdat de Koornaarvis 
zo gemakkelijk in leven te houden is. niet te 
groot wordt en bovendien zo levendig is. 
is hij een ideale aquarium-vis. De Koorn
aartjes zwemmen meestal in scholen. 
waarbij hun zilverwitte, overlangse band 
donker dan wel glimmend contrasteert 
tegen het groenbruine lichaam; (de naam 

1. Ligging en historie. 
In de gemeente Kamerik (prov. Utrecht) 
ligt ten noorden van het dorpje Zegveld 
tussen het boezemwater de Greft en de 
Zegveldse kade een plm. 3 km lange en 
250 — 50 meter brede strook boezemland. 
De bevolking noemt dit de „nessen" 
(nes = boezemland). Men bezigt de meer
voudsvorm, omdat het boezemland door 
enkele smalle sloten in een aantal percelen 
is verdeeld. Wij onderscheiden hieraan een 
brede zuidnes en een vrij brede noordnes. 
die door een lange smalle middennes zijn 
verbonden. 

„koornaar" hebben ze te danken aan de 
goudgele verkleuring, die pas na fixatie 
optreedt!). Uit maagonderzoek van pas 
gevangen dieren is ons gebleken dat zij in 
hoofdzaak van dierlijk plankton leven — 
net als bijvoorbeeld de kleine Spierinkjes. 
waar ze uiterlijk ook zo op lijken. In het 
aquarium laten de Koornaartjes zich ge
makkelijk voeren met Aasgarnaaltjes (My-
sis), watervlooien, wormpjes en gehakte 
Mossel. Als echter een stukje eenmaal stil 
op de bodem ligt. pakken ze het niet op. 
hetgeen een bewijs is. dat zij geen 
„grazers", maar jagers zijn. 
Bij goede voeding groeien de dieren voor
treffelijk, en het lijkt dan ook niet uit
gesloten, dat zij zich ook in gevangen
schap zullen voortplanten, zodat wij de 
kans hebben ook iets naders over hun ge
dragingen bij de balts en bij het paaien 
te weten te komen. 

De nessen vormen een heel bijzonder land
schap. Vóór de tijd. dat het Riet hier overal 
omhoog schiet, wordt het oog geboeid door 
bronskleurige, vlakke moerasweiden met 
hier en daar verspreid staande elzen- en 
wilgenbosjes. Dit plm. 12 ha grote gebied 
valt te meer op omdat het samen met het 
boezemwater de Greft tussen twee dijken. 
de Zegveldse kade en het Jaagpad, als het 
ware opgeheven ligt tussen lage, groene 
graslandpolders. Dit zijn de polders Zeg
veld. Zegvelderbroek en de Achttien-
hovense polder (Z.H.) in het westen en de 
polder Kamerik-Mijzijde in het oosten 

DE KAMERIKSE NESSEN IN HET 
OUDE MILAND 

E. E. V A N DER V O O . 

(Stichting tot Onderzoek van Levensgemeenschappen) 

R.I.V.O.N.. Mededeling nr 8. 

102 



(fig. 1). In de polder Zegveld is direct ten 
westen van de Greft nog de loop van een 
oud meanderend riviertje, de Oude Mije. 
te volgen. Dit is thans niet meer dan een 
smalle, ondiepe, bochtige sloot. 
De nessen zijn in 1494 bij het graven van 
het boezemwater de Greft ontstaan. Dit 
betekende in feite een verlegging van de in 
1373 in de polder Kamerik-Mijzijde ge
graven „Oude Greft" naar het westen. Ten 
zuiden en ten noorden van de genoemde 
nessen liggen aan de westoever van de 
Greft nog meer van die afgesneden buiten
gegraven landjes, die hoewel van geringere 
omvang, toch ook interessant zijn. Het 
meest zuidelijke van deze terreintjes be
vindt zich tegenover het stoomgemaal van 
het Jaagpad bij de Lignekade (2 km ten 
noorden van Woerden), het meest noorde
lijke op 1,5 km ten zuiden van het dorpje 
Achttienhoven (gem. Nieuwkoop). Langs 
de oostoever van de Greft. langs het Jaag
pad, komen dergelijke boezemlanden niet 
voor, 

