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Het natuurgebied „Overasseltse en Hatertse 
Vennen" dat in de loop van de laatste tien 
jaren door de Staat als natuurreservaat werd 
aangekocht, is gelegen in het zuidwesten van 
het Rijk van Nijmegen, tussen de dorpen 
Heumen en Alverna, in de gemeenten Over-
asselt, Wijchen, Nijmegen en Heumen. Het 
is ruim 285 ha groot, gevormd door 166 ha 
bos, ca. 45 ha heide en woeste grond, ca. 
30 ha vennen en ca. 44 ha landbouwgron
den. 

Geologisch gezien is het stuifduinencomplex 
„Overasseltse en Hatertse Vennen" nog be
trekkelijk jong. Het stamt uit de overgangs
tijd van de laatste ijstijd (Würm-glaciaal) 
naar de huidige, warmere periode, ca. 
10.000 jaar geleden. 
In de derde ijstijd (Riss-glaciaal) werden 
door de in de oude Rijnbedding binnen
dringende ijskap terraszanden opgestuwd tot 
de huidige heuvelrug bij Nijmegen. Grote 
hoeveelheden smeltwater van de ijskap 
stroomden over de heuvelrug naar het wes
ten en namen veel zand mee, dat op de 
flanken weer werd afgezet: het fluvio-gla-
ciaal, dat voornamelijk wordt aangetroffen 
tussen de spoorlijn Nijmegen-Mook en het 
Maas-Waalkanaal. 

In deze periode vond de Rijn een door
gang in de bedding van de Niers en tussen 
het bij Nijmegen gevormde heuvelgebied met 
de fluvio-glaciale vlakte en de Noordbra
bantse hoge terrasgronden in noordwestelijke 
richting. Deze situatie bleef zo tot diep in 
de laatste ijstijd, ca. 60.000-10.000 jaar ge
leden, hoewel er toen in ons land geen ijs 
meer was. De Rijn-Maas had vele armen. 

Een goed voorbeeld van zo'n rivierarm is 
het Wijchense Ven, dat net als vele andere 
rivierarmen (o.a. in de Duckenburg) geheel 
verveend was, maar in de I8e eeuw weer 
uitgeveend is, vandaar het open water. 
Rond 9000 v. Chr. kwam er een klimaats
verbetering en de Rijn trok zich terug naar 
het noorden en de Maas naar het zuiden. 
Het gebied van de latere Overasseltse en 
Hatertse Vennen werd vrij plotseling door 
de rivieren verlaten. De stervende rivierar
men vormden daarbij een ca. 1 meter dikke 
kleilaag op de oudere grove rivierzanden. 
Deze kleilaag is inmiddels geheel verweerd 
en wordt rivierleem genoemd. Ten noord
oosten van het stuifzandcomplex komt deze 
rivierleem aan de oppervlakte. Het bosje 
„Horst" ligt precies op deze overgangszone. 
In de wintermaanden lag de Maas vrijwel 
droog. Westelijke winden kregen vat op de 
uitdrogende massa's zand en bliezen deze 
zanden over de rivierleem. Zo ontstond het 
stuifzandcomplex. 

Tussen 7500 en 5500 v. Chr. trad er weer 
een klimaatsverbetering in met hogere tem
peraturen en grotere droogte. Dit leidde tot 
een sterke daling van de grondwaterspiegel. 
In het stuifzandcomplex traden opnieuw ver
stuivingen op, maar nu, waarschijlijk door 
de aanwezigheid van een niet gesloten vege
tatiedek, veel onregelmatiger dan vroeger. 
Duinpannen ontstonden met langs de randen 
hoge duinruggen. 

