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Algemeen
Doelgroep
Deze wandeling is het meest geschikt voor volwassenen die meer willen weten van deze omgeving. Het
accent ligt in dit ommetje op het beleven van dit landschap in brede zin.
Het zou kunnen dat de thema’s die aan bod komen kinderen nog niet erg zullen aanspreken of te moeilijk
zijn. Gezinnen met jonge kinderen en kleine gezelschappen raden we aan dit ommetje met een IVN-gids te
lopen; deze kan op een aantrekkelijke manier extra toelichting geven over dit gebied.
Voor mensen die slecht ter been zijn, is dit gebied minder geschikt. Er zijn geen speciale voorzieningen
aanwezig die de toegankelijkheid vergroten.
Keuze voor dit landschap
Als locatie voor het ommetje hebben we gekozen voor het relatief kleine (65 ha), onbekende gebied De
Maurik met zijn Langven, gelegen tussen Mill en Grave.
Enerzijds vanwege de verscheidenheid aan biotopen, anderzijds vanwege de grote aardkundige waarde
van dit landschap. Dit laatste is niet meteen zichtbaar in het landschap en bij het grotere publiek veelal
onbekend. De Maurik is een overzichtelijk en aantrekkelijk gebiedje met tevens enkele interessante
cultuurhistorische landschapselementen uit de laatste 150 jaar.
Dit maakt dat er heel veel te vertellen en te zien is in dit kleine stukje natuur.
Startpunt
Het ommetje start vanuit de buurtschap de Maurik (Langenboom) bij het kapelletje aan de
Campagnelaan/Kammerbergweg.
Parkeren kan op de splitsing van de Venweg – Maurikstraat – Kammerbergweg of aan de Campagnelaan.
Geografische coördinaten: N51º42.958’ E5º44.876’.
De wandeling heeft een lengte van 4,6 km en is op de kaart met -------- aangegeven.
Bereikbaarheid
Het startpunt is niet met openbaar vervoer te bereiken.
Met eigen vervoer bereikt u het startpunt vanuit Langenboom vanaf de Graafseweg.
Vanuit Grave/ Escharen rijdt u via de Hogeweg.
Per fiets is het startpunt ook via landgoed Tongelaar bereikbaar (ga het bruggetje over bij Kammerberg).
Inhoud van het ommetje
Het thema van dit ommetje is “een reis door de tijd”.
In dit ommetje komt u meer te weten over het ontstaan van dit landschap en de invloed van de mens
hierop. Ook bekijken we enkele cultuurhistorische interessante elementen in dit gebied.

Beschrijving van het landschap
De Maurik en het Langven
Wie door De Maurik en langs het Langven fietst of wandelt, begeeft zich in een aantrekkelijk
cultuurlandschap met een afwisseling in biotopen: bosjes met dassenburchten, ruig grasland dat begraast
wordt door Schotse Hooglanders en Konikpaarden, poelen, een ven een beek (de Graafse Raam),
struwelen, met aangrenzend akkers en weilanden. Het gebied is lang geleden op natuurlijke wijze ontstaan,
maar door de eeuwen heen heeft de mens een duidelijk stempel gedrukt op dit landschap. Dit is terug te
zien in de cultuurelementen als de kazematten, de campagne ‘Russendaal’ en het buurtschap met zijn
boerderijen en Mariakapelletje.
Onderdeel van ons ommetje is Het Langven. Dit is een half-natuurlijk landschap, waar de menselijke
invloed beperkt is gebleven. Het wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van het ven, moeras, broekbos,
heide, ruig grasland en een bebost rivierduin.
Samen met het landgoed De Tongelaar vormt De Maurik een groot aaneengesloten natuurgebied, dat
onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur.
Toch is de Maurik heel wat meer dan alleen maar een prachtig struingebied, gelegen tussen Grave en Mill.
De Maurik ligt in het aardkundig waardevol gebied* van de Steilrand Mill en grenst aan een ander
aardkundig waardevol gebied; namelijk dat van de Maasterrassen van het Land van Cuijk. Een gebied dus
met een bijzondere geologische, geomorfologische en bodemkundige waarde. Om dat te kunnen ‘zien’ in
het landschap, is wat meer kennis vereist over het ontstaan van dit gebied.
2,5 miljoen jaar geleden
Door beweging in de aardkorst (tektoniek) zijn er tijdens het Pleistoceen (2,5 miljoen jaar geleden)
meerdere breuklijnen ontstaan in de Nederlandse bodem. De hoofdbreuken dringen kilometers diep in de
aardkorst door en zorgen voor verschuivingen van die aardkorst. Aan de ene kant van zo’n breuklijn
bevindt zich een horst (hoger gelegen gebied), aan de andere kant een slenk (lager gelegen gebied).
Het gebied van De Maurik ligt op de Horst van Mill, (de noordelijkste rand van de bredere Peelhorst) en
grenst aan de Venloslenk. De Horst van Mill is als ‘terreintrede’ (een verhoging) in het landschap te zien:
de weg van Mill naar Grave.

