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Het Land van Maas en Waal is een oud 
land. De strook van hoge grond tussen de 
rivieren die zich uitstrekt van Heumen tot 
Horssen bood de beste gelegenheid tot 
vestiging in dit gebied. Talrijk zijn er de 
bewijzen van oude en ononderbroken be
woning. Grafheuvels en grenswallen, oude 
boerenwoningen, molens, kastelen, ruïnes, 
oude bidplaatsen en interessante kerkjes 
maken er iedere tocht tot een verrassing. 
Vele stukken zijn nog ongerept. Het kon 
zijn karakter bewaren dank zij zijn afge
sloten ligging. Ook het natuurlijke land
schap werd er niet aangetast. 
Onder de rook van Nijmegen ligt een ge

deelte dat geheel het kenmerkende van de 
streek heeft: de Hatertse Vennen (fig. 1). 
Het leek goed het onze aandacht te schen
ken. Binnen afzienbare tijd zullen stad en 
vennen buren zijn. Nijmegen gaat uitbrei
den over het Maas-Waalkanaal. 
Een wandeling door de vennen, gewa
pend met de Geologische Kaart, overtuigt 
ons dat de hoge gronden duinen zijn, lang 
geleden gevormd en nu goed geconser
veerd onder een begroeiing van hei of van 
dennen. De richting van de gehele heuvel
rug en het profiel van de afzonderlijke 
duinen wijzen op herkomst van het zand 
uit het zuidwesten. Erg fijn zand is het 
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niet; het komt ook niet van ver, het is uit 
het nabije Maasdal geblazen op het eind 
van de ijstijd. Alleen bij Hatert ligt aan de 
noordzijde van de rug leem, die afgezet 
moet zijn vóór het zand. Aan de zuidzijde 
liggen de uiterwaarden van de Maas. 
Men weet hoe duinen ontstaan: de wind 
speelt met zand, er ontstaan hoogten en 
diepten: duinen en duinpannen. De uitbla
zing gaat voort tot op het grondwater of 
een harde laag. Door stijging van het 
grondwater vullen de duinpannen zich; 
daarmee zijn dan de vennen ontstaan. 
Dat de leemlaag die aan de noordzijde ligt 
zich een eind onder het stuifzand voort
zet was reeds enige jaren bekend. Wij 
konden die laag onder het gehele vennen-
gebied aantonen. 
De hydrobiologische toestand van de Ha
tertse Vennen is daarmee een heel eind 

verklaard. De gaafheid van het landschap 
moet worden toegeschreven aan water
overlast, die dikwijls in dit gedeelte be
staan moet hebben, waardoor het minder 
toegankelijk was dan de rest van de zand-
rug. 
De leemlaag tilt het grondwater boven het 
peil van de lager gelegen omgeving uit. 
De voorraad wordt uitsluitend in stand 
gehouden door neerslag. Er is enige kunst
matige afvoer, vooral aan de oostzijde van 
de weg Hatert-Overasselt. Omstreeks 1910 
zijn daar diepe sleuven gegraven met het 
oog op de bebossing van de vochtige heide; 
de vennen aan die kant wisselen dan ook 
vrij sterk in peil. 
Het regenwater kan in het armelijke zand 
maar weinig voedsel opnemen: het grond
water is daardoor in het gehele vennen-
gebied voedselarm. Het verbreidt ook zijn 
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Fig. 1. Het Land van Maas 
en Waal bij Nijmegen. 