Van 5500-3000 v. Chr. werd het weer voch
tiger. Het grondwaterpeil steeg en de duin
pannen liepen onder water. Zo ontstonden 
de vennen. Uit stuifmeelonderzoek is inder-
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daad gebleken dat het oudste veen uit de 
vennen stamt uit de periode van 5500-3000 
v. Chr. (Atlanticum). 
Het bodemmateriaal in het reservaat is dus 
allereerst, en in hoofdzaak, het opgestoven 
zand uit de Maasbedding. Het is voorna
melijk grofkorrelig materiaal, waarin geen 
humeuze laagjes worden aangetroffen. De 
vegetatie heeft vermoedelijk weinig kans ge
had. De dikte van het pakket stuifzand va
rieert van enige tientallen centimeters tot ca. 
10 meter. Het bodemprofiel in de stuif-
zandgronden is ondiep en vaag ontwikkeld 
en wordt getypeerd als „vorstvaaggronden" 
in rivierduinzand. Het leem- en humusge-
halte is zeer laag. De gronden zijn zeer 
droogtegevoelig. Op enkele laaggelegen ter
reingedeelten vindt men de heidepodzol-
gronden, getypeerd als „veldpodzolgronden". 
Door de bijzondere geologische opbouw van 
de bodem komen in het reservaat boven 
elkaar drie grondwaterniveaus voor. De 
diepst gelegen spiegel bevindt zich onder de 
leemlaag en correspondeert met de water
standen in de Maas en het Maas-Waalka-
naal. Boven de leemlaag bevindt zich een 
tweede grondwaterspiegel, die bij hoge wa
terstanden tijdelijk kan samenvallen met de 
waterstand in sommige vennen. Toch be
zitten de vennen een min of meer zelfstandig 
waterregiem, afhankelijk van de doorlatend-
heid van hun bodem. De watertoevoer van 
de vennen geschiedt uitsluitend door regen
water. In natte zomers zal er dus veel water 
in de vennen staan, terwijl in droge zomers, 
zoals 1959, de meeste vennen maar weinig 
en sommige zelfs geen water meer bevatten. 
Het vennengebied was tussen 1860 en 1900 
veel rijker aan water. Er waren meer ven
nen en drassige laagten. Na 1900 traden er 
belangrijke veranderingen op. Er werden 
sloten en greppels gegraven om het terrein 
te ontwateren, zodat men bos kon gaan plan
ten. Op de hogere gedeelten werd vooral 

Grove den geplant, op de lagere gedeelten 
vooral Lariks. Deze bomen onttrokken ook 
weer water aan de grond. Vennen kwamen 
daardoor droog te liggen en hier trad een 
sterke vegetatiegroei op, die ook weer het 
nodige water aan de grond onttrok. Ook 
door zijdelingse afvloeiing van de waterhoe-
veelheid boven de leemlaag werd het ven
nengebied droger. 
Na aankoop van het natuurgebied was een 
der eerste maatregelen het aanbrengen van 
twee stuwen in de afwateringssloot door het 
zg. Lange Ven. Hiermede werd bereikt, dat 
de waterstand in het reservaat op een be
paald peil gehandhaafd kan blijven. Boven
dien betekende het een herstel van het vroe
gere Lange Ven. Uiteraard had deze water
standverhoging ernstige gevolgen voor de 
laaggelegen lariksbeplantingen. Deze stier
ven af. Er is een begin gemaakt met het ont-
bossen van de venranden, om te voorkomen 
dat nog verder water aan het ven onttrok
ken wordt. De naaldhoutbeplantingen zullen 
hier plaats maken voor natuurlijke typen 
van begroeiing. Deze maatregel leidt ook 
landschappelijk tot winst. 
De geschiedenis van de menselijke bedrij
vigheid in de grijze oudheid hangt nauw 
samen met de omstandigheden van klimaat, 
bodem en landschap: het was in het verweer 
tegen de elementen steeds een strijd op le
ven en dood. 
De hoge droge stuifzandrug was reeds eeu
wen voor het begin van onze jaartelling een 
ideaal oord voor de bewoners. Het water 
van de rivieren kon hen daar niet bereiken. 
Al vóór 1880 was het bekend dat in de bo
dem van de streek archeologische resten 
voorkwamen. Bij het rooien en planten van 
de bossen werden zoveel urnen en scherven 
gevonden, dat karresporen er mee werden 
verhard. Veel is dus al verloren gegaan. Een 
hartstochtelijk onderzoeker was een kou-
senfabrikant uit Wijchen, F. J. G. H. Bloe-
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men, die getracht heeft op wetenschappelijk 
verantwoorde wijze opgravingen te doen. Hij 
bouwde een collectie vondsten op, die in 
1962 werd ondergebracht in het koetshuis 
bij het kasteel Wijchen, waar ze nog te be
zichtigen is. Bloemen noteerde echter wei
nig en toen hij in 1952 overleed, ging er met 
hem veel kennis omtrent het gevonden ma
teriaal verloren. 