tuwwal

Cuijk

70.000 jaar geleden
De aardkorst is ook nu nog in beweging, wat er voor zorgt dat Nederland nog steeds kantelt. Limburg en
delen van Brabant bewegen zich heel langzaam omhoog, de rest van Nederland daalt.
Door deze kanteling, zijn de rivieren Maas en Rijn langzaam afgegleden van de Peelhorst. Tijdens de
ijstijden voerden de rivieren in de zomer veel smeltwater van ijs en sneeuw af. De rivierbeddingen konden
al dat water niet verwerken en splitsten zich in talloze zijtakken in brede dalen, de zogenaamde
oerstroomdalen. Het gebied van de Maurik en het Langven lag in zo’n oerstroomdal.
De piekafvoeren zorgen in combinatie met de sedimentlast voor het ontstaan van veel zand- en
grindbanken. Er ontstaan nieuwe geulen wanneer de oude geulen (gedeeltelijk) verstopt raken door de
migrerende zandbanken. Dit proces leidt tot een systeem van zich steeds verleggende, vertakkende en
weer samenkomende geulen: een vlechtend patroon van kronkelende geulen.
De bodemhuishouding in de Maurik is bepaald door deze woest stromende, vlechtende rivieren.
De geulen zijn laag gelegen en opgevuld met afwisseling van klei en veen.
De banken bevatten onderin een grindlaag met daaroverheen de zandbank. Over deze zandafzetting is
later kleiig materiaal afgezet. In een van de hoofdgeulen van het oerstroomdal stroomt de Graafsche
Raam.
De Maas stuitte in de voorlaatste ijstijd op het landijs bij Nijmegen (als stuwwallen achtergebleven; de
Mookerheide). Het water werd door dit landijs gedwongen af te buigen naar het westen om zijn weg naar
de zee te vervolgen.
Op de hoogtekaart van dit gebied, is
nog het vlechtende karakter van Rijn
en Maas in dit landschap te zien is.
De oranje/gele gebieden zijn de
hogere gelegen delen (linksonder de
Peelhorst, rechtsboven de stuwwal bij
Nijmegen)
Het gebied van de Maurik en het
Langven ligt op de Horst van Mill én
tegelijkertijd ook in het oerstroomdal
van Rijn en Maas. Het lijkt
tegenstrijdig, maar is het niet.
Zo’n 70.000 jaar geleden moet het
woest stromende water van de
vlechtende rivieren zich een weg zien
te banen tussen de betrekkelijk smalle
doorgang van de stuwwal Nijmegen en de Horst van Mill (een ‘flessehals’-situatie). Dit had een eroderende
werking op grote delen van de Horst van Mill tot gevolg. De horst is uitgesleten en een steilrand is ontstaan
zoals we die nu nog in het terrein aantreffen. Over deze steilrand loopt nu de weg van Mill naar Grave.
Deze weg ligt plaatselijk wel 5 tot 8 m hoger dan De Maurik en wordt ook wel Steilrand Mill genoemd.