1. Laagte van Grocsbeek, 
gletsjerbekken uit de voor
laatste ijstijd. 

2. Stuwwal van Nijmegen, 
een heuvelrug, opgestuwd 
door het diluviale landijs in 
de voorlaatste ijstijd. 

3. Zandvlakte. 
opgebouwd door smeltwa
teren van 't diluviale land
ijs (voorlaatste ijstijd). 

4. Leemvlakte. 
op het einde van de laatste 
ijstijd door Rijn- en Maas-
armen gevormd. 

5. Duinrug. 
op de overgang van de laat
ste ijstijd naar de huidige 
warmere periode vanuit de 
Maasvlakte opgewaaid. 

6. Rivierafzettingen 
uit de huidige warmere pe
riode. 

7. Grens tussen de oudere en 
de jongere landschappen. 
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Fig. 2. Het Uiversnest. 
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invloed op de naaste omgeving; die invloed 
wordt echter opgeheven door cultuurtech
nische maatregelen. 
De naaste omgeving — vooral het leem-
gebied aan de noordzijde — was vroeger 
een wildernis waar het water niet weg 
koo. Pas na de kanalisatie van de Maas 
en het graven van het Maas-Waalkanaal 
kon dit gebied in cultuur worden gebracht; 
dit gebeurde omstreeks 1925. 
Geleidelijk is een nieuw landschap ont
staan: de vochtige heide bebost, de omge
ving ontgonnen. Een buitengewoon mooi 
cultuurlandschap. 

In een dergelijk gebied is het voor een bio
loog interessant veranderingen, verliezen, 
winstpunten te signaleren. Het oorspron
kelijke open landschap van een heuvel
achtige heide met veel heidepiassen ver

dween en maakte plaats voor een meer 
besloten landschap met aanplantingen van 
dennen en larixen. De vennen waren aan
vankelijk even voedselarm. In de loop der 
jaren zijn min of meer stabiele typen ont
staan afhankelijk van een min of meer 
standvastige graad van voedseltoevoer. Er 
zijn vennen temidden van ontgonnen ter
rein, of die er gedeeltelijk aan grenzen, of 
die alleen afvoerwater ontvangen, of een 
vogelkolonie herbergen, of alleen object 
van recreatie zijn. Het is een ideaal terrein 
om het veranderen van karakter van voed-
selarme vennen te bestuderen. 
Twee extreme typen onderzoeken wij reeds 
geruime tijd: het Uiversnest (fig. 2), een 
schilderachtig, hooggelegen en dus diep 
ven, dat niet afwatert; het trekt veel be
zoek — dat meer achterlaat dan nodig is 
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Fig. 3. Het Talingven, niet ver van het Uiversnest. 

— het handhaaft desondanks botanisch en 
hydrobiologisch zijn merkwaardige voed-
selarme karakter. De vegetatie is homo
geen, er zijn alleen echte hoogveenasso-
ciaties; op vervuiling wijzende soorten zijn 
er zeldzaam. Algemeen zijn er: Lavendel
heide (Andromeda polifolia), Veenbes 
(Oxycoccus palustris). Ronde en Kleine 
zonnedauw (Drosera rotundifolia en D. 
intermedia) en Veenbies (Scirpus cespi-
tosus). Beenbreek (Nathecium ossif ra-
gum) komt vrij veel voor. terwijl Scheuch-
zeria (Scheuchzeria palustris) tot nu toe 
éénmaal gevonden werd. In de moslaag 
domineren Sphagnum papillosum en S. re-
curvum, waarnaast o.a. Cephalozia ma-
crostachya en Aulacomnium palustre aan
getroffen worden. Een overgang van het 
Sphagnion naar de Dopheidegemeenschap 
(Ericetum tetralicis) op de iets hogere 
horsten is duidelijk waarneembaar, terwijl 
op de hoogste plaatsen Struikheide (Cal-

luna vulgaris) domineert, en hier en daar 
reeds Grove den (Pinus silvestris) en 
"Zachte berk (Betuia pubescens) opslaan. 
Geheel anders is de toestand in het 
Meeuwenven (fig. 4) . Dit ven ligt ooste
lijk van de weg. Het ligt lager en is dus 
niet diep — want het is afgesloten door 
dezelfde leemlaag — het heeft afwatering. 
maar ontvangt zelf ook enig water van een 
bedrijf en het bergt een grote kolonie Kok
meeuwen. Kwalijk is dat het ven het 
beginpunt van de afwatering van alle ven
nen oostelijk van de weg Hatcrt-Overas-
selt is waarlangs het verontreinigde water 
door al die vennen wordt geleid; men kan 
dit aan een spoor van planten volgen. 
De vegetatie is een wild mozaïek van 
plantengezelschappen. Hoogveenassocia-
ties grenzen aan ruderale. Op de eiland
jes waar de meeuwen huizen zijn de hoog-
veenplanten tot op de laatste verdwenen 
en door nitrofielen vervangen als Llrtica 
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Fig. 4. Het Meeuwenven, 1961; een 1300 paren Kokmeeuwen op de eilandjes. 