Het Instituut voor Prae- en Protohistorie van 
de gemeentelijke universiteit van Amster
dam heeft zich ook nog al eens met dit ge
bied bemoeid. Zo werden er in de omgeving 
van het Eendenven een drietal grafheuvels 
onderzocht, resp. in de jaren 1953, 1959, 
1961 en 1967. Het bleken een twee-perio
den- en twee drie-perioden-tumuli te zijn. 
Grafgiften zijn hierin weinig aangetroffen. 
De oudste periode is van ca. 1700 v. Chr. 
Er werden zowel urnen als lijksilhouetten 
aangetroffen. 

Er zijn veel vondsten gedaan, afkomstig uit 
het bronzen en ijzeren tijdperk. In het stuif-
zandplateau bij het Wijchense Ven konden 
een 12-tal plattegronden van historische wo
ningen worden gereconstrueerd. Er waren 
zelfs voldoende gegevens om het woning
type te kunnen reconstrueren. 
Ook de Romeinen hebben belangstelling ge
had voor het stuifzandgebied, getuige de 
talrijke vondsten uit die tijd. In 1930 werd 
aan de Scheiwal op de grens van de ge
meente Overasselt en Wijchen de resten ge
vonden van een Romeinse villa met bijge
bouwen. De nederzetting Noviomagus (Nij
megen) met naaste omgeving was in de pro
vincie Germania secunda (Neder-Germanië) 
van groot strategisch belang. Langs de 
stuifzandrug, ongeveer gelijk aan de weg 
Heumen-Alverna, liep een heirbaan van 
Cuyk en Blerick naar Rossum. 
Na het Romeinse tijdvak wordt het gebied 
— nadat het duizenden jaren bewoond ge
weest is — verlaten; hoge waterstanden 

maken het terrein onveilig en ongeschikt. Uit 
de Frankische tijd zijn dan ook maar wei
nig vondsten bekend. In de middeleeuwse 
tijd is er nauwelijks nog belangstelling voor 
het heuvelgebied. Het diende nog slechts 
als jachtgebied voor de adel en voor hout
en plaggenwinning door de boeren. 
Omstreeks 1300 schijnt de kapel van St. 
Walrick gesticht te zijn. Deze kwam in de 
belangstelling te staan doordat zieken hier 
genezing gevonden zouden hebben. In een 
oude eik werden reepjes ondergoed opge
hangen. Hiermede zou koorts verdreven 
worden. Ook nu nog bestaat deze kapel, 
zij het dan als ruïne. Er staat ook een eik, 
waarin zelfs heden ten dage nog lapjes ge
hangen worden. Ook nu nog is het een 
plaats voor bedevaartgangers, maar ook 