Pas aan de overkant van de Graafse Raam bevindt zich een breuklijn: de Gravebreuk. Daarachter ligt de
Venloslenk. Tussen deze breuklijn en de Steilrand Mill zit slechts 1 ½ km. Deze terreintrede is dus niet
ontstaan door tektoniek maar door de eroderende werking van de rivier de Maas in het verleden.
In het landschap is dit niet te zien. U ziet aan de overkant van de Graafse Raam eerder zelfs een lichte
verhoging (met bomen) in het landschap: dit is de oude ringdijk die de dorpen Escharen en Gassel tegen
het wassende water van de Maas beschermde ten tijden van de Beerse Overlaat.
10.000 jaar geleden: de laatste ijstijd
Een andere aardkundig element in dit landschap, is het Langven.
Dit ven is gevormd in de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden. Tijdens deze ijstijd lag Nederland in het
hart van een poolwoestijn: uitgestrekte zandgebieden op een ondergrond die permanent bevroren was. In
de winter lag de oude rivierbedding van de Maas droog. De wind had vrij spel en tilde het rivierzand op, om
het verder oostwaarts neer te leggen en op te stuwen tot rivierduinen.
Tijdens de laatste ijstijd kwamen verschillende warmere perioden voor. Dan begon het water plassen te
vormen of het stroomde naar lager gelegen delen van het landschap, zoals hier het Langven.
Water uit de Peelhorst stroomt via de ondergrond en komt als kwelwater in het Langven. Dit kwel water is
zacht; er zijn geen kalkrijke mineralen in opgelost. Het belangrijkste inzijgingsgebied is het Langenboomse
bos. Dat schone kwelwater met veel mineralen is de meest ideale voedingsbron voor de vele zeldzame
planten. Het kwelwater wordt aangevuld met regenwater.
Lange tijd bestond de Maurik met het Langven uit moerassen, veen, vennen, hei en rivierduinen. Deze
‘gemene gronden’ werden door de plaatselijke bevolking gebruikt om het vee in te weiden en allerlei
materialen (zoals turf, hout en plaggen) werden kleinschalig ontgonnen en als brandstof of mest gebruikt.

De wandeling
Deze wandeling neemt u mee op reis door de tijd. We blikken daarbij vooral terug op elementen in het
landschap die we nu nog kunnen waarnemen: van -10.000 jaar geleden tot nu. De verschillende
landschapselementen liggen niet fraai op chronologische volgorde in ons ommetje verspreid, we maken
regelmatig een een sprongetje voor- of achteruit in de tijd . We beginnen bij het recente verleden: 2007.

De wandeling start bij het
Mariakapelletje aan de Campagnelaan.

2007
Enkele jaren geleden is hier dit Mariakapelletje door buurtbewoners gebouwd, uit dankbaarheid voor de
genezing van een ernstige ziekte van één van hen. In 2007 is het ingewijd door de pastoors van de
parochies Langenboom en Escharen, dit kapelletje ligt precies op de parochiegrens.

Maurik is waarschijnlijk afgeleid van moerich, wat moeras betekent. Het is
ook de plaatselijke naam voor kneu, een vinkensoort die in dit gebied veel
schijnt voor te komen.
In de glas-in-lood-ramen is dit kleine vogeltje verwerkt.
De kneu staat symbool voor dit gebied.

Loop nu de Campagnelaan in, over het grindpad langs de achterkant van enkele boerderijen.

