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I/OOR VOOR~ ~SI: ,~Hé:.T VISJé.L5E Véé/YAI 
Het is met groot genoegen, dat de redactie U als speciaal nummer 
voorlegt de studie van onze leden Roel Pannekoek en Jaap Broer, 
gewijd aan het Wisselse Veen. 
Een gebied, zo op het oog niet zó bijzonder, maar voor wie goed 
kijkt en luistert, bevat het allerlei verrassingen. Die verras-

~- singen zijn veelal herinneringen aan de vroegere toestand, toen 
het, als blauw grasland tot rond de eeuwwisseling één van de bo-
tanische schatkamers van Nederland was. :r. · 

Gezette heren met geklede jassen en bolhoeden, voorzien ::van para
plu's, die ze eventueel ook als parasol gebruikten, sopten daar 
rond en schreven op wat ze vonden. Hun excursieverslagen zijn 
voor ons ook een illustratie hoezeer de natuur verarmd is in een 
kleine honderd jaar. Een verarming overigens, die al veel eerder 
had ingezet-en die -helaas- nog altijd doorgaat. 
Overigens moeten we dit wel relativeren. Wie ook iets leest over 
de omstandigheden, waaronder rond 1900 de Veluwenaar leefde, ont
komt niet aan de conclusie, dat het niet mogelijk was geweest de 
bestaansmogelijkheden van de Veluwse boeren te verbeteren én de 
blauwgraslanden te behouden. 
Op het Wisselse Veen hadden de vorige generaties echter wel wat 
zuiniger kunnen zijn - maar het sparen van de natuur was 80 
jaar geleden nog een hoogst ongewone bezigheid. 
Sinds het verschijnen van deze studie over een deel van het voor
malige Wis~else Veen, is er, hoe kort geleden deze ook geschreven 
werd, ook nu weer het een en ander veranderd. · 
Behalve datde opvattingen in de KN~N t.a.v. de jacht en de rol 
die b.v. de vos in het Natuurbeheer speelt, veranderen, is er 
door zowel planten- als vogelmensen veel aandacht aan het gebied 

.besteed. Dat is zeker ook een gevolg van het werk van Jaap en 
Roel. 
Dat je b.v. bij het "landje van Jonker" vaak andere KNNV-ers en 
ook NJN-ers ontmoet is geen toeval. 
Sinds Jaap en Roel hun onderzoek deden, zijn er dan ook veel ge
gevens bijgekomen, zoals b.v. uit de plantenlijst blijkt, die 
de Floristische Werkgroep van de KNNV gewest IJsselstreek uitgaf. 
U vindt deze achterin. 
De studie die voor U ligt, legt verbindingen met het verleden. 
Wat de schrijvers niet konden voorzien, is dat deze misschien 
ook verbindingen naar de toekomst legt. 
Onder auspiciën van Staatsbosbeheer hebben twee stagiaires 
"Wageningers" - zich bezig gehouden met een vegetatieonderzoek 
en een onderzoek naar beheersaspecten.Een van hen: Paul Terwan, 
schrijft wat kanttekeningen. Het rapport van de tweede, 
Nel van der Laan, is nog niet klaar. 
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Dat er een aanvullende waarnemingenlijst van vogels en andere 
dieren ontbreekt, vindt zijn oorzaak in tijdgebrek van de 
redactieleden. Misschien dat -dit overzicht in het komende sei
zoen kan worden opgesteld. U kunt het dan bij deze waardevolle 
uitgave voegen. 
Wij hopen, dat dit boekje na lezing een plaatsje in Uw boeken
kast zal vinden. 
Het origineel bevatte fraaie kleurenfoto's en kaartjes, die we 
wegens te hoge kosten niet konden reproduceren. Ze zijn voor 
een groot deel vervangen door tekeningen van Els Koopmans
Grommé en Marius Kolvoort. 
Wellicht dat deze studie de interesse van de leden in het klei
ne stukje schraalland, dat onze afdeling in het Wisselse Veen 
beheert, zal vergroten. 
Concreter: de Natuurb~schermingswerkgroep van de afdeling, die 
het onderhoud van het landje van Jonker organiseert, is zeer 
gevoelig voor hulp van vrijwilligers!! 
Bij deze uitgave vindt U - apart geniet - nog het excursie
programma en de waarnemingenrubriek. 
Vergeet U niet de afdelings- en gewestelijke activiteiten in 
Uw agenda te noteren. Ze zijn de moeite waard. 

~RASPlE.J>f_n 

l< 0 l:-1-Ç 0 C.KS 1? !_ 

De redactie. 
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Als biotoopbeschrijving, welke een onderdeel vorm t van de op leiding tot nat uurg ids van het IVN , heb

ben we gekozen voor een streek ten zuidwesten van Epe en ten noordwesten van Ernst, bekend als 

het Wisselseveen. Het door ons onderzochte gebied w ordt ruwweg begrensd door de Tongerensebeek 

in het noorden, de Boerweg 1n het westen, de Lageveenweg in het zuiden en de Woesterbergweg 1n 

het oosten. 

In deze inleiding willen wij u een verklaring geven , waarom wij juist het Wisse lseveen u it gezocht 

hebben voor een biotoopbeschrijving. Toen w ij voor de eerste keer het gebied bezochten, w aren we 

al gauw onder de indruk van de vele gevarieerde levensgemeen schappen die we hier op een hetrekke

lijk kleine oppervlakte kunnen aantreffen . Maar vooral het natuur en kultuurhistorisch ver leden was 

voor ons een stimulans om er verder mee door te gaan . In de afgelopen tijd hebben we met ver 

schillende mensen gesproken die ons een heleboe l gegevens hebben verstrekt. Teve ns hebben we van 

· rliverse kanten veel medewerking gehad, o.a. van de K.N .N.V ., in de vorm van literatuur en oude 

landkaarten . Het enige wat tegenzat was de te korte voorbereiclmgst1jd die we ter beschikk ing hadden. 

Men moet om een goed gedetailleerde biotoopbeschrijving te maken toch ten minste een heel jaar 

lang het gebied kunnen observeren. Een gelukkige omstandigheld was echter dat de K. N .N .V . ons een 

tamelijk recente plan ten -inventarisatielijst ter beschikking stelde . Mochten er toch enke le onvolkomen 

heden in de besch r ijving voorkomen , dan hopen we dat men ons dit zal vergeven. We ge loven dat we 

er desondanks in geslaagd zijn om een zo dui de lij k mogelijk beeld van het vroegere en tege nwoordige 

Wisselseveen te scheppen. 

Misschien is het wel een aansporing om de laats te mteressn nte restanten van de ondergang te redden 

door bijvoorbeeld meer op de natuur gerichte beheersrnPthoden toe te passen. 

EpP, zomer 1977 

Jaap Broer 

Roei Pannekoek 



De wording van het Wisselseveen. 

Om een zo volledig mogelijk beeld van het ge

bied te krijgen willen we ons niet bepalen tot 

wat hier bijvoorbeeld de laatste 100 jaar heeft 

plaats gevonden maar duidelijk iets eerder be

ginnen. We willen dan beginnen net even vóór 

de een na laatste ijstijd, de Rissijstijd, dit is 

ruwweg zo'n 200.000 jaar terug. Misschien 

klinkt dan het woordje "iets" enigszins populair, 

maar als we deze tijd terug vergelijken met bij

voorbeeld die naar het Carboon, in welke perio

de ons steenkool gevormd werd, 350 miljoen 

jaar geleden, dan is 200.000 jaar toch maar e

ven. Vóór de Rissijstijd dus, waren rivieren hier 

heer en meester. Zonder zich te hoeven storen 

aan kribben en dijken kozen ze hun eigen weg, 

die van de minste weerstand en ze verplaatsten 

zich eventueel naar eigen goeddunken. Ons 

grondgebied maakte toen deel uit van één grote 

delta. Daar het water hier iets rustiger werd heb

ben we het vooral aan de Rijn te danken, die 

hier enorme hoeveelheden zand, leem en grind 

heeft afgezet. Deze "basis" noemen we pregla

ciaal. 

Toen in de Rissijstijd de ijsmassa's in Skandina

vië grote vormen begonnen aan te nemen en 

heel Noord-Europa met zeeën en al onder een 

dikke ijskap werd bedekt, daalde daardoor de 

zeespiegel tientallen meters. Het gevolg was, dat 

de hier stromende rivieren een groter verval kre

gen en zich in dalen insneden. Van het dal van 

een Rijnarm, ongeveer waar nu de IJsset stroomt 

heeft een vooruitgeschoven ijslob gebruik ge

maakt en zich tot ongeveer Nijmegen naar vo

ren gewerkt. Door deze stuwing werd het dal 

aanzienlijk uitgediept en door de zijwaartse druk 

werden de door de rivieren gevormde plateaus 

verschoven, scheefgesteld en ook geplooid. Het 
gevolg van deze opstuwing was de vorming van 

heuvelruggen die we stuwwaiiEm noemen. Het 

Wisselseveen nu ligt in een vrij vlak, laaggelegen 

gebied, bijna aan de oostrand van de stuwwal 

welke zich vanaf Dieren tot Hattem uitstrekt. 

, 

-

~~ 1--- -
1 
1 
' ' ' , , 

(J 
t 

I 
I -. ...-·r----

' V~'tSSc!n 
I 

I 

Hoewel de stuwing een bel 1grijk geologisch ge

beuren was, moeten we de atzettingen van het 

smeltwater bij het op het einde lopen van de ijs

tijd niet onderschatten. Waar bij het afsmelten 

van de landijsmassa's een kloof ontstond kon het 

smeltwater grote hoeveelheden materiaal neer

leggen. Tot deze smeltwaterheuvels behoren de 

Tongerenseberg en de Woesteberg aan twee zij

den van het Wisselseveen. 

Dan volg~ een lange periode met een aanzienlij

ke klimaatsverbetering zo'n 30.000 jaar ,lang. 

Hierop volgt 70.000 jaar geleden de laatste ijs

tijd, Würmtijd genoemd. In deze ijstijd hebben 

koude en minder koude perioden elkaar afge

wisseld. Hoewel het landijs ons land niet bereik

te, is in deze periode de topografie van Neder

land, zoals we die thans kennen, grotendeels tot 

stand gekomen. De koude deed zich geducht 

gelden en het klimaat was te vergelijken met dat 

van de tegenwoordige toendra's. Dieren als 

mammoeten rt:ndieren en ook paarden hebben 

hier toe +fl 
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's Zomers ontdooide slechts de bovenlaag en om

dat daardoor de grote hoeveelheden neersla~ 

niet in de bodem konden wegzakken maar langs 

de oppervlakte moesten afvloeien, zijn op deze 

manier laagten uitgeschuurd. · Een dal wat op 

deze manier ontstaan is, is de laagte van Tonge

ren, welke met een slechts honderd meter nau-

we doorgang in verbinding staat met het Wissel

seveen. (Hiermee te vergelijken is het nabijgele-

gen Pollenseveen wat ook aan twee zijden inge

klemd ligt tussen hogere preglaciale gronden). 

Doordat de ontdooide bovenlaag ging schuiven 

zijn zo de smeltwaterheuvels aanzienlijk afge-

vlakt. Deze zand- en grindmassa's werden door 

het smeltwater dalafwaarts verplaatst naar het 

IJsseldaL Door het vrijwel ontbreken van v~g~- _ _ 

tatie heeft de wind nog weer grote hoeveelheden 

zand verplaatst en ook in de laagt<"s zijn deze 

stuigzanden afgezet. 

Na een laatste droge, koude perior.e waarin zich 

bovengenoemde winden hebben doen gelden, ko

men we in het Preboreaal, ca. 8.500 jaar gele

den. Het klimaat werd vochtiger en in het lage 

gebied van het Wisselseveen, waar de afwatering 

slecht was mede door een iets hoger gelegen ge

deelte ten noord-oosten hiervan, kon zich veen 

beginnen te vormen. Later in het vochtige kli

maat van het Atlanticum, ongeveer 5.000 jaar 

geleden, nam de veenvorming grotere vormen 

aan en kon zich over het aangrenzende gebied 

uitbreiden. 

Prehistorie en historie VE.l.UW'.)E. tjes, Celtic Fields genaamd. Dit verschijnsel is 
KL.OK&E.t<E.R 

De gemeente Epe is al vele tientallen jaren be

kend als een gebied, waar talrijke oudheidkundi

ge vondsten zijn gedaan. Al in de vorige eeuw 

worden geregeld vondsten uit deze streek ge

meld. Tot de oudste behoort een kampplaats 

uit het jong-palaeoliticum, circa 12.000 jaar ge

leden. Het betreft hier vondsten van vuurstenen 

werktuigen die hebben toebehoord aan noma

denstammen welke hier rond trokken door de 

toendra's, op zoek naar hun voornaamste voed

sel, de rendierkuddes. 

Dan moeten we tenminste 10.000 jaar verder in 

de tijd gaan voor we opnieuw sporen van men

selijke bewoning vinden en wel in de vorm van 

prehistorische akkertjes en koepelgraven. Net ten 

zuiden van het Veen, op de Woesteberg, ligt zo'n 

grafheuvel. Deze heuvels zijn opgeworpen door 

een uit het oosten komend volk, dat we kennen 

door het vervaardigen van klokbekers. In zo'n 

heuvel werd één dode samen met zijn geschen

ken begraven. Weer iets ten zuiden hiervan vin

den we een klein kamplex van vermelde akker-

voora l uit Drente bekend , waar ze in de vorige 

eeuw " heidense legerplaatsen" werden genoemd. 

Met de Kelten hebben ze overigens helemaal 

niets uit te staan . Ter plaatse is van de akker

tjes bijna niets waar te nemen, maar op lucht

foto's zijn ze te herkennen aan een soort wafel

patroon . Dit komt omdat de rechthoekige akkers 
omzoomd zijn door lage walletjes, welke waar

schijnlijk ontstaan zijn door op rillen gelegde ge

rooide heide en door opgeworpen loof en on

kruid. De jongste sporen zijn gedateerd op 90 

na Christus. U ziet de dateringen worden al 

nauwkeurig. Verder is er nog ten westen van de 

Woesteberg een wal met droge sloot gevonden. 

In het noorden wordt ze begrensd door het veen. 

In de sloot zijn bij gravingen plaatsen van drie 

rijen palen aangetroffen en het geheel wordt ver

klaard als een soort verdedigingslinie. 

De Middeleeuwen zijn in meerdere opzichten een 

duistere tijd geweest. Van het Wisselseveen is 

voor zover wij weten niets bekend tot eind 1700. 

Omstreel<s 1800 was het nog een ongerept hoog

veengebied. Op de oudst bestaande topografische 



kaart van de Man, getekend in 1806, is dit goed 

te zien. Hoewel is gebleken dat de Man niet erg 

nauwkeurig te werk is gegaan heeft hi( het hele 

gebied vrijwel wit gelaten. Wegen waren er bijna 

niet. De enige belangrijke weg in die tijd was de 

Molenweg, die als verbindingsweg fungeerde tus

sen de buurtschappen Wissel en Tongeren . Deze 

weg loopt over een hogere zandrug dwars door 

het veengebied . (Aan de noordkant ligt het be

schermde Paalveen). Zelfs de tweede oude weg, 

de Boerweg, welke langs het veen loopt, vinden 

we pas op een latere kaart uit 1836. Van deze 

weg hebben de inwoners van Gortel gebruik ge

maakt om naar de Eper markt en naar de kerk 

te gaan. Buiten de buurtschappen was van bewo

ning nog bijna geen sprake. Aan de randen van 

het Veen woonden misschien een paar keuter

boertjes in plaggehutten, die op kleine schaal 

wat turf staken en waar mogelijk werd het als 

"weide" gebied voor hun schapen en een enkele 

koe gebruikt. Bij de Papenstraat richting ·Epe, 

begon pas de eigenlijke bewoonde wereld . 

In het Wisselseveen lopen twee natuurlijke beken, 

de Verloren beek en de Tongerense beek. De 

Tongerense beek is echter al rond 1710 vergra

ven om benut te worden voor de aandrijving van 

molens. Ook de sprengen in Tongeren zijn door 

mensenhélld61 vervaardigd. 

De Verloren beek is, ofschoon van natuurlijke 

oorsprong, wel menigmaal uitgediept en enigs

zins verlegd, om voor een betere afwatering te 

zorgen. Rond 1800 is een aanvraag ingediend om 

een molen aan de beek te mogen bouwen, maar 

hier maakten de eigenaren van de iets noordelij

ker gelegen T ongerense beek bezwaar tegen. De 

heren zagen vanuit het sprengengebied een ver

minderde watertoevoer in het verschiet en dan 

uiteraard minder vermogen voor hun molens. 

Of de landbouwkrisis van 1880 de direkte oor

zaak is geweest kan niet gezegd worden, maar 

toch zien we in de opvolgende jaren grote ver

anderingen op landbouwkundig gebied. We zien 

de opkomst van landbouwkoöperaties, de verde

ling van de gemeenschappelijke gronden en daar-

uit voortvloeiend de ontginningen en het eerst 

op kleine schaal maar later steeds massaler ge

bruik van kunstmest. Hierdoor veranderde hP.t 

gesloten bedrijf, waar de veeteelt (schapen) in 

dienst stonden van de akkerbouw, tot het 

marktbedrijf, waarbij de landbouw overwegend 

in dienst staat van de veeteelt. Behalve dat merï 

de heideschapen niet meer nodig had voor de 

mestproduktie, nam ook de belangstelling voor -~ 

hun wol af door de betere en goedkopere wol 

die men uit Australië importeerde. De schapen 

houderij, die rond 1860 nog bloeide, werd dan 

ook in de loop van de jaren met duizenden in

gekrompen. 