De drie Kamerikse nessen verschillen in 
grootte, begroeiing en grondwaterstand. 
Men kan hen de gemeenschappelijke naam 
van „onland" geven, want sinds de vijf
tiende eeuw zijn de menselijke bemoeiingen 
beperkt gebleven tot het eenmaal per jaar 
maaien van de vegetatie. Zij werden 
nimmer bemest. Dit heeft geleid tot een be
langwekkende organische bodemvorming 
en botanische samenstelling. 
De nessen hebben een plantendek, dat 
voornamelijk uit zeggen, biezen en riet be
staat met een unieke flora van moeras-
weideplanten en mostapijten, 
De graslanden ten westen van de Zeg
veldse kade en ten oosten van het Jaagpad 
vertonen een uitgestrekt landschap van 
hooi- en weilanden1). Zij liggen ongeveer 
twee meter lager dan het boezemland om
dat de veengrond tengevolge van bemaling 

in de loop der eeuwen zakte (klink). Deze 
groene vlakten worden in het westen 
onderbroken door huizengroepen en 
boerderijen, welke veelal onder hoge bomen 
verscholen liggen. Zij zijn om het lage 
torentje van Zegveld gegroepeerd en staan 
verder langs de landwegen, die in het 
dorpje samenkomen. In het oosten vormen 
kleine bosjes langs de zuid-noord gerichte 
Oude Greft in de polder Kamerik-Mijzijde 
met het geboomte van de buurtschappen 
Oud- en Nieuw-Kamerik een afwisseling 
in het vlakke land. Deze groene vlakten. 
meer in het bijzonder de hooilanden ervan, 
zijn met hun weidevogels in mei en juni 
zeer aantrekkelijk. 

De genoemde polders werden plm. 1300 
aangeduid als het „Miland". (Mi betekent 
broekland; de naam verdween omstreeks 
1400, Thans is aan een der landwegen in 
Zegveld de naam Milandsweg gegeven). 
Het was een rechtsgebied, dat deel uit
maakte van een veel groter gebied, hetwelk 
in 1204 vrijwel geheel door de Graaf van 
Holland op de Bisschop van Utrecht werd 
veroverd. Reeds in de tweede helft van de 
10e eeuw was het oude Miland een moeras-
woud van oud holocene oorsprong, door de 
Bisschop van Utrecht ter ontginning uit
gegeven. De ontginningen werden voort
gezet. Maar ondanks de bemaling door 
middel van vele molens stond de ontgin
ning tot 1874 nog iedere winter blank. Het 
toen in werking tredende stoomgemaal 
maakte er een eind aan. Dit stoomgemaal. 
nu electrisch gemaal, staat nog op dezelfde 
plaats, namelijk aan de Greft op 1500 m 
ten noordoosten van het dorpje Zegveld 
(Van Doorn 1940). 

1) Een laatste herinnering aan de vroegere 
„schraallanden" zijn enige blauwgraslandpcr-
celen nabij de Stichtse Mije in het noorden van 
de polder Zegvelderbroek. Een gedeelte hier
van is Staatsnatuurreservaat. 
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Fig, 1, Overzichtskaartje. 

T e n tijde van de eerste ontginningen deed 

het in de aanvang genoemde riviertje, de 

O u d e Mije, dienst als waterafvoergeul. Het 

bestond reeds lang daarvóór als een oud-

holocene opwater tak x) van de O u d e Rijn, 

De bovenloop heette de Kamerikse stroom, 

Deze splitste bij het reeds genoemde stoom

gemaal aan de Lignekade een westelijke 

tak af, de O u d e Mije genoemd. Het op-

water drong nu van zuid naar noord het 

moeraswoud binnen. Mogelijk kan dit 

watertje in het Atlanticum (plm, 4000 jaren 

voor onze jaartelling) zelfs een wadgeul 

zijn geweest (Vink 1954), Hieruit moge 

1) een zijtak van een rivier, waarin water 
wordt opgestuwd. 
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blijken welk een waardevol archief de 

bodem van het oude Miland is. 