voor toeristen 
De cultivering van de gronden was in de 
voorgaande eeuw nog maar bescheiden, 
daar de velden nodig waren voor de hout
en plaggenwinning en de schapenhouderij. 
Vóór 1900 bestond het grootste gedeelte 
van het natuurgebied uit heidevelden, hak
houtpercelen, drassige laagten en vennen. 
Door de ontdekking van kunstmest om
streeks 1900 nam de ontginning sterk toe. 
Laagliggende, drassige en venachtige ter
reingedeelten werden drooggelegd en om
gezet in landbouwgrond of bos. 
Thans wordt het hele gebied ten zuidwesten 
van Nijmegen begeerd als woongebied. De 
afstanden naar de stad worden steeds kleiner 
door de enorme uitbreidingen en boven
dien wordt het reservaat voor velen gemak
kelijker te bereiken doordat men steeds meer 
eigen vervoer heeft. Aan de noordoostzijde 
van het reservaat is de stadswijk Duckenburg 
gepland met een totaal aantal inwoners van 
40.000! Tussen Duckenburg en het natuur
gebied moet Rijksweg 54 komen, een vier
baansweg met de mogelijkheid van een uit
breiding tot zesbaans! Voor het reservaat is 
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dit een gelukkige bijkomstigheid omdat deze 
rijksweg een barrière zal vormen tussen het 
reservaat en de opdringende bebouwing van 
Nijmegen. 
De gronden rondom het reservaat hebben in 
het Streekplan Rijk van Nijmegen de be
stemming „agrarische grond met recreatieve 
waarde", de bossen en vennen de bestem
ming „natuurgebied" gekregen. 
Zoals reeds gezegd, wordt ongeveer 166 ha 
van het reservaat ingenomen door bos. Dit 
bestaat voor 93% uit naaldhout, voor 7% 
uit loofhout. 
Het grootste deel van het naaldhout wordt 
gevormd door Grove den; daarnaast is op 
kleinere schaal Lariks, Corsicaanse den, 
Oostenrijkse den, Douglas en Fijnspar aan
geplant, terwijl zeer incidenteel gebruik is 
gemaakt van Zeeden, Weymouthden en Sit-
kaspar. Als onderbegroeiing treft men voor
al Amerikaanse eik en Amerikaanse vogel-
kers aan. De bodemvegetatie bestaat voor
namelijk uit Bochtige smele en op vochtiger 
plaatsen uit Pijpestrootje. Plaatselijk komen 
Braam, Kamperfoelie en Wilgeroosje voor. 
De loofhoutbosjes bestaan voornamelijk uit 
Zomereik en Berk, op de rijkere gronden 
ook veel gemengd met Vuilboom, Vogel-
kers, Ratelpopulier, Sleedoorn, Lijsterbes 
en Hazelaar. De hakhoutpercelen op het ri-
vierleemgebied hebben een rijke flora van 
vooral voorjaarskruiden, zoals Bosanemoon, 
Muskuskruid, Helmkruid, Speenkruid en 
Moeslook. 
Hoewel nog niet alles bekend is van de fau
na van de bossen, kan gesteld worden dat 
deze voor arme bossen als deze vrij rijk is. 
Er komen o.a, voor: Das, Vos, Haas, Ko
nijn, Eekhoorn, Hermelijn, Wezel, Bruine 
rat. Waterspitsmuis, Rosse woelmuis. Bos
muis, Dwergmuis, Dwergspitsmuis en Veld
muis; verder Egels en Mollen, De vogelstand 
is goed. In het gehele natuurgebied broeden 
70-90 vogelsoorten. Wat het bos betreft 