Het Wisselseveen was ook als bovengenoemde 

meengrond in gebruik bij de buurtschap Wissel. 

Bij de verkoop van deze gronden kwam een 

groot deel ervan in handen van de kleine boere, 

en arbeiders. Deze mensen zijn begonnen het 

terrein op grotere schaa l af te venen. De turf 

werd verkocht en men verdiende op deze mani 

een paar cent ten koste van veel en zwaar wed 

Dit afvenen werd hier "kluun modderen" gt:

noemd (kluun = kluin = veen) en het ging ars 

volgt in z'n werk. Eerst werd het gebied door 

wegen ontsloten en ui teraard hiervanaf groef 

men het gebied binnen. Dan werden voor de a 

watering sloten gegraven, welke het gebied in 

lange kavels verdeelden. Dit is nog te zien. 

Men begon dan met het afsteken van de plag, 

ter plaatse " de pof" genoemd, en deze eerste 

steek werd met begroeiing en al eraan op hope1. 

gezet om te drogen. Meestal moest de opbrengst 

hiervan bijdragen aan de koopsom van het per

ceel. Nadat de pof verwijderd was werd het ve~t 

geleidelijk tot aan het grondwater afgegra ' D 

dikte varieerde van 20 - 80 centimeter. Daar a 

werd het water vermengd en met de greep f jn 

geslagen, (het "modderen " , een stinkende bed 

ning) op bedden gelegd om te drogen en nada 

met de greep strepen getrokken waren, werd h· 

met het "kluunmes" tot turven gestoken. 

Na de vervening bleef het gebied woest liggen 

totdat enkele ondernemende lieden (vooral 



Jacob Westerenk, bijgenaamd Jaopik Kunstmest) 

ontdekten dat, na egalisatie, met behulp van 

kunstmest voor die tijd goed grasland verkregen 

kon worden. Ze kochten veel van de z.g. waar

deloze grond op en ontgonnen het tot weiland. 

De erfgenamen van deze ontginners hebben dan 

ook nog veel land in eigendom. Waarschijnlijk 

als gevolg hiervan hebben thans de weilanden 

van het Wisselseveen veel eigenaren. Als voor

beeld het stukje drassig bos opzij van de Lage

veenweg, nog geen hektare groot, dat in handen 

is van vier boeren. 

Dat in de beginperiode het gebruik van kunst

mest niet zonder problemen geschiedde, mag de 

volgende gebeurtenis illustreren. Een boer, die 

dat wondermiddel dan ook wel eens wilde pro

beren had één zak kunstmest gehaald en de in

houd zorgvuldig over al z'n land verdeeld. Hij 

zag het een tijdje aan, maar kwam uiteindelijk 

tot de konklusie, dat die veelbesproken mest to

taal niet hielp. Bovendien bleek achteraf, dat hij 

ook nog een andere meststof dan stikstof had 

gekocht. 

De resterende grote delen van het gebied welke 

8t- y} 

bestonden uit ondoorlatende ijzeroerafzettingen 

zijn in het begin van deze eeuw door de Heide

maatschappij ontgonnen . Met de diepploeg werd 

de oerlaag gebroken en de ondergrond losgewerkt · 

en verder w as het met behulp van kunstmest 

weinig "kunst " meer om ook van deze stukken 

blijvend slecht we i land te maken. Het laatste 

stuk n1et vergraven veen met lavendelheide en 

veenbes is echter pas 25 jaar geleden verwoest ... ! 

Op twee minuskule stukjes na, zijn slechts enke-

le jaren terug de laatste percelen biezenlanden, 

die na het afgraven in de vorige eeuw waren 

blijven liggen, op de al eerder genoemde manier 

gesneuveld. 

Van de omgeving willen we nog de aangrenzende 

Woesteberg en Tongerenseberg verme lden . Op de 

Woesteberg werd in deze en ook al in de vorige 

eeuw gnnd gegraven. Maar de belangrijkste af

vlakking vond plaats tijdens de werkverschaffing 

in de dertiger jaren. De hele top van de rug is af

gegraven en vele kubieke meters zand en grind 

zijn afgevoerd . Het aan de noordkant !"!aar het 

veen aflopende gedeelte is over een breedte van 

honderd meter tot " veenhoogte" afgegraven en 



verandertl in droge akkertjes. 

Een jaar of twaalf geleden is in het hoogste ge

deelte van de Woesteberg een 10 meter diepe en 

ruim honderd meter lange kuil gegraven die als 

schietbaan van de plaatselijke schietvereniging 

dienst doet. De T ongerenseberg is rond 1950 tot 

een diepte van 60 cm omgespit en deze smelt

waterrug draagt thans overwegend grove den. 

De vorming van een hoogveen. 

In de koelere streken van het noordelijk half

rond zijn, of beter, waren min of meer over 

grote oppervlakten hoogvenen te vinden. Maar 

omdat men al lang geleden doorhad, dat ook 

hoogveen goed als brandstof te gebruiken was, 

heeft men erg veel van deze formaties afgegra

ven . Dit is zoals u weet in ons land ook fors 

gedaan en ook het Wrsselseveen heeft eens deel 

uitgemaakt van de in totaal 180.000 hektare, 

welke we hier ooit hadden. 

Hoogvenen zijn voor het allergrootste. gedeelte 

opgebouwd uit plantenresten van de diverse 

soorten Sphagnum, of een iets dagelijkser bena

ming: Veenmos. Deze afgestorven overblijfselen 

hebben zich gedurende vele eeuwen opgehoopt 

onder de levende bovenlaag tot een sponzig, 

metersdik pakket, met een van geelbruine tot 

bijna zwarte kleur. 

In ons land komen zo'n 40 soorten veenmos 

voor. De determinatie ervan is erg moeilijk en 

voor de meeste komt hiervoor de mikroskoop 

aan te pas. Een aantal blijft het hele jaar door 

groen. Afhankelijk van de groeiplaats, b.v. in de 

schaduw, iets donkerder groen dan die welke in 

de volle zon staan. Andere, 's zomers ook groe~ 

ne soorten , verkleuren door de lagere tempera

turen in het winterhalfjaar tot een rode of 

bruine tint. 

Toch willen we iets meer vertellen dan alleen 

dat hoogveen opgebouwd is uit veenmos. Bij 

~ 2- q<P 

nadere bestudering van een enkel veenmosje 

zien we dat we met een bijzondere plant te 

doen hebben. De bladen, die slechts één cellaag 

dik zijn, bestaan uit twee zeer verschillende cel

soorten. Langgerekte groene cellen zorgen voor 

de fotosynthese, dit is het omzetten van kool

zuurgas e~ water in voedingsstoffen. Tussen deze 

smalle .cellen liggen grotere, holle cellen , die van 

poriën voorzien water kunnen opzuigen . De tere 

stengel, het stammetje genoemd, heeft kransen 

van zijtakjes die afhangend het water rondom 

de plant in zekere mate kunnen opnemen. 

Veenmossen kunnen door hun specifieke bouw 

hun eigen gewicht door het vergaarde water wel 

10 tot 40 maal overtreffen. Bovendien wordt 

dit waterhoudende vermogen nog versterkt door

dat ze gewoonlijk in dichte kussens groeien. De 

zonnewarmte kan hier moeilijker in doordringen, 

wat minder verdamping als gevolg heeft. Deze 

grote opnamekapaciteit blijft ook werkzaam in 

de dode onderlaag. Dit biedt een hoogveen de 

kans zijn eigen vochthuishouding op peil te hou

den. Is er water te veel, dan kan dit tijdelijk 

opgeslagen worden; in droge tijden kan het mos 

teren op zijn eigen opgeslagen voorraad. Hier

door ook hebben hoogvenen een grondwater

spiegel die onafhankelijk is ten aanzien van hun 

omgeving. Het niveau ligt een heel stuk boven 

de normale grondwaterstand en het vormt dus 

als het ware een onzichtbare waterheuvel in het 

gebied. 

Het veenmosdek groeit van boven aan en sterft 
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De grondwatersp iege l in een 

hoogveen t.o.v . de omgev ing. 

onderaan af. Dit afsterven in het weinig beweeg

lijke en daardoor zuurstofarme water onder de 

plantjes gebeurt maar ten dele. Door het vele 

water kan de buitenlucht moeilijk in de bodem 

doordringen en vindt er een sterke konservering 

plaats. Door een chemische omzetting in de 

Sphagnumplantjes is dit water bovendien erg 

zuur. 

Hoogveenm.os betrekt zijn voedsel vrijwel geheel 

aan de atmosfeer. Hieruit blijkt dat het, hoewel 

kieskeurig, met bijzonder weinig tevreden is, 

want behalve stikstof bevat. de lucht toch weinig 

voedingstoffen. En tevreden is eigenlijk niet de 

juiste uitdrukking. De plant móét zelfs niet 

meer. In dit geval is de voorraad voedsel eerder 

te veel dan te weinig. De fosfor, welke de plant 

gebruikt, is hoofdzakel ijk aanwezig door de 

weinige mest van vogels en insekten en verder 

in plantaardige vorm door stuifmeelkorrels, die 

de wind aangevoerd heeft. Even terzijde willen 

we opmerken dat door het feit dat stuifmeel

korrels moeilijk verteren en bovendien evenals 

het afgestorven Sphagnum gekonserveerd worden, 

venen bij uitstek geschikt zijn voor het maken 

van pollenanalyses. 

Uit de samenstelling van het stuifmeel kan men 

zich een oordeel vormen over vroegere planten

groei. 

We hebben dus gesteld dat veenmosplantjes 

hoofdzakelijk leven van wat de atmosfeer biedt. 

Deze situatie noemen we ombrotroof. Hierbij 

moeten we wel de kanttekening maken dat dit 

uitsluitend uitgestrekte hoogvenen betreft. Voor 

de kleine restanten in het Wisselseveen waar een 

restje veen is overgebleven, gaat dit niet op, 

daarvoor zijn de oppervlaktes te klein en is de 

veenlaag te dun. Deze dragen dan ook een mine

rotroof karakter. Dit wil zeggen dat de vegetatie 

ook gevoed wordt door het grondwater. Minero

troof hoogveen bevat daardoor ook meestal ande

re Sphagnum-soorten dan het ombrotrofe veen. 

Ook hogere planten vinden we hier in andere 

soorten en meer gedifferentieerd . 

Doch over de planten, die men in het algemeen 

in minerotrofe hoogvenen kan aantreffen , willen 

we het hier niet hebben, maar in eenvolgend 

hoofdstuk zullen we ons bepalen bij de situatie 

ter plaatse. 



Fauna 

Het Wisselseveen is een mooi gebied. Hier kun 

je nog naar alle kan ten van je af kijken zonder 

dat je oog valt op fabrieken, flats, hoogspan

ningsmasten en grote veeschuren met hun toren

hoge silo's. Hoogu it zien we de torenspits van 

de Eper kerk in de verte. De mengelmoes van 

weilanden, sloten, houtwallen, oude boerderij

tjes met hoog geboomte en de bossen aan drie 

kanten maken dat we een tamelijk grote variatie 

hebben in een klein gebied . 

Als je het veen doorkruist, wel buiten de vakan

tietijd om dan, is de voornaamste indruk die je 

opdoet rust. 

Een mens voelt zich prettig in een dergelijk af

wisselend landschap. En we zien dan ook tegen

woordig steeds sterker, dat, behalve de rekrea

tieve trek naar de buitengebieden, iedereen op 

zoek is naar een afgelegen huisje in een rustige 

omgeving. 

N iet alleen de mens, maar ook de dieren houden 

van beschutte plekken en een gevarieerde omge

ving. Natuurlijk niet om de schoonheid ervan, 

maar om de rijk geschakeerde voedselbron, die 

een dergelijk afwisselend landschap biedt. Zo

doende hebben we dan ook een grote verschei

denheid aan diersoorten in het veen en omgeving. 

Ja, ook de naaste omgeving. Want in tegenstel 

ling tot de flora kunnen we bij het bespreken 

van de fauna en vooral de avifauna het Wisselse

veen niet strikt afbakenen . 

Om een voorbeeld te noemen beginnen we dan 

met het ree. Niet dé ree, maar hét Ree (Capreo

lus capreolus). Reeën hebben een voorliefde voor 

pcrklandschappen. Het weidegebied m'et kleine 

bosjes in het Veen biedt hen dan ook een gun

stig biotoop. Het is een dier, wat in tegenstel

ling tot de andere hertachtigen, in bijna heel 

Nederland voorkomt. Ook al omdat z'n gracieu

ze verschijning overdag te zien is, genieten reeën 

de voorkeur van veel mensen. Vooral in het voor

jaar komen ze graag . uit de dekking om van het 

jonge groen te genieten en ze vallen dan in het 
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lange gras amper op. Ofschoon ze voor de mens 

uiterst op hun hoede zijn, blijven ze, als we ze 

passeren met trekker of fiets, · zelfs op vrij korte 

afstand rustig doorgrazen. Maar zo gauw we af

stappen, kiezen ze onmiddellijk het reeëpad. 

De bronsttijd of bladtijd valt in juli en augustus 

en naar onze eigen ervaring neemt dan de waak

zaamheid wel enigszins af. Al voor in juli had-

den we 's avonds al pratend twee reeën vrij dicht -

benaderd voordat we ze zagen. Gelukkig zaten 

we boven de wind en de twee hadden het te 

druk met elkaar om ons op te merken. De bok 

bleef het wijfje, al rondj~s draaiend, achtervolgen 

en ze passeerden ons op een gegeven moment 

op zo'n 25 meter zonder ons te zien . 

li.U ....... 
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Reeën in de bronst. 

Tijdens de bronst heeft het mannetje een eigen 

gebied, waarbinnen hij meerdere wijfjes bezoekt. 

Dit terrein bakent hij af door op verschillende 

plaatsen krabsporen op de grond na te laten. 

Deze hebben we gezien in het zuidelijke bosje, 

een plaats waar ze graag verblijven, mede door 

de aanwezigheid van veel jong eikenhout. Dit is 

een geliefd voedsel. In het Wisselseveen komen 

. onge~eer 15 reeën voor. Toch had een vakantie· 

gast eenmaal een roedel (! ) van n.b. 60 reeën 

hier gezien. Ja, ja. Vooral dit jaar (1977) zijn 

veel reekalveren tijdens het maaien verongelukt. 

De trekkerchauffeur kan al rondracend met z'n 



cyclomaaier onmogelij k de jongen op tijd zien . 

Voor meer gegevens over dit sierlijke dier verwij

zen we u naar de vele wildboeken. 

Dan hebben we nog een ander dier, dat ove dag 

in de bossen rondom het Veen verblijft en ook 

op grotere afstand (landgoed Welna), maar 's 

nachts de weitjes langs de bosrand bezoekt, nl. 

het Wild zwijn (Sus scrofa). Het is het enige 

weerbare wild van Nederland en het is niet on

mogelijk, dat bij te dichte benadering van een 

zeug met haar gestreepte biggen, moeder tot de 

aanval overgaat. Ook mannetjes kunnen met 'hun 

lange slagtanden, "geweren" of "houwers" ge

noemd, grote wonden toebrengen. Hiervan kun

nen enkele drijvers van drijfjachten in de omge

ving getuigen. Vooral bij de campings in de ge

meente zijn de wilde zwijnen niet schuw - het 

zijn net als reeën kultuurvolgers - maar de 

groep, die regelmatig het Veen aandoet behoort 

niet tot de tamme wilde zw1jnen, die brood uit 

het, handje eten . I.v.m. Je stroperij is het trou

wens belangrijk, dat ze niet te tam worden . 

Zwijnen zijn alleseters. Zowel plantaardig voed

sel: eikels en bast, als dierlijk vo~dsel, b .v. ka

davers, wormen en rupsen, eten ze. Bij de hoog

zit aan de bosrand, waar dode kippen worden 

gebracht om de vos te lokken, ziet men vaak 

het ruzieënde en onbehouwen zwijnevolk . De 

populatie op de Veluwe is naar onze indruk te 

hoog, ook al wordt dit vaak van natuurbescher

mingszijde ontkend . Steeds vaker en steeds ver

der worden. in de bebouwde kom van Epe tui

nen en begraafplaatsen grondig vernield. Ook 

aan de rand van het Veen wordt weidegrond 

omgewroet en. opvallend vaak is het hier het

zelfde zwaarbemeste weitje, dat volledig op de 

kop wordt gezet. Dit jaar is één afschotvergun

ning verstrekt, maar dit richt natuurlijk weinig 

uit . Waarschijnlijk hebben zich door de korte en 

bijna vorstvrije winters, de twee worpen per jaar 

volledig kunnen handhaven . 

Roofwild 

De Vos (Vulpes vulpes) komt 1n heel Europa 

voor en hij voelt zich thuis op de zandgronden. 

Het biotoop bestaat uit een streek waar bos, 

heide, akkers en grasland elkaar afwisselen . Nu, 

dit is op de Veluwe en ook in ons gebied volop 

voorhanden. De laatste jaren wordt steeds meer 

mais verbouwd en deze akkers vormen een idea

le schuilplaats. Hij graaft zelf holen, maar ook 

konijneholen worden wel uitgediept. Ze leven 

solitair en hebben een territorium, hoewel niet 

strikt begrensd. De territoria worden bovendien 

steeds klejner, door de grote toename van qe 
vossenpopulatie. In het voorjaar werpt de moer

vos 3 - 8 jongen en heeft dan natuurlijk erg 

veel voedsel nodig. 