(brandnetel), Rumex (zuring), Brassica 
(kool), Chenopodium (ganzevoet), Arc
tium (klit), Tussilago (hoefblad) e.d. In 
het water bezetten Typha (lisdodde) en 
Phragmites (riet) jaarlijks meer vierkante 
meters. Van een massaal binnendringen 
van een nieuwe plant waren wij getuige in 
de droge zomer van 1959; wellicht her
innert men zich de ..luchtbrug" van zaden 
van Moerasandijvie (Senecio tubicaulis) 
die vanuit Oost-Flevoland wekenlang over 
het zuiden van Nederland werd in stand 
gehouden. De zaden kiemden uitsluitend 
op het zeer voedselrijke slik van het Meeu
wenven en kwamen daar in het volgende 
jaar tot enorme ontwikkeling. In andere 
vennen kwamen de planten niet op. 
Het medium van de vervuiling is het wa
ter. Als men de chemische samenstelling 
van de twee vennen vergelijkt, vallen grote 
verschillen op. Het Meeuwenven is een 
ander water geworden. 

Tabel 1. Chemische gegevens. U. 
M. = Meeuwenven 

(in mg/l) 
Chloride 
Fosfaat 
Ammonium 
Permanganaat-
' i i verbruik 
Totale hardheid 

(Ca + Mg) 
Zuurstof 
pH 

U. 
9 - 15 
0,005 — 0,2 
0,1 - 1,25 

7 -30 

6 - 10 
7 - 15 
3.4 _ 3,9 

— Uiversnest, 

M. 
17 - 46 
0,6 - 5 
0,4 — 50 

43 - 215 

16 - 34 
3 - 1 5 
4,2 - 8,6 

Wij gaan maar op enkele punten van de 
tabel in. De grote variatiebreedte van de 
getallen van het Meeuwenven (de gege
vens zijn verkregen uit driewekelijkse be
palingen gedurende een jaar) wijzen op 
een instabiele toestand. Belangrijk is even
wel op te merken het geweld waarmee het 
water naar zijn normale samenstelling 
„tracht" terug te gaan wanneer de meeu
wen verdwenen zijn, In het bijzonder zijn 
de gegevens over het verschijnen en ver-
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Fig. 5. Afwatering in de vennen. 
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dwijnen van organische stof (gemeten als 
permanganaat-verbruik) uiterst instructief 
(fig. 6). 
Dit suggereert dat de oorspronkelijke toe
stand in het ven zich zal herstellen als men 
de vervuilende invloed keert. Het is begrij

pelijk; het is het natuurlijke waterregime 
dat bepalend is: regenwater door een leem
laag opgehouden in zeer voedselarm zand. 
De hydrobiologische toestand in beide ven
nen is met de chemische — uiteraard — in 

overeenstemming. 
Het Sphagnum dat in het Meeuwenven in 
de dertiger jaren de bodem bedekte is er 
nu uit verdwenen. De samenstelling van 
het plankton is in de twee vennen heel an
ders. Desmidiaceeën komen alleen in het 

schone water van het Uiversnest voor, 
overigens met minder soorten dan men zou 
verwachten. 
In het Meeuwenven is de hoeveelheid 
plankton veel groter. Protococcales vindt 

Tabel 2. Plankton in Uiversnest (U.) en Meeuwenven (M.)-

U. M. 

Bodembedekking : Sphagnum zwarte modder 
Totaal plankton in mg/l : 0,3 — 1,9 0,5 - 78 