Rond 1850
Lang viel het buurtschap de Maurik met zijn Langven onder de gemeente Escharen.
In 1942 werden de gemeenten Escharen en Langenboom opgeheven. Sindsdien valt De Maurik onder de
gemeente Mill (evenals Langenboom). Het Langven hoort nu bij de gemeente Grave.
In het buurtschap lagen vroeger twee vennen: het Langven en de Mourik (met een o). Deze twee vennen
lagen in een moerassig gebied: de woeste gronden tussen Grave en Mill. Het ven De Mourik is rond 1930
ontgonnen. Het lag tussen de Venweg en de Kammerbergweg. Doordat het hele gebied zo nat was, was er
lange tijd geen bewoning.
Rond 1850 telde het buurtschap de Maurik maar enkele boerderijen die verspreid lagen over het gebied.
De boeren hier waren zelfvoorzienend: men leefde van wat het gebied te bieden had. Het buurtschap
beheerde ‘de woeste gronden’ gezamenlijk: de vennen, het moeras, de duintjes, de natte heide, het
geriefhout, maar ook de hooiakkers, weilanden en hogere akkers.
Jaarlijks werd in het moeras het riet met de zeis gesneden. Dit riet werd gebruikt als dakbedekking van de
elf boerderijen in het buurtschap; het overschot werd gezamenlijk verkocht. In de jaren ’20 werd er in dit
gebied turf gestoken als brandstof voor de kachels.
Het aanwezige geriefhout werd gebruikt als brandstof of als materiaal (weidepaaltjes, bezemstelen e.d.).
In de crisisperiode van de jaren ’30 speelde de Nederlandsche Heidemaatschappij een belangrijke rol bij
de ontginning van de ‘gemene gronden’ van het Langven en de Mourik. Beiden zijn als
werkverschaffingsproject handmatig dichtgegooid met zand van de rivierduinen. Hierdoor werd meer
landbouwgrond voor de aanwezige boeren verkregen.
De werkzaamheden aan de Mourik werden onderbroken door het uitbreken van de 2e Wereld Oorlog. Na
de oorlog is het plan afgerond. Het Langven is in de jaren vijftig dichtgegooid.
De boeren in de Maurik hadden het nooit breed. Elk gezin had enkele koeien, varkens en kippen.
Bovendien waren de gezinnen vroeger groot. In de jaren dertig woonden hier elf gezinnen (77 kinderen).
De altijd natte gronden maakte het de boeren niet makkelijk om het land te bewerken.
Het gebied was niet alleen moerassig, elk jaar trad één of meerdere keren de Beerse Overlaat in werking
en liepen de akkers en weilanden onder met Maaswater. Menig oogst mislukte en de akkers waren –
ondanks de vruchtbare sliblaag van de Maas – niet anders te gebruiken als hooiland en weiland voor het
vee.

U nadert de rand van het bos, maar blijft de Campagnelaan volgen (knooppunt fietsroute
nummer 35).U loopt langs de bosrand tot u een ven nadert: het Langven.

10.000 jaar geleden- 1950 – 1997
Het Langven is ontstaan in de laatste ijstijd (zie bij beschrijving van het landschap).
In de jaren vijftig is het Langven – op een klein stukje na - dichtgegooid om als landbouwgrond te kunnen
gebruiken.
De boeren gebruikten de stuifduinen om het veen met een meter zand te bedekken. Ze graven sloten en
gebruikten de grond als wei- en akkerland. In de jaren zeventig veranderen de inzichten en wil men het ven
weer als natuurterrein inrichten. De boeren hebben inmiddels minder landbouwgrond nodig.
Het Langven wordt opgekocht door Staatsbosbeheer en in 1997 hersteld in de vorm van vóór 1950. Met de
bovenste laag, de landbouwgrond, zijn de sloten weer gedempt en delen opgehoogd. Met het zand eronder
zijn de duinen weer hersteld. Er is in totaal 60.0000 m3 grond verzet.
Door de ruilverkaveling Land van Cuijk is er veel grond van eigenaar gewisseld. De boeren hebben nu de
meeste grond rond hun boerderij. Dat komt een efficiënte bedrijfsvoering ten goede.

Sla linksaf de Russendaalweg in. Na honderd meter komt u bij de campagne Russendaal.

1875 - 1966
In 1864 werd in Velp het opleidingsklooster Mariëndael door de Jezuïeten gebouwd. Volgens een orderegel
moeten de Jezuïeten op een uur lopen van een opleidingsklooster een buitenhuis (campagne) hebben.
Daarvoor werd er in 1872 grond aangekocht onder Escharen, waarop de boerderij “Klein Rustendael”

stond. Deze boerderij voldeed niet aan de eisen van een ontspanningsoord voor studenten, daarom is ze
afgebroken.
Broeder Jezuïet Albertus Slootmaekers maakt het ontwerp van het imposante, robuuste gebouw, dat de
naam Russendaal gaat dragen.
Voor op de gevel staan de sierletters: A.M.D.G. Dit
staat voor het devies van de Jezuietenorde: Ad
Maiorem Dei Gloriam oftewel “Tot meerdere glorie
van God”.
Later wordt er een gracht gegraven en is het
parkgedeelte ingericht voor recreatie van de novicen.
Het park bevatte een tennisbaan (nog aanwezig),
een sportveldje, vijver en een Mariakapelletje.
De kleine slingerpaadjes - waar de novicen dagelijks
brevierden (wandelend bidden met gebedeboek) –
zijn nog in het park te vinden.
De novicen, altijd met het zwarte habijt aan (ook bij
het sporten), kwamen vrijwel altijd te voet vanuit Velp
gewandeld (5 km).
Tijdens de 2e W.O. hebben op Russendaal zowel Geallieerden als Duitse soldaten gewoond. Op 15
augustus 1944 werden er door de Engelsen en Amerikanen zware bombardementen uitgevoerd op
Fliegerhorst Volkel. Een tiental bommen werden bij het Langven losgelaten, de bominslagen zijn nu nog in
het bos bij ’t Langven te zien.
Na de oorlog werd Russendaal weer volledig als buitenoord voor de novicen ingericht.
Door terugloop van het aantal studenten werd Russendaal in 1966 verkocht.
Russendaal is nog een aantal jaren een conferentieoord geweest en nu is het in particuliere handen.