kunnen genoemd worden: Sperwer, Toren
valk, Boomvalk, Draaihals (1967), soms Hop 
(1967), Zwarte specht(?), benevens Wiele-
waal. Nachtegaal, Goudvink en vele andere 
zangvogels. Van de insekten is weinig be
kend. 
De heideterreinen worden gekenmerkt door 
een droge struikheidevegetatie met Struik
heide, Bochtige smele, Zandzegge, Brem, 
Stekelbrem, Kruipbrem en beker- en rendier
mossen. Er komt vrij veel opslag voor van 
Berk en Grove den. 
Voor wat betreft het dierlijk leven op de 
droge terreinen, valt er moeilijk een split
sing te maken met de bossen en de nog te 
noemen landbouwgronden, vooral t.a.v. de 
hogere dieren (zoogdieren en vogels), die een 
groter, gemengd biotoop hebben. Specifiek 
voor deze drogere terreinen zijn echter 
Roodborsttapuit, Paapje, Patrijs, Boom
leeuwerik, Boompieper, Graspieper, Witte 
kwikstaart en vroeger ook Wulp en Kor-
hoen. 
De vennen in dit gebied zijn in drie typen 
te onderscheiden: oligotrofe, mesotrofe en 
eutrofe vennen. 
Oorspronkelijk waren alle vennen oligotroof 
(voedselarm). Door het toenemen van de 
kokmeeuwpopulatie, vooral sedert 1930, en 
door sterker menselijk ingrijpen van agra
rische aard sedert 1900, zijn een aantal ven
nen in meer of mindere mate voedselrijker 
geworden en daardoor thans mesotroof of 
eutroof van karakter. De variatie in levens
gemeenschappen is daardoor vergroot. 
De flora van de meest voedselarme vennen 
wordt gekenmerkt door het voorkomen van 
veenmosvegetaties, zoals die eeuwen geleden 
onze hoogveengebieden hebben opgebouwd. 
Deze merkwaardige begroeiing dreigt zowel 
in Nederland als in geheel West-Europa uit 
te sterven. Het Overasseltse en Hatertse ven-
nencomplex is nog een van de weinige plaat
sen waar levend hoogveen voorkomt. Langs 
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het Uiversnest treft men zelfs nog een zg. 
„ringveen" aan. Kenmerkende soorten voor 
de voedselarme vennen zijn Lavendelheide, 
Veenbes, Eenarig wollegras. Witte snavel-
bies en Bruine snavelbies. 
Op de overgang van moerasvegetatie naar 
de omringende gras- en heidegezelschappen 
treft men op enige plaatsen o.a. Moeras-
wolfsklauw, Beenbreek, Klokjesgentiaan en 
de zeer zeldzame Scheuchzeria aan. 
In de wat voedselrijkere vennen, die als me
sotroof kunnen worden aangeduid, is de 
plantengroei heel anders. Hier komen o.a, 
Driedelig tandzaad, Wateraardbei, Moeras
hertshooi en Drijvend fonteinkruid voor. 
In de voedselrijke vennen worden Riet, Klei
ne lisdodde. Gele lis, enz. aangetroffen. 
De fauna vertoont uiteraard een geheel ander 
beeld dan in de bossen. In 1968 hebben in 
de vennen gebroed: Tafeleend (2 paar). Zo-
mertaling, Slobeend, Wilde eend. Winterta
ling, Meerkoet, Waterhoen, Dodaars en een 
kokmeeuwenkolonie (ca. 1200 paar). Aan 
reptielen werden Zandhagedis, Kleine hage
dis, Hazelworm en Ringslang aangetroffen. 
Het amfibieënleven in de vennen, vooral in 
de mesotrofe, is rijk. Tot heden zijn er 9 
soorten amfibieën waargenomen, nl. Groene 
kikker. Bruine kikker, Heikikker, Gewone 
pad, Rugstreeppad, Knoflookpad(!), Kleine 
watersalamander. Grote watersalamander en 
Alpenwatersalamander. In de voedselarme 
vennen komt geen vis voor, in de voedsel
rijke vennen Zeelt, Voorn, Baars, Grondel 
en Aal. 

In het Meeuwenven komt de Medicinale 
bloedzuiger voor. 
Er zijn vele soorten libellen en waterwant
sen waargenomen. 
De landbouwgronden hebben geen vegeta-
tiekundige betekenis, behoudens een enkel 
schraal weitje, waarin o.a. Boompjesmos en 
Vleugeltjesbloem voorkomen. 
Ornithologisch hebben deze gronden meer 

waarde, vooral op die plaatsen waar de vo
gels nog ongestoord kunnen nestelen. In 
1968 hebben er onder meer Grutto, Kievit, 
Kuifleeuwerik, Veldleeuwerik en Grasmus 
gebroed, en in de houtwallen langs sommige 
percelen de Geelgors. 

