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tien jàài wààr èn dè'k róm+ háld+ bái Hàn+s WÉl+n Nól+, èn
dè NÈ]+s dè v+rtéls+k+ v+rt6é1t hÈ, Toen Ét fé6st *Èr .Étr n+tt
g+bó"t*dèit+p kwam, frép -Ét g+hèàrt, dè {up n+ meule
g+hiiiii rt hE, èn dè-t-.ie mE Jèn+k+s g+tràèwt Es.
Z+ }rêb+ sèbra+ goeut d+ kóàst, z+ inéb+n +n goej g+nbàI, wó6n+
goej+k66p, I6g+n +n dóàitj+ vór d+n ááu+n dáx 6v+r, bréng+
Lam+rdien+ trbèw án d+r ánt, viiiii+ d+ joong krÉst+}+k èn
goewt óp èn haau+ veul van m+kààr; rnár Ét vdr mái skàt, dè
Jèn.k+, às Kup z+ +s vór d+ flàbw+kul plààg+ wÉJ, dè grèpk+
van vrtig+r "u" :l_::_::i-::i-:::::_ll:11____
LIDENVEBG-AQEÏÏ.NG_,_L4{,D_r]LS,D_49_rq lio-v,rU!E!_12Ll___lI___EqqEt!E K.BO![.
0p de 2e vergadering van het wintêIseizoen nocht de Voorzit-
ter circa lO Ieden r.relkoni heten, waarond"er eáige nieuwe'1e-
den. Een speciaal weord van rvelkom werd gericht toi d.e. spre-
ker van d.eze avond;:l de heer Jan Vriends uit Helmond, een
zeldzaam kenner van de natuur en speciaal van de pee1, aan
wie de Vooriitter direct het woord gaf. Zijn onderwerp van
het eerste gedeelte van zijn lezing wasa "Hoe d.e klot in de
Peel- kwan'li het tweede gedeelte .net kfeu-rendiars zou gaan
over de vogels en dieren van het natuurïese?vaat 'rDe Groote
of Ospelse Peel ".
le vormÍng van de klot is een kwestie geweest van acht à
tien d.uiend jaar. Gelrefdige schollen zijn ín de ijstijd.
naar het zuiden geschoven en voerd-en grote hoeveelhed.en ste-
nen;. zand. en grint mee; hler en daar hebben ze voren e;ctrok-
ken en een soort vijvers gevormd. Tussen S à 90OO voor Ch"iê-
tus. inoet het d.uizend jàar lang geregend hebben; cirea
5000 voor Christus begonnen de veinnen ).aÏIgzaam dicht te
groeien door veenmos; het ond.elste gedeelte ging er af en
zakte naar beneden, d.e laag werd. steed.s dikker en zoog het
water op.Bonen diè er in de buurt groeiden,kregen een krans
van nos en rotten aan de. voeten'door, vielen in het water en.
vornden. ook nede de turf. In sommige stukken zijn de stobben
van d.e omgevallen bomen nog te zien. Vêenmogsen net ongeiial-
len bonen, blad-, divers e soorten pl_anten vormen [d.e grond-slagrl
van de turf.
Tn Sleeswijk (Denemarken) vindt men in het veen nog lijken,
geheel gaaf bewaard geblevenlze zijn afkomstig van de offers
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di.: dó godin v ri h3t vc:1' vroeg; de slachtoffers gingen blij
de dood in.
In onze Peel zijn ook lijken gevond.en van. personen' d.ie in
het veenVerzonken ofwel volgens het verhaal door de duivel
erin getrokken zijn. Zulke verhalen konden ontstaan tenge-
volge van de nanier waarop de klot gestoken werd. l.{en naakte
putten van ongeveer een meteï in het vierkantr oro het water
te kunnen tegenhoudenl waïen ze uitgegravenr dan trokken de
bovenranden tengevolge van het gewicht automatlsch naar el-
kaar toe, terwijl er onder een ruinte bleefi zakt e men in
zorn kuil, dan krram nen er niet neer ultt men werd- naar be-
neden gezogen door de aanwezige mod-der enz'
nnige tientalfen jaren gefèdon haeft- men. in de Peel een
rrgouden" heln (koper verguld) gevonden van een Romeinse
hoofdman; ook hen zelf en twee gelooide hulden van menseni
door het looizuur dat ln het i,rater aanvezig r+as, werd van de
drie personen affeen de huid gelooid en bfeef zo bewaaïd.
Mên vindt drie lagen turf in de Peel; de bovenste is lost de
zgn. aanÍ\aakturf; de tweed"e d.iende bij de boeren als brand.-
stof voor eigen gebruik en a1s rrgiftrt b,v.voor de pastoor;de
d.erde en beste harde laag ging naar d.e stad. on ze te verko-
pen.
le Peel- moet oorspronkelijk J0.000 ha.groot geveest zijn;hier-
van is 1000 ha. overgebleven afs Natuurreservaat rrDe Groote
Peelrr. Verschillende stukken cultuurgrond., d.ie aan het na-
tuur.reservaàt greírzen, zLjn of wordgn aangeliccht d.oor Staats-
bosbeheer. Er huizen namelijk verschillende soorten vogels,
die weidegrond.en els broedgebied nodig hebben, De boeren
krijgen het gebruik van de grond gratis 1 t\à&T mogen alleen
maaien, a1s Staatsbosbeheer toestenming geeftr om zo d-e