De oeverwallen van de Kamerikse stroom 

werden in recente tijd in de polder O u d e -

land en Tournoisveld ten behoeve van de 

steenfabrieken afgevlet. Meer naar het 

noorden in het oude Mi land werden de 

oeverwallen van de O u d e Mije later even

eens door mensenhand gehavend. M e n ge

bruikte de klei daa r voor de versteviging 

van de Zegveldse kade. 

Toch kan men in het veld en op luchtfoto's 

de loop van de O u d e Mije. het smalle. 

meanderende oude grensriviertje tussen 

Holland en het Sticht, in het thans in-

geklonken veengebied waarnemen. Daarui t 

blijkt dan dat de in 1494 gegraven Greft 

(fig. 2) over 1.5 km naar het noord-noord

westen eerst de loop van de O u d e Mije 

volgt. Daa rna ziet men dat er bij het 

graven van de Greft bochten van dit 

riviertje zijn afgesneden. Z o bevindt zich 

op ruim 1 km ten noord-oosten van Z e g 

veld een oud boezemland. de „ N e s " ge

heten. Dit kwam tengevolge van de afsnij

ding en omkading binnendijks in de polder 

Zegveld te liggen en klonk met de om

geving in. Direct ten noorden hiervan zijn 

eveneens bochten afgesneden. O o k hier 

leidde 't opwerpen van de Zegveldse kade 

tot een binnendijkse en lage ligging van 

oorspronkelijke boezemlanden. maar er 

bleef ook boezemland tussen de Greft en 

Zegveldse kade „buitendijks" liggen. Dit 

boezemland, dat wij de Kamerikse nessen 

noemden, klonk niet in. De grondwater 

s tand bleef hier gehandhaafd tengevolge 

van de samenhang met 't op peil gehouden 

boezemwater van de Greft. Behoudens 

enige veenvorming veranderde er dus sinds 

de 15e eeuw maar zeer weinig aan de 

bodem van de nessen, 

W e e r verder naar het noorden buigt de 

O u d e Mije naar het noordwesten en geeft 



ter plaatse langs de Zegveldse kade een 
zij-arm af. die in noordoostelijke richting 
gaat (fig. 3). De voortzetting van dit 
riviertje naar het noordwesten wordt nu 
nog steeds vergezeld van ongerepte oever-
walletjes, De Oude Mije verenigt zich een 
paar kilometer verder met een andere op
watertak van de Oude Rijn, Dit is de Mije, 
die van Zwammerdam af in noordoostelijke 
richting meandert. Vink (1954) geeft in 
„De Rivierstreek" een interessante en en
thousiaste beschrijving van de Oude Mije: 
„Nooit heb ik in onze polders zulk een aan
schouwelijk onderwijs in geomorphologie 
ontvangen als in begin augustus 1946 langs 
de Oude Mije, Daar spreekt de natuur een 
glasheldere taal. Daar ligt langs de bochten 
gemeten zeker over 21/2 km een fluviatiel 
landschap (alles veen volgens de kaart van 
Tesch uit 1924). van een gaafheid zo groot. 
zowel van de kleinste onderdelen als van 
het geheel in zijn volle omvang, dat men 
zou denken in den vreemde te zijn. in de 
wildernis van een steppe, waar nimmer een 
mensenhand de bouwsels der vrije stromen 
beroerd had". 
De Kamerikse nessen vormen een waarde-

Fig, 3, De Oude Mije, met een kleiput. 

vol onderdeel van dit landschap. Deze 
boezemlanden behoorden oorspronkelijk tot 
Kamerik-Mijzijde, Deze samenhang is 
thans nog waar te nemen. Enkele sloten in 
de nessen enerzijds en die in de polder 
Kamerik-Mijzijde anderzijds liggen name
lijk duidelijk in eikaars verlengde (Van 
Doorn 1940), Samenvattend kunnen wij 
dus zeggen, dat in de tweede helft van de 
10e eeuw met de ontginning van het Oude 
Miland werd begonnen en dat sinds de 15e 
eeuw een strook buitengegraven boezem
land, de Kamerikse nessen, gespaard bleef 
voor ontwatering. Het ontginningsgebied 
daarentegen klonk in en zakte met het 
riviertje de Oude Mije ongeveer 2 m om
laag. 