Phytoplankton 

Desmidiaceae 

Zygncmales 
Chrysophyceae 

Dinoflagellata 

Protococcales 

Gymnozyga moniliformis 
Staurastrum sp. 
Mougeotia sp. 
Chlamydomonas sp. 
Dinobryon divergens 
Synura uvclla 
Gymnodinium sp. 
Peridinium sp. 
Ankistrodcsmus falcatus 
Crucigenia quadrata 
Scenedesmus quadricauda 
Selenastrum wcstii 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
— 
— 
— 
— 

— 
— 
+ 
— 
4-
— 
— 
+ 
H 

+ 
+ 

Zoöplankton 

Rhizopoda 
Rotatoria 

Cladocera 

Copepoda 

Arcella vulgaris 
Brachionus angularis 
Keratella quadrata 
Keratella serrulata 
Synchaeta pectinata 
Synchaeta sp. 
Acantholeberis curvirostris 
Ceriodaphnia quadrangula 
Chydorus sphaericus 
Daphnia longispina 
Daphnia pulex 
Cyclops strenuus 
Diaptomus sp. 

+ 
,— 
— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
— 

— 
+ 
f 
— 
— 
4-
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Tabel 3. Mncrofauna in Uiversnest (U.) en Meeu
wenven (M.). 
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Fig. 6. Wisselingen in het gehalte aan 
organische stof in Uiversnest en Meeuwen
ven. 

men alleen in het Meeuwenven, Cyano-
phyceeën en Diatomeeën ontbreken in de 
beide vennen. 
Ook het zoöplankton kan men illustreren 
met voorbeelden die óf voor het ene óf 
voor het andere ven kenmerkend zijn: de 
Keratella-soorten. Acantholebcris en Di
aptomus. 
Dezelfde toestand heerst op het gebied van 
de grotere waterorganismen. Het voert te 
ver op oorzaken in te gaan, behalve een 
enkel voorbeeld: het Draaikevertje (Gyri-
nus natator) behoort op een schoon water
vlak thuis en niet op een vuil. 

Ook de veranderingen in de vogelwereld 
zijn duidelijk en gericht. Omdat vogels 
minder aan een bepaalde plaats zijn ge
bonden is het beter het hele vennengebied 

Hirudinea 
Isopoda 
Odonata 

Heteroptera 

Coleoptera 
Diptera 

Trichoptera 
Arachnoidea 

Herpobdella ocellata 
: Asellus aquaticus 

Cordulia aenea-larven 
Sympetrum scoticum 
Sympetrum vulgatum 
Naucoris cimicoides 
Notonecta glauca 
Gcrris sp. 
Gyrinus natator 
Chironomus sp.. larven 
Limnobia sp. 
Phryganea, larve 
Argyroneta aquatica 

U. 

— 
— 
+ 
+ 
JL 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
4-

M. 

4-
4-

+ 
-
— 
— 
— 
— 
— 
+ 
4-

— 
— 

en bovendien de sterk veranderde leem-
strook aan de noordzijde in aanmerking te 
nemen. Wij beperken ons daarbij tot stelt
lopers. meeuwen en sterns. 
In 1917 broedde op de hei de Wulp. In het 
Meeuwenven zaten geen Kokmeeuwen. 
wel Visdieven en Zwarte sterns. In het 
Eendenven broedden 40-60 paar Visdie
ven met enkele Kokmeeuwen ertussen 
door. In het Kersjesven zaten ook Zwarte 
sterns. Later in het jaar lagen langs alle 
vennen nesten van Kieviten. In de natte 
en zure weiden op de leem broedden in 
deze volgorde van frequentie: Grutto, Kie
vit. Kemphaan. Tureluur en Watersnip. 
hier en daar nog Zwarte sterns en Vis
dieven. 
In de twintiger jaren — tijd van de grote 
regulatiewerken .— is de meeuwen- en 
stembezetting sterk geslonken. In het be
gin van de jaren 30 was het aantal Kok
meeuwen en sterns veel kleiner dan in 1917. 
In 1929 broedden in het Meeuwenven 3 
paar Kokmeeuwen en 3 paar Visdieven; 
in 1930 20 paar Kokmeeuwen en 4 paar 
Visdieven. 
Daarna is de kokmeeuwenkolonic sterk 
gaan groeien en dat doet zij nog steeds. 
Er zijn wel ooit pogingen gedaan om de 
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groei te verminderen, in de laatste jaren 
echter niet. In 1960 broedden in de kolo
nie Meeuwenven alleen reeds 1300 paren. 
Bovendien zijn in andere vennen nieuwe 
vestigingen ontstaan, zodat in het gehele 
vennencomplex zeker een 2000 paren aan
wezig zijn. In 1960 waren er 2 paar Vis
dieven! De steltlopers zijn geheel ver
dwenen. 
Vanzelf komt hier ter sprake de verhou
ding Kokmeeuw-Stern. Naar onze mening 
is er van directe concurrentie geen sprake. 
Maar het milieu is veranderd en in het 