Ga terug naar Campagnelaan en sla linksaf. Loop tot aan de kruising en ga hier rechtsaf de
Zeisweg in.
Kijk op kruising eerst even naar links. In de verte kunt u de steilrand van
Mill zien, te zien als een verhoging (terrastrede) in het
landschap,
waarop de Hogeweg ligt van Mill naar Grave.
De weg is aangelegd op deze steilrand, om droge voeten te houden
tijdens de jaarlijks terugkerende overstromingen van de Beerse
Overlaat.
Steilrand

Loop nu 100 meter de Zeisweg in.
Aan uw rechterhand heeft u een fraai zicht op het Langven.
Let hier even op de grote variatie in biotopen:
 het ven,
 het moeras (rechts en langs de randen),
 linksachter: struweel (hier voornamelijk brem),
 uiterst linksachter: de rivierduinen met daarop een eiken-berken-dennenbos.
 Achter het struweel: het begrazingsgebied.
 Aan achterzijde van ven: het ooibosje (nat bos of broekbos, dit is vanaf hier niet te zien).

Bij het paaltje wandelknoopunt 60 ga je rechtdoor. Einde weg rechtsaf en loop tot T-splitsing.
Steek nu over en loop langs de slagboom richting Graafse Raam. Bij Graafse Raam rechtsaf.

1400 - 1942
Tot de 12e eeuw was het oosten van Brabant onbedijkt. De Maas kon ’s winters vrij stromen in haar
natuurlijke winterbed. Na 1200 veranderde er veel:
 De bevolking nam toe en daarmee de behoefte aan landbouwgrond.
 Dit leidde tot ontbossing, waardoor overtollig water minder goed werd vastgehouden.
 De bedding van de Maas werd door de mensen verlegd, zodat de Maas in de Waal uitmondt (en
niet meer rechtstreeks in de zee). Dit zorgde voor hogere waterstanden op de Maas (ook ’s
zomers).
 Ook het klimaat veranderde: het regende veel meer, wat eveneens zorgde voor hogere
waterstanden.
Tussen 1275 en 1350 zijn langs de Maas tussen Den Bosch en Grave dijken aangebracht, zodat de
landbouwgronden in de lente en zomer droog genoeg waren.
Tussen Cuijk en Grave zijn twee gedeelten onbedijkt gelaten (de Beerse Overlaten). Stroomopwaarts
bij Cuijk zorgen rivierduinen en hogere oeverwallen ervoor dat dijken niet meer nodig zijn.
Door de aaneengesloten dijk moest het water ’s winters ineens door een veel nauwere bedding.
Met een hogere waterspiegel tot gevolg. Ook kon de rivier niet meer meanderen. Het drijfijs op de
Maas werd door de dijken ‘gevangen’, waardoor het water nog hoger steeg en er zwakke plekken in
de dijk ontstonden.
De Maurik en het Langven liggen in het gebied van de ‘Beerse Overlaat’; een oud cultuurlandschap
tussen Cuijk en Den Bosch. De ‘Beerse Overlaat’ werd tussen 1400 en 1942 gebruikt als
noodoverloopgebied van de Maas. Bij hoog water op de Maas liep het water over twee onbedijkt
gelaten, lagere plekken in de oeverwal (=overlaten) tussen Katwijk en Cuijk en tussen Gassel en
Linden.