De vos jaagt 's nachts en in de vroege morgen

schemer op kleine zoogdieren zoals mollen en 

mUizen, (het zigzaggend jagen in een weiland 

noemt men ook "muizen"), grondbr~eders en 

hun eieren, insekten en ook reekalfjes schijnen 

te worden gepakt. Als opruimers van zieke en 

zwakke dieren zijn vossen nuttig, maar de te gro

te dichtheid rond het Veen heeft wel als gevolg, 

dat we in de weilanden aan de boskant nog 

nauwelijks grondbroeders aantreffen. Vogels als 

patrijzen, leeuwerikken, graspiepers, kieviten, wui 

pen en wilde eenden komen we hier dan ook 

weinig tegen_ De mens is in ons land zijn enige 

natuurlijke vijand. Vooral de jachtopzieners heb 

ben geen goed woord over voor Reinaard , maar 
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laten we niet vergeten, dat hij een geduchte 

konkurrent is van de jager wat betreft de uitge

zette fazanten . 

Dat hij kort gehouden moet worden i.v.m. de 

hondsdolheid staat voor ons niet vast. 

De Das (Meles meles) is een bewoner van heuvel

achtige streken met kreupelhout en komt ook in 

heel Europa voor. In ons land gaat hij zeer 

sterk achteruit, voornamelijk door het verdwij

nen van zijn woon- en voedselbiotoop, onrust 

(rekreatie) en het verkeer. Het is een prachtig 

dier met een ruige, grijze pels. Op zijn witte kop 

tekenen zich vanaf de neus tot voorbij de oren, 

twee zwarte strepen af. 

Ze graven ontzettend grote holen bij voorkeur 

in hellingen met een dichte begroeiing, zoals 

brandnetel, braam en vlier. We denken hierbij 

aan oude, dichtgegroeide leemgroeven, want ook 

de aanwezigheid van water stellen ze op prijs. 

Das. 

In tegenstelling tot de vos houdt de das zijn 

woning heel zindelijk . Ook de das is een alles

eter: plantaardig materiaa l, wormen, insekten, 

allerlei kleine dieren worden gegeten. Ze verza

melen hun voedsel bij voorkeur op vochtige 

graslanden, en die zijn in het Veen voldoende 

aanwezig. We zullen ze zelden of nooit te zien 

krijgen, omdat ze pas in het schemerdonker uit 

hun burcht komen om voedsel te zoeken. Boven

dien hebben ze een uitstekend reukvermogen, 

zodat ze al lang van te voren gewaarschuwd 

worden als een eventuele vijand nadert. Ook 

kippen versmaden ze niet. Bij de reeds genoem

de hoogzit heeft een jachtopziener, die 's 

nachts voor de vos op post zat, ze waargenomen 

bij de kippenkadavers. Van de hier voorkomende 

dassen zijn de eerste destijds uitgezet door het 

ITBON. Een geschikt biotoop, waaronder de 

tamelijke rust en de aanwezigheid van heideven

nen, waar ze zich graag in begeven, heeft hen 

de kans geboden zich hier te kunnen handhaven. 

De Bunzing (Mustela putorius) is een soort van 

de gematigde streken van Europa en Azië. In 

ons land kunnen we hem vooral aantreffen in 

de buurt van boerderijen. Hij maakt graag zijn 

hol in de takkenlaag onder oude stro- en hooi

bergen, waar in mei de 3 tot 7 jongen worden 

geboren. De bunzing heeft een zeer uitgebreid 

jachtterrein, dat soms uren van zijn hol ligt. 

Het voedsel bestaat onder andere uit muizen, 

ratten, vogels en eieren. Ook kippeneieren wor

den vaak geroofd. Hij is een belangrijke verdel

ger van de bruine rat, ma '~r dit zal wel minder 

worden, omdat de indruk b staat dat hij sterk 

is achteruitgegaan. 

In het Veen komt hij biJna niet meer voor en 

waarschijnlijk is weer de vos hier debet aan. 

Bij het uitgraven van een nest jonge vossen in 

de buurt van de Woesterberg trof men vier bun

zingkadavers aan. 

Bunzmg. 

De Wezel (Mustela nivalis) heeft zijn versprei

dingsgebied over heel Europa en een groot deel 

van Azië. In ons land komt hij algemeen voor 

langs bosranden en op droge zandgronden, maar 

. we hebben ze zelf ook waargenomen in een 

drassig broekbos nabij de IJssel. Het gebeurt nog 



wel eens, dàt t,e vltk voor je de weg over schie

ten en voor v.l mensen zijn ze dan kleiner dan 

ze altijd gedacht hadden. 

De wezel huist in muizen- en mollengangen en 

onder steenhopen en vermolmde boomstronken. 
Het is een felle rover en jaagt op muizen, mol

len en vogels. Hij behoort net als de bunzing tot 

het schadelijke wild, maar wordt, dachten we, 
nauwelijks meer bejaagd. 

Overig roofwild zoals boommarter en hermelijn 

komt volgens de· jachtopziener in en rond het 

Veen niet olnauwtlljks _voor. 
Af en toe vinden jagen in een konijnenhol een 

Fret. Dit is een gekweeltte albinovorm (geelwit 

met rode ogen} van een bunzing. Bij het frette

ren, d.i. het vangen van een konijn d.m.v. een 

fret, weigert het diertje soms ûit het hol terug 

te keren en moet dan meestal achtergelaten 

worden. 

Wezel. 

Haasachtigen 

En dan natuurlijk allereerst het Haas ( Lepus 
europeus). Het haas heeft een voorkeur voor 
open gebieden op vruchtbare gronden en in de 

weilanden hier kan men hem ook meestal aan
treffen. Ook wordt 's nachts, zoals menigeen 

wel zal hebben ondervonden, graag de moestuin 

aangedaan. 's Morgens is dan het veldje boeren

kool veranderd in een veldje stengels en nerven. 

Het haas heeft in tegenstelling tot het konijn 

geen hol ma-ÇJr een leger. Een ondiep kuiltje in 
"' ' 

het weiland of onder struiken. Daardoor is het 

blootgesteld aan grote temperatuurverschillen en 

heeft dan ook een dichte wollige beharing. Ook 

de jongen worden behaard en met ogen open 

geboren. Ze zijn volledig ontwikkeld, want ze 

moeten al gauw mee kunnen. het haas 

veel natuurlijke vijanden kent, ze om het 

behoud van de soort talrijke 

worpen per jaar. 
In het open veld is een dier als het haas natuur-

lijk erg kwetsbaar door de vele Ze be-
zitten evenwel een prima nn•~~-'~ 

reuk en grote ogen opzij van de om ook 

vijanden achter zich waar kunnen nemen. En 

natuurlijk hun beste verdediging: de vlucht. 
Uitgerust met erg lange achterpoten en een uit

stekend uithoudingsvermogen kunnen ze over 

een lange afstand een zeer grote 

ze op nog haaks 

een relatief groot 

Vanaf 

de haas op vrijerspad. 

leven

op hun 

achterpoten staan "zekeren". twee "ramme-

laars" elkaars pad kruisen een vecht-

partij. staan ze dan elkaar met 
de bewerken. Het no,oqtepiLJI 

valt in maart. 

Het Konijn {Oryctolagus 

grote aantallen voor. Vooral 
rand bij de Boerweg krioelt het ervan. 

in 

woordig zien we ze in allerlei 
dat ze zich gekruist hebben met 

om

tam-
me konijnen. Zandige, terreinen 
met bos hebben hun voorkeur en wat dat be
treft bieden de \11/,.,".,.+or·harn 

een uitstekend biotoop. 
vruchtbaar. Er zijn zo'n drie 

jaar van elk drie tot negen 

worden uiteraard in het hol "'"''"''""""' in een nest 

van uitgetrokken pluishaar. Ze missen de ge-

boorte elke beharing en ze de eerste tien 

dage!! blind. In de eeuw is er een Frans-

man die te veel 

toen een virusziekte 

die we kennen als 

deze afschuwelijke ziekte de 

nijnenstand wordt dan zwaar 

op z'n land 



Het voorkomt dan wel, dat deze dieren tot een 

plaag worden, maar ze moeten een verschriKke

lijke lijdensweg ondergaan . Een opgezette kop, 

ver uitpuilende etterende ogen en een volledig 

nalaten van elke vluchtpoging zijn de kenmerken 

van een aangetast exemplaar. Als we er een te

genkomen kunnen we he't best een eind aan hun 

lijden maken . Dit hebben we zelf ook wel eens 

moeten doen, hoe afschuwelijk het ook is. 

Toch zal het konijn, ondanks de myxomatose en 

ondanks de jacht nooit uitsterven. 

Knaagdieren. 

De Eekhoorn (Sciurus vulgaris) is een bosdier 

maar dat ook wel in parken voorkomt. Dit prach

tige diertje dreigde zeldzaam te worden door een 

virusziekte, maar de laatste jaren komen we hem 

gelukkig overal weer tegen. Z'n aartsvijand is de 

boommarter, maar de meeste eekhoorns zullen 

weinig last van hem hebben , omdat dit dier bij 

ons zeldzaam is geworden . In tegenstelling tot 

andere knaagdieren is de eekhoorn een uitge

sproken dagdier. De hele dag is hij druk in de 

weer om allerlei zaden te zoeken. Op school 

hebben we al geleerd, dat hij in de herfst voor

raden voedsel aanlegt, die hij op vele plaatsen 

verstopt en later vergeet. Op deze manier 

draagt hij bij aan de uitspreiding van het bomen

en struikenbestand. De zaden van spar en den 

zijn bij hem erg geliefd. Meestal ontdekken we 

de eekhoorn al springend van boom tot boom, 

maar toch komt hij meer op de grond dan we 

wel denken, b.v. om in een beek te drinken . 

Vanaf 10 augustus 1977 mogen ze niet meer be

jaagd worden. 

Andere knaagdieren hebben we niet persoonlijk 

waargenomen, maar gezien de voor de verschil

lende soorten aanwezige gunstige biotopen zul

len de volgende soorten hier vast wel in meer 

of mindere mate voorkomen. 

Rosse woelmuis (Ciethrionomys glareolus), welke 

vooral op hogere gronden met loofbos voorkomt. 

De Veldmuis (Microtis arvalis) is een dier van 

voornamelijk zand en veengronden. Hij is grijs

bruin, met een stompe kop en klei ne oren en 

korte staart. In het zomer halfjaar wordt iedere 

maand een nest van 4 - 8 jongen geboren! 

Veldmuis. 

De Aardmuis (Microtis agrestis) zien we langs 

bosranden en op heidevelden. 

De Bosmuis (Apodomys sylvaticus) is een bewo

ner van bossen, bosranden en singels. Ze zijn 

mooi geelbruin van kleur met een witte buik en 

hebben relatief grote oren en een lange staart. 

In het bos wandelend za l het in de meeste geval

len dit diertje zijn , dat we in de dorre bladeren 

zien scharrelen. 

De Bruine rat ( Rattus norvegicus) is een schade

lijke knager, die zich gewe ldig snel kan voort

planten . In kippenhokken bij boerderijen kunnen 

ze ongemerkt grote hoeveelheden voer verwerken. 

Ook de ons allen bekende Huismuis (Mus rr.uscu· 

lus) is een algemeen diertje bij menselijke bewo

ning. 

lnsekteneters 

Tot deze diergroep behoren behalve de mol en 

egel ook de spitsmuizen. 

De Mol (Talpa europaea) komt vooral op vrucht-· 

bare klei- en zandgronden voor. Op de graslanden 

van het Veen is hij niet algemeen . Komt dit mis:.. 

schien door de te grote vochtigheid? Het belang· 

rijkste voedsel van de mol vormen larven en wor

men. De bekende en beruchte molshopen en mol

lengangen vormen a.h.w. een valkuil voor wormen 

en insektenlarven. De · dieren komen al gravend 

vaak in zo'n gang terecht. De mol, die geregeld 

zijn gangen afloopt, vindt ze dan. Het zijn soli

tair levende dieren, die beslist geen soortgenoot 

in hun territorium dulden. Als we de lichaams· 

bouw van de mol bekijken, zien we hoe goed 

het is ingericht om te graven. Een gestroomlijn

de vorm zonder uitsteeksels, een dichte vacht 

van korte, naar achteren gerichte haartjes en 

brede, sterk gespierde voorpoten, die naar buiten 



gericht staan. Als ze in het voorjaar op zoek 

zijn naar een wijfje kunnen we ze soms boven

gronds zien. De jongen worden kaal geboren en 

blijven ongeveer tien weken bij de moeder,voor

dat ze op zoek gaan naar een eigen territorium. 

Op de wegen zien we dan vaak platgereden ex

emplaren, die op hun trektocht verrast zijn. 

Nog meer dan de mol is dit het geval bij de 

Egel (Erinaceus europaeus). Het is een uitgespro

ken schemerdier en bijna elke morgen zien we 

dan ook nieuwe dode dieren op onze wegen. Of

schoon hij zich door de werking van een sterke 

huidspier op kan rollen en dan tegen veel vijan

den beschermd is, kan hij het toch, al stil blij

ven zittend, niet opnemen tegen het snelverkeer. 

We geloven echter wel, dat als zijn stekels een 

autoband Jek zouden kunnen steken, er aanmer

kelijk minder egels zouden worden doodgereden. 

Mentaliteit! Dit is dan ook de oorzaak, dat dit 

nog overal in ons land voorkomende dier tot 

de beschermde soorten behoort. Hij komt vooral 

voor op plaatsen waar schuilgelegenheden als heg

gen en kreupelhout zijn. De houtsingels langs de 

Tongerensebeek, met hun rulle strooisellaag en 

hoge graspollen zijn ook een goede plaats voor 

de egel om z'n winterslaap te houden. 

Hun voedsel bestaat uit insekten, slakken, kik

kers, hagedissen, muizen, wormen en verder aller

lei klein gedierte wat zoal in en op de bodem 

leeft. Ook plantaardig voedsel en eieren van 

kleine vogels worden niet versmaad. 

Het is bekend, dat egels een adder zonder nade

lige gevolgen kunnen konsumeren. 

Dan hebben we nog de vraatzuchtige familie van 

spitsmuizen. Vooral de Bosspitsmuis (Sorex 

europaeus) is op vele plaatsen talrijk vertegen

woordigd. Het is een diertje van de hoge zand

gronden, dat overwegend 's avonds in de strooi

sellaag scharrelt en dan zijn aanwezigheid ver

raadt door zijn hoge gepiep. 

De Huisspitsmuis (Grocidura russula) komt voor

namelijk bij menselijke bewoning voor. Ze onder

scheiden zich meteen van gewone muizen door 

hun spitse snuit en het slanke lichaam, terwijl de 

staart vrij lang is en ze kleine ogen en oren heb

ben. Muizen bewegen zich min of meer springend 

voort, terwijl spitsmuizen draven. 

Boven de Bosspitsmuis en onder de Huisspitsmuis. 

Alle spitsmuizen hebben erg veel voedsel nodig. 

Als ze een paar uur moesten vasten, zouden ze 

dan ook sterven. Per da9 eten ze meer dan hun 

eigen gewicht aan insekten, slakken en wormen 

en voor de landbouw zijn spitsmuizen dus erg 

nuttig. Katten hebben een afkeer van SJ>itsmuizen. 

Ze doden ze wel maar zullen ze niet opeten om

dat ze een stinkende klierstof afscheiden. 

Muizen vormen een belangrijk voedsel voor uilen 

en roofvogels. Een goede muizen- en spitsmuizen

stand is daarom erg belangrijk voor deze toch al 

zo bedreigde vogels! 

Reptielen en Amfibieën 

In het bos- en heidegebied rond het Veen kan 

de Hazelworm (Anguis fragilis) worden aangetrof

fen. Het gemis aan poten en de slangvormige 

gedaante doen hem lijken op een slang, maar het 

is wel degelijk een hagedis. zijn nog lieden, 

die vinden dat alles wat maar op een slang lijkt, 

gedood moet worden en dit is dan ook vaak 

zijn lot. Zijn voedsel bestaat uit insekten, regen

wormen en naaktslakken. Bij de voortplanting 

van de hazelworm merken we iets bijzonders op. 

De jongen worden uit eieren geboren, maar deze 

eieren blijven in het moederdier, totdat ze zijn 

uitgekomen. 



Elke verbinding tussen moeder en jong is dus 

afwezig. Deze manier van voortplanting ziefl we 

ook bij de verderop te noemen adder en kleine 

hagedis en ook bij de ringslang kan het voorko

men, maar normaliter legt de laatste haar eieren 

in rottende bladeren, waar ze door het rottings

proces een gennge temperatuursverhogmg onder

gaan. 

Of de Levendbarende hagedis ( Lacerta vivipara) 

ook Kleine Hagedis genoemd, rond het Veen 

voorkomt, hebben we niet kunnen vaststellen, 

maar omdat hij een voorkeur heeft voor vochti

ge heide met vennen, is dit zeer goed mogelijk. 

Hoewel niet in grote aantallen komen ze in 

hoofdzaak in het oosten ·van ons land nog wel 

voor. 

De Zand- of Duinhagedis (Lacerta agilis) is een 

fraai getekend diertje van heidevelden en bos

randen. Op zandige plekken, zoals op de Woes

terberg, kan men ze wel eens zonnend aantref

fen. Ze leven van sprinkhanen en andere insek

ten, wormen en slakken. 