Indertijd schreef ik in De Levende Na
tuur over onderbroken slakkesporen, o.a. 
bij Helix aspersa, de Segrijnslak. Ik ont
wikkelde daarbij de gedachte, dat de slak
ken hun slijmspoor niet gebruiken om er 
over voort te kruipen (te glijden), maar 
om er zich bij de voortbeweging tegen te 
hechten. Ik hoop hierop nog terug te ko
men. Ik meen echter vooraf een waarne
ming te moeten meedelen, die met de ge
opperde gedachte nauw verband houdt. 
Op 6 april 1961 meende ik van een afstand 
te bemerken, dat het jonge Gouden-regen
boompje in mijn tuintje voor het eerst een 
rijke bloei beloofde. Ik begaf me er heen 
om de knoppen te inspecteren. Men kan 
het geloven of niet, maar ik keerde terug 
om mijn schetsboekje te halen en pas na
dat ik (weer binnen) de schets in zwarte 
inkt had overgebracht, kwam ik tot de ont
dekking nog niets van de bloei van mijn 
Gouden regen af te weten. 
Er was dan ook iets bijzonders aan de 
hand. Tegen het enigszins overhangende 

nieuwe milieu kan de Kokmeeuw veel beter 
terecht dan de Visdief. De Kokmeeuw is 
als een Huismus. 
"Van het eens wijde voedselarme milieu dat 
zich uitstrekte over het gehele vennenge
bied en zijn naaste omgeving is niet zoveel 
meer over. Weinig vennen zijn nog eoht 
oljgotroof, maar zij zijn de eigen aard en 
de charme van de streek. Wil men die be
houden, ook op de zeer lange duur, dan 
dient men verontreiniging van allerlei aard 
zoveel mogelijk te voorkomen. Het eigen 
waterregime doet wel de rest. 

stammetje (onderzijde helling) bevond zich 
een Segrijnslak in hangende toestand. Nu 
is het bekend, dat Segrijnslakken, wan
neer ze zich om de een of andere reden 
niet verder verplaatsen (bv. droogte?) de 
mondopening met een dun hardwordend 
vlies overdekken. Enige lagen van dit vlies 
(bij graduele terugtrekking in het huisje) 
vormen in de winter het epifragma, waar
van er soms verscheidene gescheiden en 
achter elkaar worden aangetroffen (stren
ge winters). Minder bekend is, dat opkrui
pende slakken zich (althans soms) met dit 
epifragma tegen het substraat hechten, 
hetgeen ik fraai heb kunnen constateren. 
in geval ze zich tegen een ruit vestigden; 
bij ,,vertrek" bleef het epifragma op de 
ruit achter. 

De Segrijnslak op mijn Gouden regen gaf 
nu (kennelijk wegens de hellende stand 
van het stammetje, een cylindrisch sub
straat) blijk van het feit, dat het epifragma 
inderdaad de functie heeft van „hechten" 
en tevens hoe deze hechting plaats heeft. 

Segrijnslak „in plastic" 
B. J. J. R. W A L R E C H T . 
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