broedend.e vogels en de jongen te sparen,
le rneeuwenkolonie is dernate groot, dat d.e groei afgeremd
noet worden, om overbevoLking te voorkonen, Daaron zijn er
d.it jaar J)00 eieren geschud, zod.at ze niet meer uitkwamen,
Hêt rrater van d.e vennen noet kunstmatig zuur gehoud-en worden
om ongeruenste plantengroei te vooïkomenldoor de vele uitInrerp-
selen van de i- 5100 paren meeul,ien wordt het water zoet. Er
broêden in de Groote PeeL 21[ soorten vogefs.
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lnAsteniseengroteboeldelijvlijgekomenenaangekochtl
deze wordt studiecentrrln voo" áe ?eá1 ' tevens ontvangstcen-

trun en museuni ook de invcntari'satie van de Peel zal h,íer

gebeuren.. Ondat er oveÏ enige tientallcn 
. 
jaren'geen boeren

meer zullen ziin, zoatJ rr", ráur alleen grote specialistische
reuzebedri jvenr'tnril nen die boerderi j tevens rnaken 

' 
zoals êen

;;;;á;;;-;" iá,met ae áio"""" sereád'schappen' een tuin net

;;;;;-;;á"t"ets e fÍ'ui tbonen, ho ogs tara als. bv' de jutte-peren'

"ïËrápp"i"" "t". 
A";;; j-; hét srabantse sedeelte van de

Groote Pee].
Enige iaren geleden was de groot-industrie """ 

plii-:i--:9:
;;:ï;"";; crËote Peel te ontvenen on er een water-reservor-r

voor linburg en Brabant van te naken' Door te beviizen dat

erzovefemensenl.""'",,o'eltegenietenvandenatuuris
er door het lJlinisteriJ van cultuur, Recreatie en Maatschap-

oËfï;t-w"tr. subsidie g*g"""t' on de Croote.-P,ee1 als Natuurre-

i"iiá"t ,o,r""r nloe"rÏif in de ooïspronkeL iike staat te

rránarrà""". zo ls nèt ráservaat ín 1971 door 250'000 personen

l""""ftt; recreatie is er dus belangrijk'
;;"à;-;;";" die volgde op het eersie gedeelte van d'e lezing
iárr-"á"'rr"", vriends, ""rà du aanr,rezigen gelegenheid gêgeven

om de contrj-butie voor 1972 te voldoón' .De 
Voorzitter deeld'e

íË"1" aài'-à"- contributie íug"tt" het stijgen van de abonne-

_orrsnr.i is van Brabarri" u"Ër, verhoging porti etc. lootr 1972

ï:";;{;;# t;; ;-í;:--'"oo' h""' d'ie tevens abonnee zijn op

al.lá"i"-ir""* "tt tot f 6,-- voor de anderen'
;;";;;;;"p van het loárniá "Gemert in oud'e ansÍchten, l-oopt

;;"á;-;t ài;n in Genert"all-een al rneer dan 500 ercemplaren

verko cht 'Verderweesd,eVoorzitterophetvergrijzenvanhettegen.
*áotaie" Sestuur; oaaron-g!è1de hij voor op de konende jaar-
t""á"áËti"e twee 

'nieuwe J BBË€uorsreden te kiezen; men noet

wef bereíd zíin on er iets voor te doen' Hulp zal zekel::

nodig zi-jn, ook van niet-bestuursled'en' a1s rnre ín 1971 },et
Heelnkundig líerkkanop gaan org"nis"ren' Mogefiik kan ook uit
;;-j;;; iestuurstáaén een níeuwe voorzitter sÏoeien'
r,lu, á" !rou" liet de heer vriends een aantaf zeer rnooie kleu-