2. Bodem en milieu. 
Hudig en Duyverman (1950) hebben 

aan het veengebied van het Oude Miland 
interessante beschouwingen gewijd. Zij be
schikten hiertoe over een groot aantal 
boringen. Hierdoor zijn wij in staat aan de 
hand van drie bodemprofielen een beschrij
ving te geven van de bodemsamenstelling 
en de klink ( fig. 4). 
Profiel A is afkomstig van de zuidnes, de 
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profielen B en C geven de toestand weer 
van het ingeklonken binnendijkse polder
gebied. respectievelijk ten zuiden en ten 
westen van de zuidnes. De opgetreden 
klink is zonder meer duidelijk. Verder ver
tonen de drie profielen een ongeveer 8 
meter dikke veenlaag met hier en daar 
houtresten (bosveen). Deze rust op zand. 
Uit geologische en bodemkundige gegevens 
(Bennema 1949) mag worden afgeleid, dat 
die veenlaag tot een veenzoom behoorde, 
die zich ontwikkelde langs de vroeger ter 
plaatse bestaande „Waddenzee". Zij ont
stond plm, 4000 jaren voor onze jaartelling 
en werd door de zee gespaard. Profiel A 
van de zuidnes geeft nog een plm. 4 m 
dikke kleilaag tussen de veenlaag en het 
zand aan. Deze is waarschijnlijk gevormd 
als een oeverwal van de Oude Mije. Ver
der bevindt zich boven de bosveenlaag een 
kleilaag van plm, 0,50 m dikte met daar-
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Fig, 4. Bodemsamenstelling en klink in 
het Oude Miland. (Naar Hudig en 
Duyverman. 1950). 

boven een pakketje vast veen. Dat klei-
laagje is waarschijnlijk overstromingsslib 
van de Greft. 
Volgens de litteratuur is de veengroei oor
spronkelijk van eutrofe aard geweest. Het 
bevat in de diepere lagen onder meer Riet, 
Waterdrieblad, zeggen en Galigaan, terwijl 
in de hogere lagen voornamelijk Riet en 
zeggen voorkomen (Florschütz 1941 ), 
Volgens Duyverman (1948) is de onderste 
kleilaag van profiel A niet afgezet als 
oeverwal, maar van biogene oorsprong. 
d.w.z. ontstaan door remineralisatie van 
flora- en faunaresten. Periodiek — in de 
winter — werd het aanwezige water vanuit 
het zuidoosten opgestuwd en ververst door 
de aanvoer van overtollig neerslagwater, 
Dit water was tevens slibarm, maar rijk aan 
opgeloste plantevoedende bestanddelen. 
W a t de waterhuishouding betreft waren de 
nessen door het 20 m brede en 2.00—2.50 
m diepe water van de Greft en overigens 
door 2 — 6 m brede en minder dan 1.00 m 
diepe sloten omgeven. In het algemeen 
staan deze sloten in open verbinding met 
de Greft, terwijl zij plaatselijk zijn afge-
damd). In dat geval zijn zij gedeeltelijk 
dichtgegroeid met Riet, doch onbegaan
baar, Men kan er tot het middel in weg
zakken, Er bestaat dus wel een vrije uit
wisseling met water doch er is geen sprake 
van verversing. 
Op ongeregelde tijden, afhankelijk van de 
regenval, wordt polderwater op de Greft 
geloosd. Hierdoor ontstaat hierin een wis
selende waterstand. Tussen de hoogste en 
laagste stand is een verschil van ongeveer 
20 cm, 
In het midden van de nessen staat bij de 
hoogste boezemwaterstanden 0.08—0,10 m 
water, op één plaats in de zuidnes wel 
eens 0.15 m. Dit is opgezet grondwater. 
inundatie vindt zelden plaats. Het terrein 
is voor het grootste deel drassig, plaatselijk 
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verend. N e r g e n s kan van trilveen worden 

