Hatertse en Overasseltse Vennen

(Wikipedia)

De Hatertse en Overasseltse Vennen is een vennengebied van ca. 520 hectare in de gemeentes Heumen en Wijchen,
provincie Gelderland. Het gebied bestaat uit zo'n twintig
benoemde vennen en het omliggende rivierduin-, heideen bosgebied.
Het gebied ligt ten zuidwesten van Nijmegen, ten zuidoosten
van Wijchen en Alverna en ten noorden van Overasselt; rond
het gebied liggen de buurtschappen Blankenberg, Heide, De
Schatkuil en Valenberg in de gemeente Heumen en Bullenkamp, Diervoort en Heiveld in de gemeente Wijchen.
Aan de rand van het gebied bevindt zich de vijftiende-eeuwse
ruïne van de Sint Walrickkapel en de daarnaast gelegen
zomereik die vereerd wordt als de Koortsboom van Overasselt. Het gebied is verder populair als wandel- en
fietsgebied en ook zijn er scoutingclubs gevestigd.
In het gebied worden verschillende gemeenschappen uit het Dophei-verbond aangetroffen, ook groeien op de
voedingsarme en zure bodem planten als kleine en ronde zonnedauw en veenmos. In het gebied worden door
Staatsbosbeheer schapen ingezet om de vegetatie kort en open te houden, en er leven wilde dieren zoals das, konijn,
ree en vos.
In 2010 besloot de provincie Gelderland in samenwerking met het Waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer de verdroging aan te pakken.
In 2010 besloot de provincie Gelderland in samenwerking met het Waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer de
verdroging aan te pakken.
Oorspronkelijk was het plan om 70 hectare bos te kappen, maar dit werd gehalveerd tot 36 hectare, wat 11 procent
van het bos is. Tussen juni en december 2013 werden grote stukken bos gekapt en omgezet in heide. Vier
dichtgegroeide vennen zijn uitgebaggerd zodat ze opnieuw voldoende water bevatten. Enkele stukken landbouwgrond
zijn naar natuur omgevormd.

Zie verder:
 Staatsbosbeheer. Folder Vennengebied (is uit te printen). Voor meer info klik hier.
 Radboud universiteit. Haterse/Overasseltse Vennen. Voor meer info klik hier.
 Radboud universiteit. Geologie Hatertse Vennen. Voor meer info klik hier.
 Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen. Overasseltse en Hatertse vennen. Voor meer info klik hier.
 www.natuurfotografie.nl. Overasseltse en Hatertse Vennen. Voor meer info klik hier.
 www.bomengids.nl. Inrichtingsplan Overasseltse en Hatertse Vennen. Voor meer info klik hier.
 Excursieverslag van het KNNV, mooie foto’s. Voor meer info klik hier.

Wandelen in en om het gebied:
 Wandelen Rijk vaVn Nijmegen. Knooppuntenroute; maak zelf de wandeling. Voor meer info klik
hier.
 WandelZoekpagina. Vennen route 7 km. Voor meer info klik hier.
 GPSwalking. Overasseltse Vennen 17 km. Voor meer info klik hier.
 Struinbulletin. Struinen regio Nijmegen 17 of 25 km. Voor meer info klik hier.

Sint Walrickkapel
De ruïne van de Sint Walrickkapel is een rijksmonument gelegen in de Overasseltse Vennen in de Nederlandse
gemeente Heumen.
Geschiedenis
De kapel werd in de 15e eeuw gebouwd en was in gebruik door monniken van de abdij van Saint-Valery-sur-Somme die
in het gebied een priorij hadden. Het was een laat-gotische rechthoekige kapel. Hiervan bleef vanaf de 17e eeuw een
deel van de oostelijke wand met rondbogige vensters en een deel van de lange muren over als ruïne. De kapel was
gewijd aan de heilige Walricus (Walrick) die beschouwd werd als patroon van zieken, en specifiek koortslijders.
Halverwege de 17e eeuw kwam het gebied in particulier bezit en
halverwege de 19e eeuw kwam het in bezit van de stichting De
Algemeene Armen uit Overasselt. Er stond voordien een offerblok voor
de armen bij de kapel. Er vonden meerdere restauraties plaats en vanaf
de jaren 50 van de 20e eeuw kreeg de ruïne het huidige aanzien. Er werd
een door Peter Roovers in 1953 gemaakt beeld van O.L. Vrouw met
kind geplaatst in opdracht van de Lourdesgroep van de Katholieke
Verkenners ter gelegenheid van de honderd-jarige terugkeer van het
beeld van de Zoete Lieve Moeder van Brussel naar Den Bosch. De steen
die onder het beeld werd ingemetseld, komt uit Lourdes. In 1986 droeg
Staatsbosbebeheer het gebied rond de ruïne over aan de stichting Baet
en Borgh.
Willibrordcultus en koortsboom
Walrick was in de loop der tijd in de vergetelheid gekomen.
Eind 19e eeuw verscheen in de Katholieke Illustratie een
verhaal over een zieke dochter van een leider van lokale
heidenen (Hoemannen) die door op aanwijzing van de
heilige Willibrordgenezen werd door een haarband in een
struik te hangen. Hierop bekeerden beiden zich tot het
Christendom en werden daarna vermoord door de andere
Hoemannen. Ook zou Karel de Grote in 777 de geneeskrachtige werking van de plaats ervaren hebben en een
kapel aan Sint Willibrord gewijd hebben. Hierna werd de
plaats een pelgrimsoord voor zieken ter ere van St.
Willibrord. Deze bedevaarten werden in 1846 beschreven
in De Fakkel en waren tot halverwege de 20e eeuw in
gebruik. Vanaf de jaren 90 werd het gebruik van
de koortsboom populair en werden lappen gehangen aan een eik naast de ruïne.