".naiaïs zien, eerst van hetkleine museunt 'n'aarin een aan-

ior-opg"r"tte vogels en d'íerên en dlverse wetenswaardigheden

overdePeeltezi-enzijn,d.eklotvorning,gereedschapals
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bv. een l-ange boor on de dikte en de kwali-teit van d.e turf-
lagen te pellen ènz. Bii het rnus eum Iigt ook een put' zoals
d.ie sedert eeuven in de Peel werd gemaaktrnl'van opgestapel-
de turven, waarin het bruine water opwelde' Soms gooide nen
er een kikker inr zogenaamd om het water te zuiveren,ín !/er-
kelijkheid echter om te zlen, hoelang hrj in lêven bl-eef en
zo de kwalitelt van het water te controleïen.
De grote en kleine ïoutes, die in het natuureservaat ziin
uitgezetrlopen langs knuppelbruggen en vennen. De oude Peel-
vegen zijn hÍer en daar opgehoogd met zwarte grond van el-
deïs aangevoerd; de eïin verborgen zaden hebben er diverse
soorten bloemen en planten doen ontstaanr die ín de Peel ei-
genlijk nlet thuis horen, als bv. varens r beïken enz. ifen laat
ze rustig staan.
lat zulke reservaten opvoedend kunnen werken, bl1ikt uit het
feit dat cr praktlsch niets wordt vernield, ofschoon er wei-
nig toezicht is. De schuifhutten van stro staan er reeds ia-
ren en blijven in goede staat'Zou nen zoln hut e:rgens in een
d.orp neerzetten, dan was ze j-n de korste keren vernield.
Onder de vogels 1s een van de beroemdste soorten de korhoen-
dersg men heeft er J1 geteld, ze eten o.a,veenbessenl de vo-
gelstand wordt in de winter met voer geholpen, wanneeï er
niet voldoende voedsel ls te vinden. liieeuwen zijn er, zoals
reeds gezegdr in grote aantallen. Ook vlndt nên er Canadese
ga\zerei vanuit Zweden, waar er een 2 à )AOO zijn' trekken
ze o.a.over de Peel; nu broeden er ookr wat een aanwinst is.
Ook de hop is er weerr overgekonen vanuit de griendveênse
Peel . lfu en dan óveïwintert er de visarend, een vogel met
een vleugelwi-jdte van ortgeveer twee meter. Ook ujfen ziin er
veel; het roodborstje heeft er i-n een schuilhut gebroed en
is eï gebl even.
Vossen uo?den er i-der seizoen ! à 6 geschoten. Wilde tÍar'
kens treft men weinig aan ln d.e Peel , de grond is er te
zacht en ze vinden er te welnig voedsel.
Onder de bloemen is de htaterranonkel- een van de mooiste, dle
naar de heeï Vriends. hoopternog lang de Peelvennen zal sieren.
Van alfe bovengenoende vogel- en diersoorten en bLoemen ver-
toonde de hr.Vriends zeer moóie diars.
I{ieïmede besloot de hr.Vriends zijn Iezing, echter niet zon-
der de aanwe zLgen aan te raden eens een bezoek te brengen



aarr dÊ Groot€ léêr;Óe beste tijd 1s de 2e helft van de rnaand

osi.De hr.VÍiend.g is bexeíd êên 8êzelschap vaIt + 20 personen
rond. te 1eíden, als heia tiidi8 bericht gegêven vordt '
l,let eên hartelijk dankwoord. van de vooruítter verd de verga-
dering gesloten; ée Peelnzei hiirbezlt vêel interesasnte 

' 
een

vaa dà nêeót ínteressante vuo"tbreagselen ls de br' ïriende
ze1f. Een luid. ap?laus onderstreept€ d-è Ïa&rd'erênde voord'en
van de Yoorzi tte".

- _ -{. g. J . Penning8 '

+n OÈa+re+ fiets,
R*fi=190€,or-8"-ïàn d+ sÉ1+n ààit gÈrn+rt pèbst v&n Driek6n*
ïiiï-mÉii"[á-á" à0" uaál-*" iuet*"É"e tár óv+r n+ riets nÈ

+n kótÉns èn ciè vààr iete nééje.
Z*nn+ z6-ón Jópk+ v+ ZÈt+nt die !ákt+ toqn n+n- háwt+r+ flets'
it laarrtn,i"r it rráti* g+zàbrt àn è+ kéifu:g êè rbèr +n LÈrk+
nÈ gátj+s.
MÁr nó +n iiiii r èí twEE fiêts* wàèr +t 1Èrk+ èèitg+f,gkt'
IUà" jopk* há dieí+n dàx gééet in llen bdks bn hál 6óng- nê

Já" "i-sti":"n+s d.+ snét én èie z6 +n k6tftre mèbk+ nèt às
àiei+r án d-'- sàtslamp in d+ kéérk zbbt+.
Mát"tÉ""*" ttdÉit .'àn- g+kon+ ' lrànt éiej+ fiets bràànó+-n-àf
en ièn v+ Stiein+s snÉs díe bràànti+-n-6k àf' At 

'tt+.

Éabooriehuis ':an ?aier G.van den illsen in de ?erdelaar
te Genert '