gesproken. Dit is waarschijnlijk een gevolg 

van de aanwezigheid van de genoemde 

halve meter dikke kleilaag. Langs enkele 

slootoevers en ook gedeeltelijk langs de 

Greftoever is de bodem over een paar 

meter breedte hoger. He t g rondwate r blijft 

hier onder het maaiveld. Dit is vermoede

lijk een gevolg van het „ophalen" van de 

plantengroei , die langs de waterkanten de 

ver landing inleidt. Dit ophogen heeft even

wel s inds jaren niet meer plaats gehad. In 

juli en augus tus is de g rondwate r s tand in 

het a lgemeen het laagst. De zuurgraad van 

het wa te r in de Greft en de sloten in en om 

de nessen is neutraal , de p H is 6.7—6.8. 

He t chloorgehalte schommelt tussen 80^— 

90 mg per liter. He t water in de nessen is 

zwak zuur, de p H is in het algemeen 6,6. 

Muggen-repellent. In: Insecticides and repel
lents for the control of insects of medical im
portance to the armed forces. U.S. Dept. of 
Agric. circ. nr. 977. 91 pp. 1955, kwam ik het 
volgende muggen-repellent tegen: 40 % di-
methylphthalaat, 30% 2-ethyl-l,3 hexaandiol, 
30 % dimethylcarbate of 30 % propyl N,N-
diethylsuccinamaat. 
De eerste stof op zichzelf al. bleek niet alleen 
zeer goedkoop te zijn, maar ook een reusachtig 
effect te hebben tegen muggen en dazen. Het 
werken in grienden en moerassige bosjes, dat 
vroeger een kwelling was. werd nu zonder be
zwaar mogelijk. A. VAN WIJNGAARDEN. 

Peziza Icucomclas Pers. Bij onze tochten door 
het fraaie „Berg-en-Bos" te Apeldoorn troffen 
we op leemhopen aan de Harpweg onder en 
nabij Grove dennen enige exemplaren van een 
interessante bekerzwam aan, die aan een 
porceleinen beker deed denken, van buiten 
grijswit en van binnen ten dele zwart. Als we 
deze zwam een naam zouden geven, zou Porce
leinen bekerzwam wel de beste zijn. 
Plaatselijk komt leem in „Berg-en-Bos" voor. 

plaatselijk wel eens 6,2 en ook 6,8. He t 
chloorgehalte is hier iets lager. nl. 60—70 
rag per liter. He t water is dus nog zoet 
(metingen tussen 1 jan. en 19 mei 1955) . 
He t milieu voor de plantengroei in de 
nessen is momenteel mesotroof. Dit is in 
tegenstelling tot de oorspronkelijke aard 
van de plantengroei , die zoals reeds werd 
vermeld eutroof zou zijn. He t valt evenwel 
op, dat de plantengroei langs de Greft
oever, in en langs de sloten op eutroof 
wa te r wijst. Een verklaring voor het zwak 
zure milieu in de nessen zelf zal waarschijn
lijk gezocht moeten worden in het feit, dat 
dit terrein niet of slechts zelden wordt 
overstroomd, terwijl het wel drassig is. Het 
g rondwate r wordt dus niet ververst, terwijl 
de zuurstof niet in de bodem kan door
dringen. ( W o r d t vervolgd) . 

De naam „leemkuil" van de plaats, waar thans 
de wilde-plantentuin van de K.N.N.V.-af
deling Apeldoorn is aangelegd, wijst in deze 
richting. 

Bij opzending aan het Rijksherbarium werd 
onze determinatie bevestigd. Dr. R. A. Maas 
Geesteranus schreef ons dat deze Peziza slechts 
twee maal in Zuid-Limburg is aangetroffen op 
leemhoudende bodem. Wel een zeldzame 
vondst dus. JOH. A. C. V E T H en 

A. N. KOOPMANS. 

Afwijkend vogclgcdrag. De heer M. J. Beijen. 
boswachter op de Kampinase heide te Boxtel, 
vertelde mij, dat hij deze winter had waar
genomen, dat een Vlaamse gaai een volkomen 
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