Ook de Ringslang (Natrix natrix) zijn wij en ook 

de jachtopziener niet tegengekomen, maar gezien 

zijn biotoop zou zijn voorkomen goed mogelijk 

zijn. Het is een dier van droge heidevelden en 

dennebossen bij moerasstukjes, maar ook kul

tuurterreinen met ruige onkruidhoekjes worden 

niet gemeden. Bovendien stelt hij de aanwezig

heid van water op prijs en hij kan goed zwem

men. Visjes en kikkers vormen zijn hoofdvoed

sel. 

:)e Adder (Vipera berus) komt rond het Veen 

nog in een behoorlijk aantal voor. Hij heeft een 

voorkeur voor vochtige heide- en veengronden, 

bosranden en houtsingels. Deze enige Nederland- . 

se gifslang valt op door zijn donker gekleurde 

zigzagband op z'n rug maar· de tekening hoeft 

niet altijd even duidelijk aanwezig te zijn. 

Verder heeft hij een vertikale oogpupil, doch 

bekijk dit maar niet v'an dichtbij. Zou je daar 

trouwens de kans toe krijgen, want meestal is 

hij bij benadering al lang verdwenen. Vaak ligt 

hij op bospaden of langs bosranden te zonnen 

en dan kan hij nog wel eens het slachtoffer 

worden van de slangehaat van de domme mens. 

Hij is niet kieskeurig wat voedsel betreft: voor

namelijk muizen, soms hagedissen, kikkers en 

jonge vogels. 

Tot de Amfibieën behoren de kikkers, padden 

en salamanders. 

De salamanders zouden kunnen voorkomen in 

de vele sloten en beken van het Veen, maar 

door de vele meststoffen uit de weilanden lijkt 

ons dit niet erg waarschijnlijk. 

De Groene kikker ( Rana esculenta) laat gelukkig 

overal in de weilanden horen, dat hij weer pre

sent is. Deze kwaker moest zelfs in 1973 tot be

schermde diersoort worden verklaard, omdat hij 

overal in het land schrikbarend achteruitging. 

Weer was het de verontreiniging van water, die 

vooral de larven de das omdoet. Vandaag de dag 

kun je op vele plaatsen weer op zomeravonden 

naar hun koncert luisteren. Vroeger werd hij dan 

ook wel de "Drentse nachtegaal" genoemd. 

De Bruine kikker ( Rana temporarial is de meest 

algemene kikker. Het is een bewoner van niet te 

droog grasland en grasachtige bosbodem. Hij is 

dus meer een landdier en kan zich vrij ver van 

water verwijderen, ofschoon daar wel de eieren 

in afgezet worden, he~ bekende kikkerdril. 

Ook deze soort neemt na een sterke achteruit

gang weer behoorlijk in aantal toe. 

De Gewone pad (Bufo bufo) treft men aan in 

allerlei uiteenlopende biotopen. Zowel op droge 

als vochtige plaatsen. Hij is ook erg achteruitge

gaan, vooral tijdens de paringstrek in het voor

jaar wordt hij bij honderden doodgereden. Nu 

men tegenwoordig iets meer respekt krijgt voor 

de natuur, gaat men er in sommige gemeenten 

toe over in het voorjaar bepaalde wegen af te 

sluiten, daar waar de padden een vaste oversteek

plaats hebben op hun trek. De eieren worden als 

een soort kralensnoer afgezet. Wij hebben de pad 

gezien in de dichte kruidlaag langs het niet ver

graven deel van de Tongerensebeek. 



In het al9emeen worden in ons land de meeste 

amfibieën en reptielen in hun voortbestaan be

dreigd door het verdwijnen van hun biotoop' 

Verder zijn ze erg gevoelig voor verontrusting en 

waterverontreiniging. 

E ntomofauna oftewel de insek tenwereld . 

Door het ontbreken van de meeste kennis en 

door te korte tijd om inventarisatiewerk te doen, 

is het voor ons niet mogelijk om alle elementen 

te behandelen. We moeten jammer genoeg vol

staan met de waarnemingen op onze verkennings

tochten van voorjaar en zomer '77. 

Wel is het opgevallen, dat het Wisselseveen in 

het algemeen een drukke insektenwereld her

bergt. Dit hangt samen met de overgangen tus

sen de verschillende milieutypen. Van grasland 

naar slootkanten en wegbermen, van vochtig loof

bos nÇJar droog naaldhout rond het Veen en de 

vochtige heide iets verder. Vooral in de hout

singel langs de Tongerensebeek met z'n vele 

soorten hout- en kruidgewassen wemelt het met 

zacht weer van de diverse kruipers, · spingers en 

vliegers. Al . vroeg in het voorjaar zien we hier 

de Kleine vos (Aglais urticae) rondvliegen. Af en 

toe zitten ze zonnend op de warme grond of ze 

doen zich te goed aan de nektar van de vroege 

bloemen. Al spoedig leggen de wijfjes dan de 

eieren aan de onderkant van brandnetelbladeren. 

iets later zien we het Koolwitje (Pieris brassicae). 

De kruisbloemigen hier dienen de jonge rups tot 

voedsel. De volwassen rupsen kruipen omhoog 

rn bomen en struiken. 

In mei vliegt in het kreupelhout langs de beek 

de Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni). Hij be

zoekt hier de exemplaren van het sporkehout, 

wat de voedselplant van de rups is. Deze soort 

met z'n citroengele vleugels herkent iedereen 

wel, omdat hij in geen enkele tuin ontbreekt. 

Op een warme julidag zagen we op het grasland 

aan de bosrand veel exemplaren van de Heide

vlinder (Hipparchia semele). Zoals zijn Neder

landse naam al aangeeft, is de vlinder vooral aan 

te treffen op droge zandgronden met struikhei 

en diverse grassoorten. Vaak rust hij met dicht

geklapte vleugels op de grond. De gemarmerde 

onderkant van de. vleugels doet hem dan amper 

opvallen. De trage rups leeft op grasstengels, aan 

welke hij alleen 's nachts eet. 's Morgens kruipt 

hij rlan WPPr nai'lr rfp horlPm 
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Veel andere insekten maken jacht op vlinders en 

rupsen. Grote roofvliegen wachten op een boom

tak om een vlinder in de vlucht te overvallen. 

De meeste vijanden hebben echter de rupsen. 

Vooral sluipwespen brengen veel rupsen indirekt 

ter dood. Ze leggen hun eieren in een passende 

rups en de uitgekomen larven doen zich dan te 

goed aan de inwendige delen. Gekoesterd door 

de zonnewarmte viiegen ook in het voorjaar, on

verstoorbaar brommend, de hommels. Soorten 

als akkerhommel, tuinhommel, steenhommel en 

aardhommel vliegen hier van bloem tot bloem. 

Vooral op de zonnekant van bossages staan voor 

de bloemen de vele soorten zweefvliegen als koli

bries stil in de lucht. Ze tonen ons een voorbeeld 

van wat we mrmrcry noemen. Hun streeptekening 

doet ze lijken op wespen . 



Behalve de insekten hebben we dan nog de 

spinnenf~milie. In de nawinter rennen de ~reine 

jachtspinnen naar alle kanten over het dorre 

blad. In het gras aan de slootkanten ontdekten 

we een spin met een lang gebogen, geel achter

lijf. Aan de grasstengel hing een wit gesponnen 

urntje. Is dit misschien het nest van deze spin? 

We moeten het antwoord schuldig blijven: want 

de studie van insekten en spinnen is, ofschoon 

ongelooflijk interessant, een bezigheid die je 

jaren van onderzoek kost. 

Bermpje 

Avifauna 

Door zijn verschillende biotopen kan het Wissel

seveen een veelzijdige vogelstand herbergen. De 

genoemde soorten zijn door ons in 1977 waarge

nomen en voor sommige zijn we bij de jacht<;>p

ziener te rade gegaan. Omdat het gaat om vrij 

schaarse tot zeer schaarse vogels, hebben we de 

roofvogels en uilen apart behandeld. De overige 

worden met enkele kenmerke,n genoemd in een 

lijst, die daarna volgt. 

De Buizerd (Buteo buteo) komt regelmatig in 

het Veen voor. Deze roofvogel is niet zo gevoe

lig voor verontrusting als de meeste van zijn 

kollega's, maar hij verdraagt het toch niet in te 

sterke mate. Hun verenkleed kan erg variëren 

van licht tot donkerbruin. De bijna meeuwachti

ge, miauwende roep zult u makkelijk herkennen. 

Het voedsel bestaat uit muizen; ratten, insekten 

e.d. Zoals al eerder opgemerkt is een goede 

muizenstand dus erg belangrijk. Vooral 's winters 

komt hij naar open gebied. Vanaf een paal in 

het weiland loert hij dan op een prooi of we 

zien hem traag zwevend in de lucht. Bij strenge 

vorst wordt hij in de nabijheid van het Veen wel 

met kip bijgevoerd. Eind juli hebben we eens ge-
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Overige fauna-elementen 

Op de drassige bodem van. het biezenveldje zien 

we tussen de dichte begroeiing van pitrus en 

waternavel ontelbare zwarte naaktslakken. Hier 

te - lopen zonder ze te vertrappen is haast niet 

mogelijk. 

In de Tongerensebeek komen de Driedoornige 

en Tiendoornige stekelbaars (Gasteroteus aculea

tus en G. pungitius) voor en ook he~ Bermpje 

(Barbus fluviatilis), hier "meerpoet" genoemd, is · 

hier waargenomen. Vissende schooljongens kon

den ons dit deze zomer bevestigen. 

Verder zit in deze beek de Bloedzuiger (Herpob

della octoculata) en dan hebben we natuurlijk 

nog de moeilijke wereld van waterin~ekten. 

zien hoe een aantal kieviten, die zich al gegroe-

. jJeerd hadden, 2 buizerds voortdurend belaagden. 

Het is een boeiend gezicht, hoe fanatiek allerlei 

kleinere vogels · het tegen deze zware jongens op 

durven nemen. 

Naast de buizerd in de winter is de Torenvalk 

(Falco tinnur'lculus) in ·de zomer onze algemeen

ste roofvogel van het Veen. Hij komt in bijha 

elk biotoop voor, in dorpen, op weilanden, op 

akkers en in parklandschappen. Zelfs de haastige 

automobilist kent dit slanke roofvogeltje, dat in 

de lucht klapwiekend stil staat om de grond 

naar prooi af te speuren. Het voornaamste op 

z'n menu vormen . veldmuizen en spitsmuizen. 

Behalve aan hun lange puntvleugels zijn ze te 

herkennen aan de gevlekte kastanjebruine mantel 

en aan hun verdragende roep, een schel "kie-kie

kie". Vooral de laatste jaren is deze snelle vlieger 

in een behoorlijk aantal in de polders te zien. 

De Havik (Accipiter gentilis), een voor verstoring 

uitermate gevoelige roofvogel, gaat weer iets voor- · 

uit. Hij broedt in uitgestrekte naald- en loofbos

sen. Het voedsel bestaat ·voornamelijk uit vogel

tjes en kleine zoogdieren, die hij in een bliksem

snelle lage vlucht langs de bosrand verschalkt. 



In de vlucht is hij van de buizerd te onderschei

den door de kortere vleugels en de langere· 

sta~rt. Zijn geluid is een schel "ka-ka-ka". 

Voor een aantal jaren broedde hij elk jaar in de 

smalle strook bos langs de Boerweg. Hij had z'n 

nest in een oude vliegden, waarvan de bovenste 

takken bijna horizontaal uiteen groeiden. Vaak 

waren de jongen vanaf de weg te horen. Totdat 

op een slechte dag om één of andere waanzin

nige reden juist deze boom omgezaagd moest 

worden en de havik niet is teruggekeerd. 

Andere roofvogels zijn door ons (nog) niet waar

genomen, maar het voorkomen van Sperwer, 

Wespendief en Boomvalk zou wel mogelijk zijn. 

Vooral de oude bossen ten westen van het Veen 

bieden ook voor uilen een ideale nestgelegenheid. 

De Bosuil (Strix aluco) wordt regelmatig waar

genomen. Het is een nachtvogel, die door z'n 

langgerekte "oe-oe-oe" bij veel mensen bekend 

is. Overdag zit hij verscholen tussen de takken 

van zijn roestboom, lastig gevallen door hevig 

tekeer gaande kleine vogels, die ons op deze ma

nier nog wel eens z'n zitplaats aanduiden. De 

bruin gekleurde bosuil leeft vooral van muizen 

en insekten, maar hij pakt ook graag een kleine 

vogel. Ze kunnen in het schemerdonker erg goed 

zien en ze hebben zo'n feilloos gehoor, dat ze 

het ritselen van een muis in het blad op vrij 

grote afstand kunnen horen. Door hun fluwelen 

en vrij losse verenkleed komen ze dan haast on

hoorbaar op de prooi toevliegen. Vooral bij hun 

vaste rustplaatsen I iggen vaak de braakballen. 

lets langwerpige ballen, die bestaan uit niet ver

teerbare delen van de prooi. Bij het openbreken 

komen we botjes, haren en veren tegen. 

De Ransuil (Asio otus) is een middelgrote grote 

uil, die we gemakkelijk kunnen kennen aan zijn 

lange oorpluimen. Z'n verenpak is rossig - gelig 

met bruin-grijze vlekken en strepen. ..lok de 

ransuil is een nachtelijke jager en wel voorname

lijk op veldmuizen en ratten. Het stemgeluid is 

langgerekter en klagender dan dat van de bosuil. 

Hoewel hij eigenlijk een bosbewoner is, nestelt 

hij ook vaak in het dichte struweel van wilgen 

en elzen in moerassige gebieden, waar hij dan be

slag legt op ekster- en kraaiennesten. 's Avonds 

komen ze dan naar de wei landen om een prooi 

te slaan. In de hoge larixbossen bij de Tangeren

seberg zitten ze nog wel eens in groepen verscho

len tussen de takken. 

Vroeger waren uilen in het algemeen en vooral 

de ransuil bij de mens niet erg gezien. De lange 

pluimen geven de vogel een "duivels" uiterlijk 

en hij werd dan ook als ongeluksbrenger bestem

peld. Hun lugubere roep heeft dit idee natuurlijk 

nog versterkt. 

Doordat hij voor een deel bij daglicht jaagt i~ de 

Steenuil (Athene noctua) wel de meest bë.<ende 

van de uilen. Ook al omdat hij behalve in oude 

bomen vaak in de buurt van boerderijen broedt 

en niet erg schuw is. Het is een kleine uil, as

bruin van kleur met witte spikkels, een korte 

staart en felgele ogen. Het geluid is een hard 

"kjieuw, kjieuw". De jongen volstaan met een 

hardnekkig hijgen. Bij het jagen zit hij vaak op 

lantaarnpalen of andere uitkijkposten. Als hij een 

prooi waarneemt, meestal insekten en muizen, 

laat hij zich hier met gesloten vleugels pardoes 

bovenop ploffen. Als de steenuil z'n jongen groot· 

brengt pakt hij ook graag jonge vogels, wat hem 

bij andere vogels zo gehaat maakt. Eens hebben 

we een steenuil gezien met een halfwas grutto, 

die hij amper kon tillen. 

Als hij achterdochtig is, probeert hij te imponeren 

door allerlei potsierlijke knikbewegingen te maken 

Hij komt voor bij de kop van de Tongerensebeek. 

In de jaren zestig hebben de uilen en roofvogels 

ernstig te lijden gehad van de vele landbouwche

micaliën. Omdat ze aan het eind van een voedsel

keten staan en geen ander voedsel opnemen dan 

vogeltjes en kleine zoogdieren, die ook vaak deze 

gifstoffen bevatten, kregen ze een teveel aan ver

gift binnen. Dit had onbevruchte legsels tot ge

volg of ze kwamen zelf om het leven. Momenteel 

is een verbetering waarneembaar. Een goede uilen

en roofvogelstand is trouwens erg belangrijk, daar 

deze een regulerende funktie in de natuur heb

_ben! Zieke en zwakkere exemplaren worden op-
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geruimd en plagen van b.v. veldmuizen worden 

dan voorkomen. Zo ziet u, dat uilen en roQf-, . 

vogels een belangrijke taak hebben bij , het bewa-

ren van het natuurlijke evenwicht! 

Avifaunalijst 

Een lijst van de in het onderzoekterrein en di

rekte omgeving voorkomende vogels, uitgezon

derd de reeds eerder genoemde. Het merendeel 

is door ons waargenomen en van enkele zijn ge

gevens verstrekt <;!oor de jachtopziener. 

1. Blauwe reiger (Ardea cinerera) 

Het is een vogel van o.a. vochtige weilanden en 

vaak kan men hem dan ook doodstil in de slo

ten . van het Veen zien staan. Het wordt een 

echte kultuurvolger, die leeft van menselijk afval 

en ook een goudvis uit de vijver van een nieuw

bouwtuin niet versmaadt. Door sommige lieden 

wordt deze groep al "patatreigers" genoemd. 

2. Wilde eend (Anas platyrhynchos) 

Ook een broedvogel op vochtig terrein . In het 

gebied broedt hij in een klein aantal, doch bijna 

niet meer in de weiden naar de boskant, waar 

de vos jaag~ . In één van de vennen ten westen 

van de Tongerenseberg huist een kleine kolonie. 