Het Overasseltse en Hatertse vennengebied 
is een uniek wandelgebied. Vooral vanuit 
Nijmegen komen de mensen met honderden, 
soms duizenden naar het gebied. Per jaar 
komen er naar schatting 150.000-200.000 
bezoekers. Een ernstig probleem vormen de 
honderden auto's die zij meebrengen. De 
meeste wegen zijn al voor gemotoriseerd ver
keer afgesloten. Parkeerterreinen zijn er niet, 
met het gevolg, dat de auto's op de wegen 
geparkeerd worden, met alle gevolgen van 
dien. Soms worden ze voor de afsluitbomen 
of -paaltjes gezet. Breekt er brand uit, dan 
is de weg voor de brandweer versperd. De 
meeste bezoekers komen bij De Diervoort 
het reservaat binnen, maar daar is geen 
ruimte voor een parkeerterrein voorhanden. 
De meest bezochte plek in het gebied was 
wel het Uiversnest, het fraaiste en diepste 
ven, echter langs de zuidkant met een zan-
dig strandje, zodat dit een ideale plaats was 
voor de badende kinderen. Ook was hier de 
gelegenheid om de auto eens een goede beurt 
te geven. Het gevolg was een ernstige water
vervuiling. Door het Uiversnest rondom niet 
meer toegankelijk te verklaren voor motor
voertuigen was dit probleem snel opgelost. 
Ook het zwemmen en baden werd niet meer 
toegestaan. Als compensatie werd een be
hoorlijk stuk heide en stuifzand voor het 
publiek opengesteld. Ook werden er enkele 
pick-nickplaatsen gemaakt, waar men tevens 
de mogelijkheid kreeg om gedurende de dag 
een tentje op te zetten. Van deze mogelijk
heid wordt veel gebruik gemaakt. De drukte 
rond het Uiversnest is sterk afgenomen, be
halve 's winters, wanneer het ijs goed is, 
want dan mag men er naar hartelust schaal-
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sen. De andere vennen zijn voor schaatsers 
taboe. 
In het gebied liggen enkele toeristische fiets
paden. 
Een ca. 20 ha groot terrein is in erfpacht 
uitgegeven aan de Stichting Katholieke Ver
kenners. Hier mag het publiek niet komen. 
Daar er pony-centra als paddestoelen uit 
de grond verrezen, en er soms meer dan 100 
van deze dieren tegelijk in het hele gebied 
rondliepen of -draafden en nogal wat schade 
aanrichtten, waren ook hier maatregelen 
noodzakelijk. Daartoe werd er een ruiterpad 
ter lengte van ca. 10 km aangelegd. 
Ook aan de wandelaars is gedacht. Veel 
mensen trekken niet graag zo maar een ge
bied in. Ze zijn bang, dat ze verdwalen of 
hun auto niet op tijd terugvinden. Daarom 
zijn er enige jaren geleden een drietal wan
delroutes uitgezet, gemarkeerd door paaltjes 
met kleurkoppen welke de wandelaar ten 
slotte weer naar het punt van uitgang terug 
leiden. Deze wandelroutes zijn aangelegd 
langs de mooiste plekjes van het reservaat. 
Voordeel: het publiek kan zodanig geleid 
worden dat terreingedeelten die rustig die
nen te blijven, worden vermeden. Aan de 
toestand van de paden is precies te zien, 
waar de wandelroute loopt . . . . Was er 
voorheen geen gelegenheid om eens een kop
je koffie of iets fris te drinken, thans is dit 
wel het geval. Het kleine idyllische boerde
rijtje, dat vrijwel onbewoonbaar was en een 
sta-in-de-weg voor het overstekende verkeer, 
is afgebroken en daarvoor in de plaats is 
een fraai café-restaurant gekomen: „St. Wal
rick". Langs de Donderbergweg is een bio
logisch voorlichtingscentrum in opbouw. 
Mogelijk is in de toekomst eveneens een 
streekmuseum te realiseren. 
Het beheer is uiteraard in de eerste plaats 
gericht op de natuurwetenschappelijke be
tekenis van het terrein. Waar mogelijk zul
len enige eenvoudige voorzieningen ten be-
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hoeve van de recreatie getroffen moeten 
worden, zoals enige parkeergelegenheid, 
wat papierbakken en hier en daar langs de 
wandelroutes wat banken, desnoods in de 
vorm van een omgevallen boomstam. 
Om de natuurwetenschappelijke waarde van 
de vennen te behouden is het belangrijk, 
dat er water in de vennen blijft. Hiertoe zal 
nog meer onderzoek plaats moeten vinden 
naar de waterhuishouding van het gehele 
gebied. Voorkomen moet worden, dat er in 
de omgeving van het stuifzandgebied diepe 
sloten gegraven worden, die de afvloeiing 
van het water uit de heuvels zullen versnel
len. De venranden zullen zo veel mogelijk 
vrijgesteld worden van houtgewas. Voorts 
zal er nog meer naaldhout omgezet worden 
in loofhout. In principe blijven er vier grote 
complexen naaldhout over. Enige stuifzand-
ruggen zullen langzamerhand hun vroegere 
begroeiing (heide en strubben) weer terug 
moeten krijgen. 
Het is belangrijk om te trachten de meeu
wen uit het Meeuwenven te houden. Dit is 
mogelijk door juist in de tijd dat de meeu
wen uit het zuiden terug komen werkzaam
heden te laten uitvoeren in dit ven, door 
bv. de eilandjes te ontdoen van vegetatie. 
De meeuwen krijgen dan geen kans om hun 
nesten te bouwen en vertrekken naar een 
andere geschikte plaats en dat is in dit geval 
het Eendenven (in erfpacht bij de Verken
ners) of het Kersjesven. Mochten er in an
dere vennen meeuwen gaan broeden, dan 
dienen de eieren geraapt te worden. 
Gezien de geweldige stadsuitbreidingen zal 
het bezoek aan het terrein toenemen en zal 
intensieve bewaking noodzakelijk zijn. 
De resultaten van dit, over de periode 1965 
t/m 1968 gevoerde beheer, zijn alleszins be
vredigend. De kokmeeuwenkolonie in het 
Meeuwenven werd teruggebracht van ca. 
2000 tot ca. 1200 paar en „verplaatst" naar 
het Kersjesven. Dit betekende voor het 