De Maurik

Als het Maaswater de overlaten passeerde, ontstond een tweede ‘groene’ rivier achter de dijken om.
Deze ‘traverse Beerse Maas’ (zoals de Beerse Overlaat ook wel genoemd werd), liep over natuur– en
landbouwgrond van Cuijk tot Den Bosch. Grote gebieden in Noord-Oost- Brabant kwamen zo jaarlijks
onder water te staan.
Bij een waterstand van de Maas van 10,64 + meter NAP (bij Grave), kwamen de overlaten in werking.
‘De Maas is om’, werd dan gezegd. Om de bevolking hiervoor te waarschuwen schoot men in Grave
een kanon af. De boeren konden dan hun vee en huisraad in veiligheid brengen. De Maas was elke
winter wel twee of drie keer ‘om’.

Beers: het Venetië van Nederland?

De jaarlijkse overstromingen bezorgden de
bevolking veel overlast. Dorpen waren soms
weken geïsoleerd van de buitenwereld.
Huizen en kerken raakten zwaar
beschadigd door het steeds weer
terugkerende wassende water. Vee en
mensen verdronken.
Ondanks de vruchtbare slib die de rivier
elke keer weer aanbracht op het land, was
het land niet anders te gebruiken dan als
hooiland.
Door de overstromingen mislukten immers
vele oogsten. De weinige mensen die in dit
gebied bleven wonen, leefden vaak in
armoede.

In De Maurik staan we in het smalste gedeelte van de Beerse Overlaat. Al het water van de Beerse Maas
moest door een engte in het landschap (een flessenhals). Aan de ene kant de natuurlijke verhoging in het
landschap door de Peelhorst, aan de overkant van de Graafse Raam zie je de ringdijk die de dorpen
Escharen en Gassel tegen overstroming beschermde.
In 1828 werd er begonnen om hindernissen in het waterstroomgebied van de Beerse Overlaat te ruimen:
bomen en heggen werden verwijderd. Het water in de Beerse Overlaat kon zo vlotter en gemakkelijker de
broekgronden van Cuijk, Linden en Gassel om Grave heen weer naar de Maas
worden afgevoerd.

De oude bossen die behoorden tot het Landgoed de Tongelaar en zich
uitstrekten over de oude gemeenten Gassel, Mill, Escharen, Linden en Beers
werden op bevel van de rijksoverheid goeddeels gekapt.
Door veranderingen in de Maas bij Andel, het graven van de Bergse Maas en
de kanalisatie van de Maas kon de overlaat in 1942 weer worden gedicht. Het
monument uit 1950 houdt de herinnering hieraan levend.

Loop verder langs de Graafse Raam, tot een knooppunt met drie pijltjes naar rechts.
Sla linksaf bij de Karweg. Loop over het veerooster het begrazingsgebied in.

2000
Dit begrazingsgebied bestaat uit graslanden, struwelen/ruigten en bossen. Ze worden integraal begraasd.
Grote grazers worden veelal ingezet in gebieden waar natuur en landschap zijn ontstaan onder invloed van
vroegere beweiding van landbouwhuisdieren. Bij omvorming van voormalige akkers en bemeste
cultuurgraslanden naar schraal grasland, heide en/of ruigte, struweel of bos blijkt begrazing een zeer
geschikte maatregel te zijn.
Er lopen hier Schotse Hooglanders en Konikpaarden. De Schotse Hooglander is geschikt om in
natuurgebieden jaarrond als grote grazer te worden ingezet. Ze hebben weinig zorg nodig en zijn zelden

agressief. Ze gebruiken boomstammen om hun huid te schuren. De Konikpaarden (oerpaard) eten in de
zomer grassen. In de winter ook planten en bomen.
In de zomer kunnen ze in het bos schaduw vinden en in het Langven water.

Het overgrote deel van de cultuurgraslanden in de Beerse Traverse wordt nu volledig beheerst door een
zeer beperkt aantal grassoorten, Engels raaigras voorop.
Verder valt het Jakobskruiskruid op. Deze plant wordt niet door het vee gegeten omdat hij giftig is.

Loop over het pad tot aan het Langven. Verlaat hier even het pad en beklim de rivierduinen.
Nu heb je een mooi overzicht op het Langven en de begroeiing erom heen.