3. Korhoen ( Lyrurus tetrix) 

Deze voor verstoring erg gevoelige hoenderachti

ge vogel is een enkele maal door de jachtopzie

ner waargenomen. Dit is een trekker geweest, 

want hij stelt erg hoge eisen aan zijn terrein, . 

waaraan het Veen niet kan voldoen. Op uitge

strekte, zeer rustige heidevelden, met een vege

tatie van jonge (korte) en oude hei, hebben ze 

hun baltsplaatsen. In ons land worden ze ernstig 

bedreigd door de rekreatie en door een te hoge 

vossenstand in hun gebied . Op de Tongerensehei 

komt hij vaker voor. 

4. Patrijs (Perdix perdix) 

De patrijs komt voor op weilanden en bouwland, 

maar de laatste jaren beduidend minder. Dit 

heeft volgens ons twee hoofdoorzaken. In de 

eerste plaats het verdwijnen van zijn voorkeurs

biotoop. Hij houdt zich namelijk graag op in 

korenvelden, waar akkeronkruiden een smakelijk 

kostje voor hem vormen. Granen zoa.ls rogge, 

haver en gerst worden in onze omgeving echter 

steeds minder verbouwd en vervangen door maïs. 

De weinige resterende granenakkers zijn boven

dien vaak zo steriel, dat we. lang moeten zoeken 

naar een beetje onkruiden. De tweede oorzaak 

is, het wordt eentonig, weer de vos. De enkele 

grote broedsels worden bijna volledig door hem 

weggekaapt. Toch hopen we op zachte voorjaars-_ 

avonden hun luide , raspende "krik" nog eens 

te horen. 

5. Fazant (Phasianus colchicus) 

Een hoenderachtige bewoner van het park- of 

koulissenlandschap. Open terrein met kreupelhout, 

verspreide bosjes en moerassen vormen z'n biotoop. 

Hij wordt veel uitgezet voor de jacht en wordt 

's winters ook wel met tarwe bijgevoerd. In maart 

kan men z'n luide ge-"krok" horen en soms z'n 

doffe vleugelgerotfeL In en rond het gebied is e~n 

redelijke stand . 

6. Kraanvogel (Grus grus) 

Deze schuwe doortrekker heeft een paar jaar gele

den in een grote groep ten noorden van Wissel 

.gerust. 

7. 'Waterhoentje (Gallinula chloropus) 

Op één van onze vele tochten naar het Veen 

werd deze , bijna door ons overreden. Later zagen 

we hem terug in de Tongerensebeek. Onder de 

overhan-gende wortels van een els was een nest 

gebouwd waarin we 1 jong aantroffen. Het 

waterhoentje is een bewoner van zoet water met 

begroeide oevers, en behalve in de beek zit nij 

veel in de dichtbegroeide beek aan de andere 

kant van het zandpad. 

8. Scholekster (Haematopus ostralegus) 

Eind april zagen we tussen de kieviten een paar

tje scholeksters op de vochtige weiden. Behalve 

dat ze herkenbaar zijn aan hun bonte verenpak 

en hun feloranje snavel, verraden ze zich door 

een doordringend "kliep". Ook de scholekster 

is een kultuurvolger, die we in het binnenland 

kunnen zien bij zandafgravingen en wegenaanleg, 

als daardoor tenmin~te plassen zijn ontstaan. 
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In het Veen hebben ze niet gebroed. 

9. Kievit (Vanellus vanellus) 

De kievit kan wel als de bewaker van het wei

land gezien worden. Als er maar iets loos is, gaat 

hij er onmiddellijk op af, of dat nu een kraai of 

een mens is. Hij maakt dan zo'n kabaal en doet 

schijnaanvallen, zodat alle vogels in de omgeving 

gewaarschuwd zijn. We hebben gezien hoe ze een 

paar zwarte kraaien zonder pardon achterna za

ten en dat ze het tegen twee buizerds opnamen. 

In juli gingen ze groepen vormen, soms zo'n 125 

stuks. Waarschijnlijk zijn dit merendeels jongen, 

die zich voorbereiden op de trek. 

10. Watersnip (Gallinago gallinago) 

Langs de paar brede sloten met een drassige oe

ver, begroeid met mannagras en pitrus, kan men 

in voor- en najaar een enkele watersnip zien. 

Met z'n lange snavel peurt hij in de zachte bodem 

naar voedsel. Bij benadering blijft hij erg lang 

zitten en vliegt dan ineens vlak voor je voeten 

zigzaggend weg. Bij het in de vlucht afremmen 

maken z'n trillende staartveren een vreemd brom

mend of blatend geluid, wat hem wel de bijnaam 

van "lammetje" of "hemelgeit" bezorgd heeft. 

Het is voor ons onbegrijpelijk, dat met de nieu

we jachtwet van 15 augustus 1977, de poelsnip 

niet meer, maar de water- en houtsnip nog steeds 

bejaagd mogen worden. Het zijn schaarse broed

vogels, die door het steeds meer verdwijnen van 

hun voedsel- en broedbiotoop, er echt niet op 

vooruit gaan. In het Veen broeden ze niet, waar

schijnlijk door te veel onrust (vee). 

Watersnip. 

11. Houtsnip (Scolopax rusticola) 

lets algemener dan de watersnip. Hij komt voor 

in vochtige bossen en schijnt op Tongeren te 

broeden. 

12. Wulp (Numerius arquata) 

Deze grote bruine waadvogel kunnen we herken

nen aan zijn lange, naar beneden gebogen snavel 

en in de vlucht aan zijn welluidende jodelende 

roep. Op een paar weilandjes aan de Boerweg, 

die zo af en toe gefreesd worden, zien we ze in 

het vroege voorjaar in een klein aantal. Waar

schijnlijk komen ze hier niet tot broeden. Dit is 

wel het geval op de Tongerenseheide. 

13. Grutto (Limosa limosa) 

Vreemd genoeg hebben we deze algemene weide

vogel niet in het gebied waargenomen. Normali

ter stellen ze _toch wel prijs op een vochtig gras

land. Op de weiden richting Tongeren broeden 

ze wel. 

14. Kokmeeuw ( Larus ridibundus) 

In de winter krijgt het Wisselseveen iets van zijn 

vroegere karakter terug; een winderige, schijnbaar 

uitgestorven vlakte. Sléchts een paar soorten vo

gels zijn dan heer en meester in de weinig aan

lokkelijke natte weilanden. In belangrijke mate 

zijn dat de kokmeeuwen, die vooral bij nat weer 

hier in groepen rondzwerven. Ze zijn dan hele

maal wit, op de zwarte vleugelpunten en een 

zwarte vlek achter het oog na. In het zomerhalf

jaar krijgt de kokmeeuw zijn chocoladekleurige 

kop. Het is een echte kultuurvolger, die in de · 

steden de kruimels bij de huizen komt weghalen. 

Hun belangrijkste broedgebieden vormen de echte 

venen, waar ze in turfgaten in kolonies naast 

elkaar nestelen. 

15. Houtduif (Columba polumbus) 

16. Tortelduif (Streptopelia turtur) 

17. Turkse tortel (Streptopelia decacto) 

( 15, 16 en 17). De eerste twee komen in het ge

bied algemeen voor. Vooral in de fijnspar- en la

rixbossen ten westen van het Veen en de hout-
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duif ook in de twee bosjes aan de Boerweg en 

de Lageveenweg. De turkse tortel, die zich .vaak 

in de bewoonde gebieden ophoudt, dringt ook 

steeds ve(der in de bossen door. 

18. Koekoek (Cuculus canoru~) 

In ons gebied hebben we dit jaar . op 6 mer 

voor het eerst · de roep van de koekoek gehoord. 

De speciale manier, waarop deze vogel zich in 

stand houdt , is dachten we wel bekend . 

Het wijfje legt bij voorkeur haar eieren in de 

nesten van graspieper, heggeml.Js, roodborst en 

winterkoninkje. Binnen de ongelooflijk korte 

tijd van 12 1/2 dag komt het ei uit. Het jong 

regint dan instinktief alle andere eieren van z'n 

pleegmoeder uit het nest te werken . Ze verblij

ven hier drie maanden, voordat ze zich weer 

naar het warme zuiden begeven. Hun biotoop 

is zeer gevarieerd; van heidevelden tot bossen, 

bouwland, parken en duinen. Vanwege hun 

schuwheid zullen we ze echter niet gauw van 

dichtbij ~e zien krijgen. 

19. Groene specht (Pieus viridis) 

Een algemeen voorkomende vogel m loof- en 

gemengde bossen. _We zien hem vaak in bomen 

in de bossen rond het Veen, maar __ hij scharrelt 

ook graag op de grond op zoek 'naar insekten. 

Mierenhopen worden nog al eens door hem ge

ruïneerd. 

20. Grote bonte specht (Dendrocopus major) 

Ofschoon roffelen bijna altijd met spechten 

wordt geassocieerd, zijn het alleen maar deze en 

de zwarte specht die daaraan meedoen. De groe

ne specht roffelt zelden. Bovendien is het roffe

len bijna altijd beperkt tot het voorjaar. De gro

te bonte specht is een boomvogel in hart en nie

ren, die door het kloppen met de snavel op het 

hout, _insekten naar buiten probeert te lokken. 

21. Zwarte specht (Drycopus martius) 

De zwarte specht is de grootste en tevens de 

zeldzaamste van deze drie. Zijn voorkeur gaat 

uit naar grote naaldbossen. In het bos tussen 

beek en Molenweg wordt hij regelmatig gesigna-

leerd. 

22. Veldleeuwerik (Aianda arvensis) 

Bij de eerste mooie dagen is het deze vogel die 

vertikaal boven de weilanden opstijgt en met z'n 

verdragende jubelende' zang het voorjaar aankon

digt. Ook het broeden van de veldleeuwerik 

schijnt ernstig bemoeilijkt te worden door de aan

wezigheid van de vos. 

2.3. Boerenzwaluw (Hirundo rustica) 

In het noorden van het Veen zie je ze de hele 

zomer hun vliegkunsten vertonen. Ontzettend 

sne l door het luchtruim scherend vangen ze vlie

gend de insekten. Ze nestelen bij de boerderijen 

in Wissel. Van oudsher Zijn de zwaluwen gez i ~n;>, 

gasten bij boerderijen. Misschien wel mede door 

hun plezierig gekwetter. Door het ontbreken van 

voldoende bol1wmateriaal hebben de zwaluwen in 

het droge zomer van '76 naar onze indruk min

der gebroed als b.v. nu in 1977. 

24. Huiszwaluw (Delic;hon urbica) 

Ook algemeen voorkomend bij menselijke bewo

ning. Ze bouwen een kogelvormig nest, het liefst 

onder een afdakje, dat vaak meerdere jaren ge

bruikt wordt. 

25. Zwarte kraai (Corvus corone) 

In de winter en het vroege voorjaar is naast de 
' . 

kokmeeuw de zwarte kraai hier altijd aanwezig. 

· ledereen herkent deze zwarte jongen aan z'n 

zware vlucht en aan .z'n onmuzikale "kraaa". 

Hij is een bewoner van open landschappen. 

26. Kauw (Corvus monedula) 

Kleine groepjes kauwen treffen we af en toe in 

het terrein aan. Ze broeden vaak in kolonies in 

beuken, waarin ooit spechten hun gaten hebben 

gehakt. 



27. Ekster (Pica pica) 

Een te algemene broedvogel in het gebied.- Of

schoon hij druk bejaagd wordt, zal hij altijd aan 

het la11gste eind trekken. Of zoals de jachtop

ziener het uitdrukte: "als je één ekster afschiet, 
is het of de hele familie op de begravenis komt". 

Vooral in het voorjaar als hun eigen jongen 

krachtig voedsel nodig hebben, worden het bru

tale nestenrovers. Toch zijn ze altijd bijzonder 

op hun hoede. Het blijft met z'n lange staart 

en z'n metaalachtige glans op de veren één van 

de mooiste vogels van ons land. 

28. Vlaamse gaai (Garrulus glandarius) 

Komt in de bossen rond het gebied veel voor. 

Soms moet de stand door afschot gereguleerd 

worden. Het is een prachtige vogel met echter 

een minder prettig stemgeluid. Hij is altijd zeer 

waakzaam en mijdt elk kontakt met mensen, 

door met .een harde krassende schreeuw op de 

vlucht te gaan. 

29 - 33. Mezen (Paridae) 

Van de mezen komt vooral de grootste en bont

ste, de koolmees (Parus majus) in een groot aan

tal voor. In bijna alle biotopen met verspreide 

bomen komt hij voor. Samen met de Pimpel

mees (Parus caeruleus) zien we ze veel in de 

twee loofbosjes en in de houtsingel langs de 

beek. De pimpelmees is veel kleiner, grotendeels 

geel met een mooie azuurblauwe kop. De Zwarte 

mees (Parus ater) is een algemene bewoner van 

naaldbossen, maar we hebben ze ook een paar 

maal gezien in het loofbosje bij de Boerbrug. 

De Matkopmees (Parus montanus) komt voor 

zowel in naald- als loofbossen en struiken. Daar 

zijn voorkeur uitgaat naar· vochtige terreinen, is 

zijn aanwezigheid in hetzelfde loofbosje met de 

vele natte veenmosplekken, niet vreemd. Ook 

werd hier een keer onze aandacht getrokken 

d.oor een zacht "tsirrup", wat we aan alle kan

ten in de berken boven ons hoorden. Een grote 

groep Staartmezen (Aegithalos caudatus) was 

daar druk doende voedsel te zoeken. 

Ondersteboven hangend aan de takjes plukten ze 

overal de insekten 

Staartmees. 

34. Winterkoning (Troglodytes troglodytes) 

Ook dit kleine vogeltje, met z'n korte opstaande 

staart, heeft een uitgebreide reeks biotopen. 

In de houtsingel met de dichte ondergroei, heb

ben we de hele zomer zijn drukke ge-"tik" ge

hoord. Winterkoninkjes maken vaak z.g. speel

nesten. Het eigenlijke broednest is precies het

zelfde, maar beter afgewerkt. Ze schijnen ook 

een losbandig leven te leiden. Men heeft vastge

steld dat een mannetje er vaak meerdere vrouw

tjes op na houdt. 

35. Grote lijster (Turdus viscivorus) 

Naald- en gemengde bossen met daardan grenzend 

weilanden, vormen een ideaal terrein voor deze 

vogel. In de bossen aan de Boerweg zingt hij al 

vroeg in het voorjaar zijn hoogste lied. Hij laat 

zich echter niet benaderen en gaat al gauw snor

rend op de vlucht. Hij is dan van de zanglijster 

te onderscheiden door de witte ondervleugeL 

36. Zanglijster (Turdus philomelos) 

Deze lijster kan overal veelvuldig worden waarge

nomen. Z'n borst is iets fijner gespikkeld dan 

z'n grote neef en z'n bovendelen zijn van een 

warmer bruin. Bij alarm zoekt hij met een koper

wiekachtig herhaald "tsjiek" laagvliegend het bos 

op. 

37. Kramsvogel (Turdus pilaris) 

38. Koperwiek (Turdus iliacus) 

Beiden zijn soorten die in Noordeuropa broeden, 

maar in het winterhalfjaar over ons land trekken 

en zich dan vaak in grote groepen aan de bos

rand en in de weilanden ophouden. De kramsvo

gel is van de grote lijster te onderscheiden door 
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zijn blauw-grijze ko~.>- Op vorstvrije wirHerdagen 

zoeken ze in de weilanden naar voedsel, maar bij 

strenge vorst kan men ze ·")ok in de tuin op de 

bessendragende struiken verwachten . 

De koperwiek is vrijwel net als een zanglijster 

maar met koperkleurige ondervleugels en flanken. 

· Als ze in çle nawinter op het punt staan weer 

naar noordelijker streken te trekken, kan men 

ze met oog en oor bewonderen aan een zonnige 

bosrand. Ze zitten dan druk kwetterend met 

grote groepen in een spar. 'sAvonds kan men ze 

vaak met een hard en massaal "tsjittuk" over 

horen trekken. 

39. Merel (Turdus merula) 

Wie kent niet deze weinig schuwe zwarte vogel, 

die al bij dè eerste zachte voorjaarsdagen in een 

hoge boom zijn bruidslied laat horen. Toch moet . 

u niet denken een bijzondere vogel gezien te 

hebben als u een zwart-witte merel tegenkomt, 

want albinisme komt bij hen nog al eens voor. 

Vroeger waren merels schuwe bosvogels, maar al 

heel lang kan men ze in bijna elke omgeving 

aantreffen. Ze. leven hoofdzakelijk net als andere 

lijsterachtigen · van wormen en slakken, maar bes

sen worden beslist niet versmaad. Bij de oudere 

bevolking hier in .de Of11geving staan ze bekend 

als "gieteli'ngen". 

40. Roodborst (Erithacus rubecula) 

Ook dit weinig schuwe vogeltje is een algemene 

bewoner van de bossages in het Veen. Vaak 

zingt hij minutenlang en hij laat zich zelfs bena

deren zonder zijn prettige lieflijke zang te beëin

digen, welke soms lijkt op het lied van de win

terkoning. Ook winterkou kan dit levenslustige 

vogeltje niet stil krijgen. 

41. Spotvogel (Hippolaris icterina) 

Eens over het zandweggetje langs de beek wan-

. delend werd de aandacht getrokken door een 

luide, schetterende zang, die duidelijk afstak bij 

dat van andere zangvogels. In dit biotoop kon 

dat niet anders zijn dan de spotvogel, een grote 

loofzanger met grauwbruine bovendelen en een 

heldergele onderkant: In het dichte struikgewas 

krijg je hem trouwens niet makkelijk te zien. 

Het is één van de beste imitators wat zich uit in 

een mengeling van scherpe, valse en dan weer 

muzikale klanken. 