Meeuwenven meer rust. De andere broed-
vogels namen in aantal toe, in het bijzonder 
de Dodaars. De Tafeleend werd in 1967 
voor het eerst als broed vogel genoteerd. 
Door het verplaatsen van de meeuwen werd 
het water niet meer verrijkt. Uit een onder
zoek is gebleken, dat het water veel schoner 
is geworden. Dit betekende echter wel een 
achteruitgang van de Medicinale bloedzui
ger en andere in het water levende organis
men. 
Het onder water afmaaien van lisdodden 
heeft al geholpen. Op verscheidene plaatsen 
is de plant verdwenen. Soorten van voedsel
arme vennen hebben weer een kans gekre
gen. 
Door verhoging van de algehele waterstand 
in de vennen is de waterwildstand sterk 
vooruitgegaan. 
Het Lange Ven werd in ere hersteld en ont
daan van houtgewas. De randen werden 
vrijgemaakt van Lariks en heel duidelijk is 
nu al een begin te zien van een venoever
vegetatie met veel Pijpestrootje. Op de wat 
hoger gelegen delen komt overal jonge hei
de op. 
Het maken van open vlakten rond de ven

nen heeft ook al resultaat gehad. Bij het 
Talingenven kon zich een prachtige heide 
ontwikkelen. Het aantal broedvogels van 
open terreinen nam toe. 
Door het regelmatig opnemen van de water
standen door het hele terrein werd een beter 
inzicht in de waterhuishouding verkregen, 
hetgeen meermalen van pas is gekomen. 
Door het afsluiten van de meeste wegen en 
paden voor gemotoriseerd verkeer werd het 
wat rustiger. Vermoedelijk is dit ook een 
der redenen dat het aantal broedvogels sterk 
is toegenomen. Om enige voorbeelden te 
noemen: de Groene specht steeg van 2 in 
1965 naar tenminste 5 in 1968, de Gekraag-
de roodstaart van 15 naar ca. 30 paar. De 
Nachtegaal verdubbelde in aantal (6 paar). 
Als nieuwe broedvogel werd de Fluiter ge
noteerd. Braamsluiper en Goudhaantje gin
gen vooruit. De Spreeuw nam toe van 10 
naar 20 paar, de Vink van 25 naar 30 paar, 
de Geelgors zelfs van 25 naar 40 paar. 
Achteruit gingen alle mezesoorten en de 
Ransuil. 
We verwachten voor de toekomst een nog 
gevarieerder dierenleven. 
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