1997
De flora van het Langven is bijzonder te noemen. De verschillende biotopen in en om het Langven, laten
een grote biodiversiteit zien. De flora van het Langven is aangepast aan de wisselende waterstanden van
dit ven. Hier gedijen planten op plaatsen die ’s zomers droog en ’s winters onder water staan. Zonder deze
bescherming vriezen ze gemakkelijk dood. Denk hierbij aan Galigaan en Teer Guichelheil. De
overheersende planten krijgen hierdoor juist geen kans.
Door de wisselende waterstanden zijn er
overgangsgebieden van nat (moeras, ven, broekbos)
naar droog (rivierduin/ bos, heide en struwelen).
Dit geeft een grote soortenrijkdom aan de planten, zoals
pitrus, moerashertshooi en snoekkruid en kleine
zonnedauw.
Het Langven ligt op de grens van zand en rivierklei.
Regenwater dat op de hoge zandgronden (in de bossen
van Langenboom) valt, stroomt ondergronds naar deze
lager gelegen grens. Het botst hier op de harde kleilaag
en treedt uit als kwel. Dat schone kwelwater met veel
mineralen is de meest ideale voedingsbron voor de vele
zeldzame planten. In het Langven zien we dan ook
kwelminnende waterplanten.
Ook de verscheidenheid in de samenstelling van de bodem in en rond het Langven zorgt voor variatie. Op
de voedselarme, droge zandgrond van het stuifduin zien we bijvoorbeeld zandzegge. Het broekbos (zeer
nat stukje bos) heeft een zure, nattige, venige kleigrond. Hier staan authentieke planten en bomen die
typisch zijn voor een broekbos: gagel en wilgen. Dit broekbos ziet u aan het einde van dit bos aan de
rechterkant. Dit is het meest oorspronkelijke stukje van het ven, dat in de jaren vijftig niet is dichtgegooid.

Loop nu weer naar het pad. Loop het bos in en volg dit bospad helemaal tot aan het veerooster.

1939
Er liggen vier kazematten in ons ommetje. Ze zijn onderdeel van de Peel – Raamstelling.
Een kazemat is betonnen bunker met schietgaten. Om de 200 / 400 m werden betonnen kazematten
geplaatst langs de hele linie. Tussen de bunkers lag een hindernis van opgerold prikkeldraad, daarachter
lagen de loopgraven voor de Nederlandse soldaten. In oorlogstijd dienden de kazemat als woonruimte voor
de militairen.
De Peel-Raamstelling was een verdedigingslinie, die in
1939 werd aangelegd om de Duitsers tegen te houden.
Op 10 mei 1940, de eerste Nederlandse oorlogsdag
van de Tweede Wereldoorlog, braken de Duitsers al
door de linie heen. De Duitse militairen reden via een list
- met pantsertrein - over het Duits lijntje bij Mill, en
passeerden daarmee al de verdedigingslinie. Er braken
ernstige gevechten uit, waarbij aan beide zijden
slachtoffers vielen.

De Peel-Raamstelling liep van Grave tot aan de Belgische
grens.
In 1939 werd het Defensiekanaal (huidige Peelkanaal)

gegraven. Dit kanaal verbond de overgebleven
Peelmoerassen bij Weert met De Raam. Op
Tongelaar stroomt het Defensie- kanaal in de
Raam.
Bij de aanleg van de linie was al duidelijk dat dit principe achterhaald was; oorlogen werden immers niet
meer alleen op het land uitgevochten. Inmiddels werden oorlogen ook in de lucht uitgevochten. Dit blijkt
ook wel uit de luchtfoto van de RAF van 19 september1944: de bomsinslagen van de geallieerden bij het
Langven zijn duidelijk te zien.
2014 en verder
Het gebied Maurik met het Langven heeft nu een recreatieve functie. De bezoekersaantallen zijn gering;
het zijn voornamelijk mensen uit de directe omgeving die hier komen wandelen, fietsen en kanoën.
Het beleid van Staatsbosbeheer is er vooral op gericht om het ontstane landschap instant te houden. Dit
betekent dat menselijk ingrijpen ook in de toekomst nodig blijft:
- Om de stukjes heide te behouden zal er worden geplagd
- Om de openheid te behouden, moet er regelmatig worden geklepeld en zal het gebied moeten
worden begraasd.
- Er zijn plannen om het tweede ven te herstellen.

U loopt nu het bos uit en weer richting Mariakapel en parkeerplaats. Hier eindigt dit ommetje.
We hopen dat u genoten hebt van dit ommetje.