Spotvogel. 

42. Tuinfluiter (Sylvia borin) 

In dezelfde houtsingel hebben we het hele voor

jaar de zachte muzikale zang gehoord van enkele 

tuinfluiters. Het is een weinig opvallend gekleurd 
I 

vogeltje, dat zich thuis voelt in bosjes met veel 

onderbegroeiing. Daarom zullen we de tuinfluiter 

niet gauw in de bewoonde wereld aantreffen, on

danks zijn naam. Want in het algemeen worden 

onze tuinen en parken veel 'te "schoon" gehou

den. Verruiging in de vorm van brandnetels en 

braamstruiken krijgt jammergenoeg geen kans en 

een dergelijk biotoop is toch een vereiste van de 

tuinfluiter. 

43. Grasmus (Sylvia communis) 

Ja, als de tuinfluiter het hier naar z'n zin heeft, 

mag de grasmus ook niet ontbreken. Beide vo

gels kiezen niet voor niets een dergelijke verwar

de begroeiing en we zull~n ze dan ook vaker ho

ren dan zien, ofschoon de grasmus zich wel iets 

vaker blootgeeft. Hij verschilt van de andere zan

gers in het gebied door z'n grijze kop en een op

vallende witte keel. Hij heeft een korte welluiden

de zang, vaak tamelijk scherp, als een spotvogel. 

Helaas gaat hij als broedvogel. in ons land achter

uit, veel door kultuurtechnische werken, (het op

ruimen van bosjes en houtsingels), maar ook de 

droogte in de Sahelzone blijkt een belangrijke 

oorzaak te zijn. 

44. Fitis (Phylloscopus trochilus) 



45. Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) 

Beiden zijn algemene broedvogels in de bosjes 

van het Veen. Ze zijn moeilijk van elkaar te on

derscheiden door hun grauwgele uiterl Mees

tal, let wel, meestal heeft de fitis lichte pootjes 

en de tjiftjaf donkere. Een betrouwbaarder ken

merk is de zang. De fitis heeft een melodieus, 

wat weemoedig lied en de tjiftjaf roept zijn ei

gen naam. Een ander verschil zit in het bito

toop. De eerste prefereert lage struiken en bo

men, terwijl we de tweede meer in opgaand 

hout aantreffen. 

46. Heggemus (Prunella modularis) 

Een algemeen zangvogeltje, dat we overal in het 

gebied hoorden. Hij heeft een zacht maar snel 

liedje, wat soms doet denken aan de roodborst 

of het winterkoninkje, maar wat iets eentoniger 

klinkt. Doordat hij niet schuw is, kunnen we 

hem op ons gemak bekijken. Hij verschilt van 

andere mussen door zijn dunne snavel en z'n 

overwegend blauwgrijze kleur. We zagen hem 

vooral in struikgewas en in een groepje lage 

hulst. 

47. Graspieper (Anthus probensis) 

In de weilanden is naast de veldl·eeuwerik de 

graspieper een algemene verschijning en op af

stand zijn ze vaak moeilijk uit elkaar te houden. 

Maar z'n roep vanaf een paal aan de slootkant, 

een drietonig "fiet", sluit vergissingen uit. Boven

dien heeft de graspieper erg lange achtertenen, 

wat u misschien door uw kijker kunt zien. 

Hij nestelt in alle soorten van open ongekulti

veerde gebieden, zoals heide, venen en duinen en 

op niet te droge graslanden. 

48. Witte kwikstaart (Motacilla alba) 

Dit beweeglijke vogeltje komt algemeen voor bij 

de boerderijen. Ze zijn de hele dag druk in de 

weer en ze wippen voortdurend met hun staart. 

Behalve als ze zingen, want dan zitten ze einde

lijk eens stil. We zien ze vooral op pas ingezaaid 

grasland en in de buurt van een ouderwetse 
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mestvaalt, waar ook het groente- en tuinafval op

gekieperd wordt. Ofschoon de kwikstaart nog al

gemeen voorkomt, schijnt het toch dat ze achter

uitgaan, doordat de boeren overschakelen op 

drijfmest en daardoor de mestvaalt overbodig is 

geworden. Ten tweede wordt er geen enkele kap 

van hooi- of stroberg nog van riet gemaakt, waar

in ze graag nestelen. De witte kwikstaart heeft 

een luide, tjilpende zang. 

49. Spreeuw (Sturnus vulgaris) 

Een middelgrote, gedrongen vogel, die we in de 

buurt van menselijke bewoning overal in groepen 

kunnen aantreffen. Voor velen is hij een minder 

geliefde verschijning, omdat ze nog al eens een 

kersenboom massaal plunderen. Als een groep on

gestoord in een weiland op zoek is naar allerlei 

gedierte, voeren ze in koor een kabbelende en 

fluitende konversatie. Als slaapplaats kiezen ze 

hagen of boomgroepen waar ze zich 's avonds 

met vaak honderden in ophouden en dan door 

hun kabaal schijnbaar niet aan slapen toekomen. 

50. Kneu (Carduelis cannabina) 

Een parklandschap vormt het milieu voor de kneu. 

In het gebied zijn ze vaak in groepjes aanwezig, 

veel op nieuw ingezaaid grasland. Hun zang om

vat een plezierig gekwetter en in hun golvende 

vlucht laten ze een kort "tsji-tsji" horen. Het 

mannetje heeft in prachtkleed een rode borst en 

kastanjebruine bovendelen. Het vrouwtje mist het 

rood en is minder opvallend bruin. 

Kneu. 
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51. Vink (Fringilla coelebs) 

Deze algemene vogel voelt zich op heel veél 

plaatsen thuis. In en rond het Veen zien we hem 

hoofdzakelijk in loofhout. In het voorjaar is het 

mannetje zo prachtig gekleurd, dat we soms aan 

een andere vogel denken. Hij heeft dan een grijs

blauwe kop en nek en rozebruine onderdelen 

plus de altijd aanwezige witte schoudervlek. Z'n 

zang is luid en gevarieerd en de meest gehoorde 

roep is een koolmeesachtig "pink-pink". In de 

herfst zpeken ze in groepen voedsel onder beu

ken. 

52. Huismus (Passer domesticus) 

Als laatste dan deze zeer algemene brutale jongen 

met z'n toepasselijke naam, want elk huis heeft 

bijna wel z'n eigen mussen. Het zijn echte zaad

eters, die met jun sterke kegelvormige snavel de 

hardste zaden kunnen doorknijpen. Ook de mus 

staat bij de boeren niet zo hoog aangeschreven, 

omdat ·ze vaak broeden onder de rieten daken 

en hiermee deze nog wel eens flink vernielen. 

Beheer van de fauna. 

U ziet dat de lijst van vogels, die vaak of min

der vaak het gebied van het Wisselseveen aandoen 

een behoorlijke plaats inneemt. Met de kans, dat · 

we misschien eentonig zijn geworden, is dit ovec 

rigens een plezierig iets. Dit is het gevolg van de 

aanwezigheid van veel verschillende biotopen in 

een betrekkelijk klein gebied. In de droge en 

vochtige graslanden, de broekbosjes, de houtsin

gels, de naaldbossen en in de heide voelen veel 

vogelsoorten zich thuis. Het instandhouden van 

een gevarieerde flora is dan ook een vereiste 

voor de. fauna en avifauna. Bovendien is de be

trekkelijke rust in het grootste gedeelte van het 

jaar erg belangrijk. Ook is het belangrijk, dat, 

zoals we in het zuidelijke bosje zien, dode bo

men niet verwijderd worden. Spechten en ande

re holenbroeders maken hier een dankbaar ge

bruik van de dode berken en elzen, waar geluk

kig geen mens naar omkijkt. 

Nog al te vaak zien we, dat dode bomen onmid

dellijk omgezaagd worden. Waarom eigenlijk. 

De dennenbossen ten westen vari het Veen heb

ben ook te lijden gehad van de stormen in '72 

en '73. Behalve de natuurlijke opslag van berk en 

lijsterbes en de minder graag geziene amerikaanse 

vogelkers, wordt over het algemeen meer_ loof

hout- dan naaldhoutsoorten ingeplant. Landschap

pelijk oogt een loofbos prettiger, maar ook voor 

de avifauna is dit een gunstige wending. Het is 

vastgesteld, dat loof- of gemengde bossen grotere 

aantallen vogels en een grotere soortenrijkdom 

herbergen dan naaldbossen. De al genoemde bos

jes, die met hun dode hout ongemoeid worden 

gelaten, zijn behalve voor de vogels, ook voor an

dere dieren een goede wijkplaats. Veel insekten 

gébruiken de dode stammen om er hun eieren in 

te leggen. Onder de grote zode aan de voet van 

halfomgewaaide elzen en berken kunnen andere 

kleine dieren, zoals de wezel, hun woonplaats 

kiezen. Behalve de dichte ondergroei van grassen, 

varens, kamperfoelie en jong loofhout, wat het 

ree als voedsel kan dienen, vormen deze bosjes 

een prachtige dekking voor deze dieren . Dit geldt 

natuurlijk ook voor de voormalige dennenbossen: 

waar nu het loofhout z'n best doet. 

We hebben de beek genoemd, met de beide ste

kelbaarzen en het bermpje als bewoners. Dit is 

alleen mogelijk, als het water weinig verontrei-

nigd is en zouden de beekkanten geschoond moe- _ 

ten worden, laat dit dan met de zeis gebeuren en 

' niet met chemicaliën. 

Dat de wilde zwi)nen naar de kultuurgronden ko

men, kan een teken iijn, dat er in de bossen 

voor hen niet voldoende voedsel is. Dit heeft 

dachten we twee redenen en wel: er Is gewoon 

te weinig van hun gading in de tot nu toe over

wegend naaldbossen, óf de zwijnenstand is te 

hoog. Totdat de nieuwe aanplant van loofhout

soorten volwassen is, wat een groter voedselaan

bod inhoudt, moet dus de populatie binnen de 

perken blijven. 



Zoals bij de beschrijving van de desbetreffende 

diersoorten al is opgemerkt, moet de stancrvan 

vos, konijn, ekster en vlaamse gaai in de hand 

worden gehouden. 
.... 

Flora. 

Zoals uit het voorgaande al is gebleken, was het 

Wisselseveen voor de afvening een ombrotroof 

hoogveen. Vooral door de overgangen van het 

veen naar de omringende hogere zandgronden was 

er een volgens huidige maatstaven unieke situatie 

ontstaan. Om dit te onderstrepen, behoeven we 

slechts een gedeelte uit deel 3 van "Wilde Plan

ten" aan te halen: In het veen waren zowel 

plaatsen met Lavendelheide (Andromeda polifo

lia), Veenbes (Vaccinium exycoccus) en de hier 

in 1835 voor het .eerst in ons land waargenomen 

Veenmoszegge (Carex limosa), welke tegenwoor

dig Slijkzegge genoemd wordt. Dan de iets voed

selrijkere minerotrofe gedeelten met Moerasvaren 

(Polystichum thelypteris), Draadzegge (Carex la

siocarpa), Moeraskartelblad (Pedicularis palustris), 

Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata). Galigaan 

(Ciadium mariscus), Slank Wollegras (Eriophorum 

gracile) en Plat Blaasjeskruid (Utricularia interm.), 

die beiiwloed werden door kwelwater van de hier 

ontspringende beekjes. In overgangen naar voch

tige heide vonden Malaxi s (Hammarbya paludo

sa), Vetblad (Pinguicula vulgaris), Parnassia (Par

nassia palustris) en Lange Zonnedauw (Drosera 

anglica) een geschikt milieu. Op zandige plekken 

mét wisselende waterstand groeiden o.a. Oever

kruid (Littorella juncea) en Veelstengelige Water

bies (Heleocharis multicaulus). De zin: " In een 

wegberm groeien nog steeds Welriekende Nacht

orchis en Vetblad als getuigen van de grote plan

tenrijkdom van weleer", kunnen we grotendeels 

schrappen. Welriekende Nachtorchis (Piatanthera 

bifolia) staat er al enkele jaren niet meer, omdat 

uitgerekend op z'n groeiplaats verlopen olie werd 

gedumpt! Vetblad staat er nog. Maar laten we 

niet te hard schreeuwen. Tot voor enkele jaren 

was het Wisselseveen de op één na grootste 

groeiplaats van vetblad met zo'n 125 exemplaren 

bij elkaar. Vorig jaar werd het al minder, maar 

dit jaar is voor de plant een rampjaar geweest. 

Ondanks de afspraken met gemeentewerken heeft 

de wegenschaaf het allergrootste gedeelte van de 

berm met vetblad in de vernieling geholpen! 

Na grondig speurwerk konden welgeteld nog 7 

rozetjes gevonden worden. Momenteel zijn gesprek

ken gaande met S.B.B. om die het beheer van de 

berm van de Gemeente over te nemen. Heel mis

schien krijgen we dan ooit nog eens 125 plantjes 

terug. 

Dat dit minieme stukje Veluwe ook al in de vo

rige eeuw bij de botanicus bekend was, bewijst 

het verslag van de Koninklijke Botanische Vereni

ging, die hier in 1890 met een selekt gezelschap 

een bezoek bracht. Om u niet onnodig depressief 

te maken noemen we niet alles op, wat de heren 

hier vonden, maar we kunnen toch niet nalaten 

om u even te laten watertanden. Het verslag 

meldt onder andere: Drie Zonnedauwsoorten 

(Drosera rotundifolia, D. intermedia, D. anglica), 

Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe), Plat 

Blaasjeskruid (Utricularia intermedia), Sturmia 

(Sturmia Loesselii), Tweehuizige Zegge (Carex 

dioica) en Pilvaren (Pilularia globulifera). Dan ook 

nog even het verhaal in het KNNV-blad, waarin 

een Epenaar vertelt, hoe hij omstreeks 1910 met 

zijn biologieleraar van de Rijkskweekschool te 

Deventer hier Sturmia, tientallen stuks Malaxis en 

lange slierten Moeraswolfsblauw (Lycopodium in

nundatum) vond. Latere jaren zijn nog heel wat 

expedities gevolgd en tal van merkwaardigheden 

zijn ontdekt o.a. de zeer zeldzame kruising tussen 

ronde en lange zonnedauw, de Middelste Zonne

dauw (Drosera x obovata)! De echte plantenlief

hebber beseft wel wat een botanische rijkdom 

hier de laatste honderd jaar verloren is gegaan. 

Dat dit in geen duizend jaar meer hersteld kan 

worden is duidelijk! Het Wisselseveen is thans 

vrijwel geheel in een kultuursteppe veranderd, 

maar ondanks dat de meeste zeldzaamheden zijn 

verdwenen, zal uit het volgende blijken, dat er op 

floristisch gebied momenteel nog voldoende valt 

te beleven. 

* Ao 1982 opvatting enigszins gewijzigd. 



Vetblad 

Voor het grootste gedeelte bestaat het gebied uit 

grasland, dat nogal intensief beweid wordt. Hier 

vinden we naast de verschillende grassoorten de 

planten, die algemeen bekend zijn, zoals b.v. 

Paardebloem, Pinksterbloem, Madeliefje, Witte 

klaver. Interessanter wordt het als we de sloot

kanten en bermen onder de loep nemen. Langs 

de sloot, die hier vaak rood gekleurd is door de 

ijzerhoudende grond, komen we natuurlijk vooral 

de vochtWiinnende planten tegen. In het voorjaar · 

zien we het eerst verschijnen: Moerasviooltje, Dot

terbloem en Moeraswalstro. Wat later in het jaar 

komen daarbij Tormentil, Moerasrolklaver, Water

munt, Bitterzoet, Zenegroen, Valeriaan, Moeras

spirea, Gevleugeld hertshooi, Wederik, Penning

kruid en Koekoeksbloem. In de sloten tussen het 

grasland ~(inden we bijna 'overal een geëutrofieerd 

milieu. Door de snelle stroming in het water 

kunnen alleen wortelende waterplanten zich hand

haven, zoals: Grote egelskop, Drijvend fontein

kruid en Waterpest. Op plaatsen waar het water 

echter wat rustiger is zien we ook Sterrekroos, 

Gewone waterranonkel, Beekpunge, Mannagras en 

Moerasm'uur. Aan het begin van de Tongerense-

-

beek, dat eigenlijk net buiten het onderzoekter

rein ligt, vinden we de in ons land wat zeldzame

re soorten als Teer Vederkruid en het Duizend

knoop fonteinkruid. Dit zijn de specifieke planten 

die behoren tot de Bronkruid-Gemeenschap. 

Bermen 

Bij de wegbermen maken we een onderscheid tus

sen voedselarm of voedselrijk. Over het algemeen 

zijn de bermen . in het Wisselseveen' voedselarm. 

Dit bewijst het veel voorkomen van pla~ten, be

horende tot de St. Janskruid-gemeenschap met 

St. Janskruid, Duizendblad en Grasklokje, meestal 

vergezeld door Vlasleeuwebekje, Akkerhoornbloem, 

Margriet, Vogelwikke, Muizeoor en Boerenworm

kruid. Op ruderale plaatsen, d.w.z. waar door il 

legaal vuilstorten, te sterke betreding, gemotori 

seerd verkeer etc., verstoring is opgetreden, kun

nen alleen o.a. Bijvoet, Zilverschoon, Raket, Scha

. pezuring en enkele Weegbreesoorten standhouden. 

Zilverschoon en Weegbree zijn planten die een be

hoorlijke betreding kunnen verdragen en we noe

men ze daarom tredplanten. We vinden ze dan 

ook aan de rand van de berm, daar waar nog wel 

eens een auto- of trekkerwiel overheen gaat. Een 

opvallende verschijning kwamen we echter op 

en\<ele plaatsen tegen, n.l. de Bosmunt, een ge

woonlijk aan het fluviatiele distrikt gebonden 

plant (d.w.z. behorende tot de stroomdalplanten, 

die meestal alleen langs de oevers van de rivieren _ 

te vinden zijn). Trouwens ook Akkermunt hebben 

we op enkele plaatsen gesignaleerd. Maar dan zijn _ 

we aangeland bij de wat meer op vocht gestelde 

planten. Hier zien we ook weer de soorten die we 

al beschreven bij de slootka~ten, zoals Tormentil, 

Koekoeksbloem, Wederik, Moeraswalstro, Brunei, 

Moerasbasterdwederik, Valeriaan en Blauwe Knoop. 

De aànwezigheid van Erica of te wel Gewone Dop

heide hiertussen verraadt ons welke vegetatie hier 

in vroegere jaren moet zijn geweest. Van de 

planten van de vochtige heide is de Erica hier 

vrijwel de enige die zich plaatselijk heeft kunnen 

handhaven, 



In een uithoek, eigenlijk net buiten het onder

zoekgebied, is nog een restantje overgebleven waar 

we nog enigszins een indruk krijgen hoe het 

hier moet zijn geweest in vroegere tijden. We 

vonden het te mooi om in deze beschrijving te 

vergeten. Op één van onze verkenningstochten 

stonden we daar plotseling temidden van een 

Gagelstruweel, waartussen de kenmerkende plan

ten van de Dopheide-Gemeenschap (Ericetum

tetralicis) zoals voornamelijk Gewone Dopheide, 

Pijpestrootje en Veenbies. Maar het mooiste van 

alles waren de prachtige felgele bloemen van de 

Beenbreek die we hier beslist niet meer verwacht 

hadden. Hoewel beenbreek een kenmerkende 

soort van drassige heiden is blijkt ze zich tussen 

een gagelstruweel dus ook goed thuis :e voelen. 

Trouwens, zo droog was de bodem ook niet. De 

enkele mooie exemplaren van de Jeneverbes die 

hier nog staan worden helaas bedreigd door op

slag van Berk en Grove den. Ditzelfde geldt ech

ter ook voor de overige planten. Als dit alles op 

korte termijn niet verloren moet gaan, zal er snel 

ingegrepen moeten worden. Dit restantje vochti

ge heide met z'n bijzondere plantengroei dat als 

vluchtplaats dient voor enkele zeldzame planten, 

moet natuurlijk behouden blijven. Deze unieke 

overgangssituaties zijn praktisch overal vernietigd 

door kultuurtechnische werken en komen thans 

in Nederland nauwelijks meer voor. Na deze klei

ne afdwaling nu weer terug naar de wegbermen. 

Op voedsel- en stikstofrijke gedeelten verschijnen 

in het voorjaar eerst de witte schermen van het 

Fluitekruid. Enige tijd later gevolgd door algemeen 

voorkomende soorten, zoals Kleefkruid, Honds

draf, Kleine- en Grote Brandnetel, Zevenblad en 

Vogelmuur. Van de aan een wat vochtiger milieu 

gebonden planten noemen we: Bitterzoet, Smeer

wortel, Bereklauw, Leverkruid (ook wel Koningin

nekruid geheten), Engelwortel en Klein Hoefblad. 

Op enkele plaatsen troffen we de Salomonszegel 

(Polygonatum odoratum) aan. Vermoedelijk be

treft het hier overgebleven exemplaren die in een 

vroegere houtwal hebben gestaan. Hierbij zijn we 

echter aangeland bij een overzicht van de bomen, 

heesters en planten die in de verschillende bos

schages en struikgewas voorkomen. In bermen, 

waar niet geregeld gemaaid wordt krijgen ook 

struiken een kans. Een goed voorbeeld vinden we 

langs de Tongerensebeek. Door de plaatselijk re

latief minder voedselarme grond heeft zich daar 

een gevarieerde struikvegetatie ontwikkeld. Van 

de soorten die er voorkomen noemen we: Haze

laar, Gelderse Roos, Lijsterbes, Sporkehout, Vlier, 

Vogelkers, Wilde Framboos, Eénstijlige Meidoorn 

en Braam. En daartussen vinden we ook nog 

klimplanten als Kamperfoelie en Haagwinde, die 

hun weg naar boven zoeken. Vanzelfsprekend is 

het grote aantal vogelsoorten, dat in het dichte 

struikgewas voedsel en huisvesting vindt. De rijk

dom aan bessen en insekten trekt zowel vruchten

eters als insektenjagers aan. 



'-fAG-E.L.. 

Als bestuivers komen in de struiklaag hoofdzake

lijk bijen en vliegen in aanmerking. ' Hun korte 

snuit is goed aangepast aan de meestal vlakke 

bloemen rnet hun bloot liggende nectar. De kam

perfoelie wordt door nachtvlinders bestoven . Al

leen de Hazelaar, waarbij de wind voor de be

stuiving moet zorgen, vormt een uitzondering. 

Maar die stuift al op een tijd, dat er nog geen 

bladeren zijn, die het wegwaaiende stuifmeel te

gen kunnen houden. Ook bij de verspreiding van 

de vruchten speelt de wind in de struiklaag geen 

rol. Daarentegen hebben alle struiken bessen_ met 

een opvallende kleur (rood of zwart), die duide

lijk afsteekt tegen het groen van het gebladerte . 

Vogels eten de bessen en verspreiden de onverteer

bare zaden. Langs de Lage Veenweg wordt de 

berm in het voorjaar plaatselijk geel gekleurd door 

de bloei van de Stekelbrem. Deze "Brem met 

stekels" voelt zich hier blijkbaar goed thuis, waar

schijnlijk omdat de bodem daar wat Ierniger is. 

Tenslotte zien we in het gebied op plaatsen waar 

de berm aan een beek grenst, een struweel van 

Gagel en de Wilgesaorten Kruipwilg, Geoorde 

wilg en Grauwe wilg. Verder resten ons nog . 

slechts enkele kleine stukken bos. Deze kunnen 

K1l U l ~\.JlL~ 
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we het beste rangschikken onder het elzenbroek

bos, alhoewel dit niet helernaai op gaat. Wrj hou

den het maar op het betrekkelijk soortenarme 

broekbos, met o.a. Zachte Berk, Wilgen, Sporke

hout en Vogelkers, die we op moerassige, gewoon

lijk uit veen bestaande, min of meer voedselrijke 

gronden, kunnen aantreffen. Opvallend is het 

dat aan de rand van één van deze bosjes enkele 

oude Grove Dennen staan. Het blijkt echter dat 

dit gedeelte hoger ligt (plm. 70 cm.) dan de rest. 

We zijn van mening dat het een restant betreft 

van wat vroeger een houtwal moet zijn geweest. 

Bij het nemen van grondmonsters konstateerden 

we dat het veenpakket hier niet is afgegraven. 

De enkele ratelpopulieren die in ditzelfde bosje 

voorkomen, zijn natuurlijk in de loop der tijden 

aangeplant als geriefhout voor de boeren die het 

bos in hun bezit hebben. 

. 

.. 4 .. ______ ~r~ l _____ _ 
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Op het gebied van planten valt er verder in dit 

type bos niet zo veel te genieten, behalve enkele 

uitzonderingen, zoals: Stekelvaren, Wijfjesvaren, 

Wolfspoot, Rankende Helmbloem, Boskruiskruid 

en niet te vergeten de verschillende soorten mos

sen en korstmossen. Op een keer dachten we 

hier een voor dit gebied uitzonderlijke plant aan 

te treffen, narnelijk de Bospaardestaart 

(Equiseturn sylvaticum). Achteraf bleek het een 

weinig voorkomende vertakte vorm van de Ak

kerpaardestaart te zijn (Equiseturn arvense). 

Een gedeelte van het gebied willen we nog apart 

'vermelden. Dit is een stuk grond waar op het 

allerlaatste moment voorkomen is dat het werd 

omgezet in weiland. Door de verschraling en de 

vrij hoge waterstand is er een opmerkelijke ve

getatie waar te nemen .. 

We vinden er verschillende bieze- en zeggesoorten 

en verder natuurlijk ook de vochtminnende plan

ten: Moerasspirea, Watermunt, Wederik, Knoop

bloemig Moerasscherm en op veel plaatsen een 

bodembedekking van WaternaveL (Verstoringsin

dikator). Het beheer over dit "biezenland" is nu 

in goede handen van de plantenwerkgroep van de 

KNNV, maar het heeft heel wat voeten in de 

aarde of beter gezegd in het veen gehad, voor 
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het zover was. De boer, die het bezit, was geluk

kig toch niet geheel ongevoelig voor de argumen

ten van de natuurbescherming. Hij heeft beloofd 

om het te laten bestaan zoals het is, maar wilde 

het dan ook niet meer beheren. Er moest echter 

nodig wat aan gedaan worden; de pitrus ging over

heersen en om dit te voorkomen en ook om een 

grotere variatie in plantengroei te verkrijgen, is 



geregeld maaien besli st noodzakelijk. In april van 

dit jaar is dat voor de eerste keer gebeurd. Af 

gesproken was, dat de b ies en het gras afgevoerd 

zou worden, maar men heeft dit op het naast 

gelegen wegje verbrand, waardoor de gage l en 

w~lgen schade hebben opge lopen. Dit was natuur

lijk niet de bedoeling. Er schijnt ook niet gauw 

iets voor 1 00'!u goed gedaan te kunnen worden ! 

. Nu voor het maaien echter een oplossing is ge

vonden zal het hopelijk alleen nog maar een 

kwestie van tijd en géduld zijn en ook de wat 

meer zeldzamere planten zullen terugkeren . 

Hulst 

Ergens m het veen midden tussen de weilapden 

staat deze hulstboom. Het is goed te zien dat 

dit exemplaar een geweldige hoogte heeft be

rei·kt (plm. 7 mtr. ), wat voor de hulst zeer uit

zonderlijk is. De juiste leeftijd konden we niet 

achterhalen, maar uitgaande van een stamdoor

snee van 40 cm, veronderstellen we dat hij al 

minstens drie generaties heef t over leef.:' .. Dat deze 

boom zolang is blijven staan, komt waarschijnlijk 

omdat de hulst van oudsher een belangrijke rol 

heeft gespeeld in christelijke feesten. Vooral in 

Engeland was de hulst een bij de mensen zeer 

geliefde plant; (nu nog steeds worden hulststukken 

gebruikt als kerstversiering). 

Al in de late krijttijd, zo'n 70 miljoen jaar geleden, 

kwam de hulst in onze streken voor. Met andere 

loofgewassen verdrong hij de toen aanwezige 

naaldbomen. De taaie plant wist zich steeds aan 

de veranderende R.limatologische omstandigheden 

aan te passen en de hulst bleef daarom een in

heemse heester. Oude plaatsnamen herinneren aan 

de vroegere aanwezigheid van hulstbomen. Zoals 

Hulsbeek, in ·1129 Hulsebee.ck genoemd, Hulzen 

en de Montferlandse heuvel Hulzenberg, het Lim

burgse Hulsberg en het land van het Hattemse 

klooster Hulsbergen. Verd~r nog de Zeeuwse 

plaats Hulst in welks gemeentewapen nog altijd 

twee takjes hulst staan afgebeeld, en de bij Nun

speet gelegen buurtschap Hulsthorst : met hulst be

groeide hoogte. Landon tgin ning veroorzaakte een 

· grote achteruitgang van de wilde soort. Deze komt 

eigenl ijk alleen nog in Oost-Neder land voor, o .a. 

in Drente (b .v. het Norgerholt), en verder vindt 

men hem voornamelijk in vochtige, humusrijke 

bossen. 

Het kenmerkende van hulstblad is de stekeligheid,

hetgeen in de Lati j nse soortnaam "Aquifolium" 

(naaldb lad) tot uitdrukking komt. Ook het Oud- . 

saksische woord "hulis" betekende "stekelige plan t 

De bladeren zijn bedekt met 'een glanzend was

achtig laagje dat hen een leerachtig uiterlijk geeft. 

Gewoonlijk is de rand van vooral de onderste 

bladeren scherp gestekeld; op grotere hoogte ver

t onen de bladere minder stekels. (Men beweert 

dat hierdoor de boom beschermd is tegen dier

vraag) . De witte bloemen verschijnen in mei of 

juni. Zelden zien we echter mannelijke of vrouwe

lijke bloemen aan dezelfde plant. Bomen met 

uitsluitend mannelijke bloemen dragen uiteraard 

nooit bessen. Deze zijn aanvankelijk groen, maar 

kleuren later vuurrood. Deze bessen zijn zeer 

~~evaarlijk voor kinderen . 



Bedreigingen en toekomst 

In het voorgaande hebben we reeds een beschrij

ving gegeven van het natuurhistorisch verleden 

van het Wisselseveen. Daarna de veranderingen 

die in nog geen eeuw tijd hebben plaatsgevonden 

en tengevolge hiervan de enorme achteruitgang 

van de wilde flora. Tegenwoordig is het land

schappelijk toch nog een aardig gebied, maar ook 

hier zijn onvermijdelijk van alle kanten bedrei

gingen. In de korte tijd, dat we er rondgezwor

ven hebben behoefden we slechts goed om ons 

heen te kijkeh om bijvoorbeeld te konstateren 

dat : 

Door de intensieve agrarische bedrijfsvoering 

de eutrofiëring steeds grotere vormen aanneemt. 

Op veel plaatsen liggen enorme mesthopen en 

restanten kuiivoer vlak langs de beken. Ook 

illegaal vuilstorten in de vorm van rollen ver

roest prikkeldraad, kunstmestzakken e.d. blijkt 

een gewoonte te zijn. 

- De rekreatiedruk steeds meer toeneemt. ' Dit is 

natuurlijk niet verwonderlijk met zoveel vakan

tiecentra vlak naast de deur. Maar dat midden 

in dit landelijke gebied nu zo nodig een kam

peerboerderij moest komen is een voor ons 

onbegrijpelijke zaak. Anderzijds mogen we blij 

zijn, dat de vakantieverblijven zich tot de 

schuren beperkt hebben en dat het niet in een 

soort camping veranderd is. 

- Op enkele plaatsen, tegen de voorschriften in, 

toch gebouwd is. Van een ponystal tot een 

kapitaal landhuis toe. De ponystal heeft men 

enigszins aan het oog proberen te onttrekken 

door er nota bene coniferen om heen te plaat

sen! De vergunning voor het bouwen van het 

landhuis is rechtstreeks gegaan via Arnhem, de 

Gemeente Epe heeft dit niet tegen kunnen 

houden. Of zoals een naastwonende boer het 

uitdrukte: "Als je maar een groot rad aan je 

kruiwagen hebt, dan kom je een heel eind". 

- De vaak modderige zandwegen dienst doen als 

autoracebaan, zodat de wegschaaf er geregeld 

aan te pas moet komen. 

Om in de toekomst het gebied veilig te stellen 

zou naar onze mening het volgende moeten ge

beuren: 

Door beheersovereenkomsten of eventueel heel 

misschien door aankoop zou voor het hele ge

bied een extensieve bedrijfsvoering moeten komen. 

Het bemesten van de weilanden zou alleen met 

organische mest moeten gebeuren. Ook moeten 

we oppassen dat niet het gebied in· handen komt 

van hobbyboeren, zoals de eigenaar van de pony

stal, die zijn voor hem slechte weiland met een 

dragline liet diepploegen. Een felgroen biljartlaken 

is het resultaat. Voor het stichten van rekreatie

bedrijven kan geen toestemming meer worden ver

leend . De bestaande vakantieboerderij zagen we 

in dit agrarische gebied graag ·verdwijnen. Verdere 

bebouwing is natuur li jk ook niet meer mogelijk. 

De enkele overige boerderijen zijn in handen van 

oudere mensen, die hun huis tot nu toe in origi

nele staat hebben gelaten. Met riet bedekt, een 

bakhuisje ernaast, de bekende lindebomen vóór 

en de oude rieten hooibergen achter de boerderij. 

Bij eventuele verkoop van deze boerderijen zou 

men moeten verplichten de buitenkant en de hof 

in dezelfde staat te laten en n iet, zoals we vaak 

zien, dat men er een soort sprookjesboerderij van 

maakt. De zandwegen, die het Veen doorkruisen, 

zouden in de kortst mogel ij ke tijd moeten worden 

afgesloten voor gemotor iseerd verkeer, behalve 

natuurlijk voor het landbouwverkeer. 

Wij vertrouwen erop dat door deze maatregelen 

het Wisselseveen weer een k lein beetje van de ou

de glorie zal hervinden en hopen dat het daarna 

voor altijd een uniek wandelgebied voor de rust

zoekende mens mag blijven. 



"PLANTE Nl\dS T 
82...-12..'-( 

Deze inventarisatielijst is ons welwillend verstrekt door de heer Menke namens de Floristische 
Werkgroep K.N. N.V., gewest . IJsselstreek. Het betreft 2 km - hokken, die het allergrootste deel 
van het onderzoekgebied beslaan . 

Inventarisatie van 2 km - hokken m het Wisselseveen . 
1. Hok 27.43.32 opgenomen 19.5.1973 ·en 18.8.1973 
2. Hok 27.43.23 opgenomen 5.9.1973 en 23.5.1974 

(tussen Veenweg en Lageveenweg) 
(bij Boerweg en Tongerensebeek) 

Achillea millefolium 
Achillea ptarmica 
Aegopodium podagraria 
Aethusa cynapium 
Elytrigia repens 
Agrostis canina 
Agrosti s stolonifera 
Agrostis tenuis 

· Alisma lanceolatum 
Alnus glutinosa 
Alopecurus geniculatus 
Angel i ca sylvestris 
Anthoxantum odoratum 
Anthriscus sylvestris 
Apera spica-venti 
Arrhenaterum elatius 
Artemisia vulgaris 
Athyrium filix-femina 
Atriplex patula 
Bellis perennis 
Betula pubeseens 
Betula pendula 
Blechnum spicant 
Bramus mollis 
Calamagrostis canescens 
Callitriche platycarpa 
Calluna vulgaris 
Caltha palustris 
Calystegia sepium 
Campanula rotundifolia 
Capselia bursa-pastoris 
Gardamine flexuosa 
Gardamine pratensis 
Carex acutiformis 
Care x arenaria 
Care x curta 
Care x echinata 
Care x hirta 
Care x nigra 
Care x panièea 
Care x paniculata 
Care x ovalis 
Care x pilulifera 
Carex 'remota 

duizendblad 
wilde bertram 
zevenblad 
hondspeterselie 
kweek 

· kruipend struisgras 
fiorin 
gewoon struisgras 
middelste waterweegbree 
zwarte els 
geknikte vossestaart 
engelwortel 
reukgras 
fluitekruid 
windhalm 
frans raaigras 
bijvoet 
wijfjesvaren 
uitstaande melde 
madeliefje 
zachte berk 
ruwe berk 
dubbelloof 
zachte dravik 
pluimstruisriet 
gewoon sterrekroos 
struikhei 
dotterbloem 
haagwinde 
grasklokje 
herderstasje 
bosveldkers 
pinksterbloem 
moeraszegge 
zandzegge 
zompzegge 
sterzegge 
ruige zegge 
gewone zegge 
blauw zegge 
pluimzegge 
ha ze zegge 
pilzegge 
ijle zegge 
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1. 2. 
Carex rostrata snavelzegge x x 
Carex vesicaria blaaszegge x 
Cerastium arvense akkerhoornbloem x 
Cerastium holosteoides gewone hoornbloem x x 
Chenopodium album w itte ganzevoet x x 
Cirsium arvense akkerdistel x x 
Cirsium palustre kale jonker x x 
Poten ti lla pa lustris wateraardbei x ,x 
Crataegus monogyna (kiempl) eenstijlige meidoorn x 
erepis capillaris groen streepzaad x 
Cynosurus cristatus · kamgras x 
Dactylis glomerata kropaar x x 
Daucus carota wildepeen x 
Deschampsia cespitosa smele x 

· Deschampsia flexuosa bochtige smele x 
Dryopteris dilatata brede stekelvaren x 
Dryopteris carthusiana smalle stekelvaren x X · 

Epilobium tetragonum ssp lamyi harde basterdwederik x 
Chamaenerion angustifloium wilgeroosje x x 
Epilobium obscurum donkergroene basterdwederik x x 
Epilobium palustre · moerasbasterdwederik x x 
Equisetum arvense akkerpaardestaart x x 
Equisetum fluviatile holpijp x x 
Erica tetra I i x · ~. dophei x x 
Erigeron canadensis canadese fijnstraal x 
Festuca arundinacea rietzwenkgras x 
Festuca rubra roodzwenkgras x x 
Filipendula ulmaria moerasspi reaea x 
Fagus sylvatica beuk x 
Frangula alnus sparkenhout x x 
Galeopsis tetrahit hennepnetel x 
Galium hercynicum liggend walstro x x 
Galium pa lustre '';;1>- moeraswalstro x x 
Gal i urn uiiginasurn kleverig walstro x x 
Geranium dissecturn si i pbladooievaarsbek x 
Geranium pusillum kleine ooievaarsbek x 
Glechoma hederacea hondsdraf x 
Glyceria declinata getand vlotgras x 
Glyceria fluitans mannagras x x 
Gnaphalium uliginosum moerasdroogbloem x x 
Heracleum sphondylium bereklauw x x 
Hieracium laevigatum stijf havikskruid x x 
Holcus lanatus echte witbol x x 
Holcus mollis gladde witbol x x 
Hydrocotyle vulgaris water_ navel x x 
Hypericum maculatum kantig hertshooi x x 
Hypericum perforaturn st. janskruid x 
Hypericum tetrapterum gevleugeld hertshooi x x 
Hypochaeris radicata biggekruid x x 
Juncus acutiflorus veldrus x x 
Juncus bufonius greppelrus x x 
Juncus bulbosus knolrus x x 
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1. 2. 
Juncus subuliflorus biezeknoppen x 
Juncus effusus pitrus x x 
Juncus subnodulosus padderus x 
Juncus tenuis tengere rus x x 
Juniperus communis jeneverbes x 
Lamium album witte dovenetel x 
Lathyrus pratensis veldlathyrus x 
Lemna minor kleinkroos x x 
Leontodon a utumnale herfstleeuwetand x x 
Linaria vulgaris viasleeuwebek x x 
Lolium perenne engels raaigras x x 
Lonicera periclymenum kamperfoelie x x 
Lotus uliginosus moerasrolklaver x x 
Luzula campestris veldbies x x 
Luzula multiflora veelbloemige veldbies x 
Lychnis flos-cuculi koekoeksbloem x x 
Lycopus europaeus wolfspoot x 
Lysimachia vulgaris wederik x x 
Matricaria recutita echte kamille x x 
Matricaria matricarioides schijfkamille x 
Melilotus albus witte honingklaver x 
Mentha aquatica watermunt x x 
Mentha niliaca bosmunt x 
Molinia caerulea pijpestroetje x x 
Myosotis caespitosa zompvergeetmenietje x x 
Myrica gale x x 
Myriophyllum spicaturn (?) aarvederkruid x 
Narthecium ossifragum beenbreek >< 

Oenothera biennis teunisbloem x x 
Orchis praetermissa rietorchis x 
Oxal is stricta klaverzuring x 
Phalaris arundinacea _f rietgras x 
Phleum pratense timothee x x 
Phragmites australis riet x x 
Pinus sylvestris grove den x x 
Plantago major grote weegbree x x 
Plantago lanceolata smalle weegbree x x 
Platanthera bifolia welriekende nachtorchis x 
Po a annua straatgras x x 
Poa pratensis veldbeemdgras x x 
Poa trivialis ruw beemdgras x 
Polygonum aviculare varkensgras x 
Polygonum convolvulus zwaluwtong x 
Polygonum hydropiper waterpeper x x 
Polygonum mite zachte duizendknoop x 
Polygonum persicaria perzikkruid x x 
Populus tremula ratelpopulier x 
Potamogeton natans drijvend fonteinkruid x x 
Potentilla anglica kruipende ganzerik x x 
Potentilla anserina zilverschoon x 
Potentilla erecta tormentil x x 



Prunella · vulgaris 
Prunus serotina 
Ouercüs robur 
Ranunculus acris 
Ranunculus aquatica 
Ranunculus flarnmula 
Ranunculus repens 
Rubus fruticosus 
Rubus idaeus 
Rumex acetosa 
Rumex acetosella 
Rumex crispus 
Rumex hydrolapathum 
Rumex obtusifolius 
Sagina procunibens 
Salix aurita 
Salix cinerea 
Salix repens 
Salix viminalis 
Scirpus setaceus 
Scrophularia nodosa 
Senecio sylvaticus 
Sisymbrium officinale 
Sium erectum 
Solanum dulcamara 
Solanum nigrum 
Sonchus arvensis 
Sonchus asper 
Sonchus oleraceus 
Sarbus aucuparia 
Sparganium emersum 
Spergula arvensis 
Steilaria graminea 
Steilaria media 
Steilaria palustris 
Succisa pratensis ~ 
Tanacetum vulgare 
Taraxacum officinale 
Trifolium dubium 
Trifolium hybridum 
Trifolium pratense 
Trifolium repens 
Tussilago farfara 
Typha latifolia 
Urtica dioica 
Vaccinium myrtyllus 
Valeriana dioica 
Valeriana officinalis 
Veronica beccabunga 
Veronica chamaedrys 
Viburnum opulus 
Vicia hirta 
Vicia sativa ssp angustifolia 
Viola arvensis 
Viola palustris 

brunel 
amerikaanse vogelkers 
zomereik 
scherpe boterbloem 
waterranonkel 
egelboterbloem 
kruipboterbloem 
braam 
framboos 
veldzuring 
schapezuring 
krulzuring 
waterzuring 
ridderzuring 
liggende vetmuur 
geoorde wilg 
grauwe wilg 
kruipwilg 
katwilg 
dwergbies 
knopig helmkruid 
boskruiskruid 
raket 
kleine watereppe 
bitterzoet 
zwarte nachtschade 
akkermelkdistel 
ruwe melkdistel (brosse) 
gewone melkdistel 
lijsterbes 
kleine egelskop 
spurrie 
grasmuur 
muur 
moerasmuur 
blauwe knoop 
boerenwormkruid 
paardebloem 
kleine klaver 
basterdklaver 
rode klaver 
witte klaver 
klein hoefblad 
grote lisdodde 
grote brandnetel 
blauwe bosbes 
kleine valeriaan 
grote valeriaan 
beekpunge 
gewone ereprijs 
gelderse roos 
ringelwikke 
smalbladwikke 
akkerviooltje 
moerasviooltje 

1. 2. 
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Over de s cr iptie "Het Wisselse Veen" uit 1977 

Omdat ik de afgelopen maanden in verband met een stage bij het 
Staatsbosbeheer bezig ben geweest met het Wisselse Veen, heeft 
de heer Menke mij gevraagd een stukje voor dit blad te schrij
ven over het in 1977 verschenen verhaal "Het Wisselse Veen" 
van Jaap Broer en Roel Pannekoek. 
Allereerst moet ik opmerken, dat hun verslag voor mij de eerste 
kennismaking met het Wissels·e Veen was en ik heb er dan ook veel 
belangrijke informatie uit kunnen putten. Het verhaal is zeer 
leesbaar en boeiend ge schreven en het is voorzien van uitste
kende illustrat·ies. Uit de veelheid van aspekten die zij van 
het Wisselse Veen behandelen alleen al blijkt dat ze er een 
grondige studie van hebben gemaakt; zodoende herbergt hun ver
slag een vrij volledig beeld van het Veen, hetgeen bewonderens
waardig is. 
De -weinige- verbeteringen en aanvullingen die nu volgen doen 
dan ook niets .af aan de uitgesproken waardering voor hun werk. 
Om bij het begin te be.ginnen : in "De wording van het Wisselse
vee,n" wordt de Tongerense Berg een smeltwaterheuvel genoemd; 
in tegenstelling tot de Woesterberg is dit voor de Tongerense 
Berg echter twijfelachtig. Een smeltwaterrug, zoals hij in ' 
"Prehistorie en historie" genoemd wordt, is het zeker niet; oo
demonderzoek aan de Boerweg heeft uitgewezen dat hier oudere 
veenlagen bedekt zijn onder recentere stuifzanden. 
Over het hoofdstuk "Fauna" kan ik maar weinig zeggen, omdat ik 
me in mijn stage beperkt heb tot vegetatiekundig onderzoék; 
veel kennis van de verschillende fauna-elementen heb ik dan ook 
niet. Het viel me slechts op dat onder het kopje "Entomofauna" 
niet de Oranjetip genoemd wordt, een opvallend vlindertje, dat 
ik een paar keer in het Veen gesignaleerd heb; voor · de voort
planting is het gebonden aan Look zonder look, dat niet in het 
Veen, maar wel op Tongeren voorkomt.(Daar ik het Oranjetipje 
hier altijd bij de pinksterbloemenweiden aantrof, denk ik, 
dat deze exemplaren als rups op de pinksterbloemen groo t ge
worden zijn. Dit is nl. de tweede voedselplant van deze 
vlinder. EKG) 
Met betrekking tot het stukje "Beheer van de fauna": ik hoorde 
dat er plannen zijn om het wildraster door te trekken van de 
Kroondomeinen langs het landgoed Tongeren. Als dit inderdaad 
gebeurt, gaat het Wisselse Veen als fourageergebied voor b.v. 
reeën en wilde zwijnen ve:rloren; de boeren hebben dan echter 
geen last meer van "omgeploegde" graslanden . 
Met betrekking tot het hoofdstuk 
"Flora" een wat uitgebreider verhaal. 
Déze zomer was er nog slechts l exem
plaar Vetblad over; ondanks dat de 
oever enigszins afgestoken is.,waar
door de omstandigheden voor kieming 
wat verbet,erd zijn, is de hoop op 
herstel van. het aanwezige aantal 
weinig reëel, o.a. gezien de afname 
van de aanwezige kwel. De kans is 
dus groot dat ook deze vindplaats van 
Vetblad verloren zal gaan. Vlakbij 
het Vetblad werd overigens tot voor 
enige jaren Moerasvaren aangetrof
fen (Bron: Yvonne Roelants, Vaassen). 



Wat betreft de kultuurgraslanden wordt er in het verslag, door 
slechts een paar soorten te vermelden, een wat kari g beeld ge
geven. Er komen in het Wisselse Veen namelijk voora l langs de 
Verloren Beek stukken zeer vochtig tot nat hooi - en weiland 
voor, die het karakter van het Dotterverbond (Cal thion) ' hebben. 
Hier komen soorten voor als Dotterbloem, Echte koekoe ksbloem, 
Moerasrolklaver, Pitrus , Biezeknoppen, Kruipende Bote r bloem, 
Egelboterbloem, Kattest aart, Gewone waterbies, Gewone zegge en 
Blaaszegge, in kombinatie met typisch vochtminnende grassen 
als Geknikte vossastaart en Mannagras. Dit zijn pe r celen die 
door hun drasheid mi nder intensief bernest en gemaai d worden 
en hierdoor wat schraler zijn. Door verdere verschral ing zou 
men deze gronden tot waardevolle stukken nat hooiland kunnen 
maken. 
Bij de weilandsloten moet nog vermeld worden dat er in het Veen 
een aantal aardige Zegge-slootjes voorkomen met vooral Blaas
zegge , Zompzegge, Gewone zegge, Sterzegge en Gewone waterbies. 
Verder wordt er met betrekking tot de Tongerense Beek wel de 
Bronkruidgemeenschap geno emd , maar de voor deze én de Verloren 
Beek zeer karakteristieke s oort Waterbronkruid (Montia fontana 
ssp.rivularis) wordt niet genoemd; deze soort komt ook in een 
meer gedrongen landvorm in sommige graslanden en bermen voor. 
Nu we toch bij de bermen beland zi jn: van de Stekelbrem, die 
volgens een aantekening in he t verslag doo r "schrammen" (. 
plaatselijk afbranden van de be rm ) ve r dwenen was, is inderdaad 
nog maar één struikje teruggevonden . Wel i s er dit j aar in de 
berm van de Woestenbergweg een polletje Vogelmelk gevonden, 
een aan het fluvatiel distrikt gebonden bol gewas . Andere aardi
ge vondsten waren Liggende vleuge ltjesbloem en een paar Gevlekte 
orchissen aan de slootkant i n de westpunt van he t Veen; dit 
zijn typerende soorten voor wat s chralere graslan~en . 
In het verslag wordt ook de geschiedenis van het "Landje van 
Jonker" beschreven . Sinds het verschijnen van het verslag in 
'77 is het beheer konsekwent voo r tgezet. Aanvanke l i4k werd 2x, 
de laatste jaren lx per jaar gemaaid. Er werden permanente 
kwadraten uitgezet en jaar l i j ks opgenomen . Ook zi jn er enkele 
stukjes geplagd, waarop spontaan Dwergbies (Scirpus setaceus) 
en Schild-ereprijs (Veronica scute l lata) ve r scheen. Het be
heer heeft een duidelijke verschraling tengevolge: de Pitrus 
is vrijwel verdwenen, Veenmos neemt toe en Veenpluis (Eriophorum 
angustifolium) verscheen in 1979. In de aangrenze nde slootjes 
en bermen komen Bronkruid en Liggende vleugeltjesbl oem voor. 
Tot zover de flora van het Wisse l se Veen. Nog één opmerking: 
deze betreft het hoofdstukje "Bedreigingen en toekomst". De 
bedoelde ponystal is weliswaar in stri j d met het be stemmings
plan, maar mét een bouwvergunning gebouwd . Da arna is hi j klan
destien één- of meermalen vergroot, waartegen helaas niet is 
opgetreden. 
Aan het eind van dit stukje merk ik dat deze "evaluatie " toch 
nog wat uitgelopen is; een groot deel bestaat echter uit aanvul
lingen met betrekking tot de ontwikkelingen van de laatste paar 
jaar, iets dat natuurlijk onvermijdelijk is als een evaluatie 
pas vier jaar na het verschijnen van het verslag komt. Zoals 
al gezegd is het verslag voor mij zeker waardevol geweest als 
kennismaking met het gebied, en dat was tenslotte het doel 
waarvoor het geschreven is. 

zomer 1981 Paul Terwan, met enkele suggesties 
van H.Menke 



Met dank aan: Dhr. Te rpstra 

Dhr. de Weerd 
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voor het typen van deze besçhrijving. , 
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18. Voorontwerp streekplan Veluwe in de maak 
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~enkele hulstbomen. Enige 
~ jaren geleden afgezaagd! 

maar misschien is herstel 
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