Wijchens Ven

(Gemeente Wijchen)

Dit langgerekte water is eigenlijk geen ven, maar een rivierarm uit de voorlaatste ijstijd (± 100.000 jaar geleden).
De gletsjers en stuwwallen in het noorden dwongen Maas en Rijn tot een zuidelijkere loop dan nu. Samen persten ze
zich onderlangs de stuwwal en sleten bijvoorbeeld ook het huidige brede dal van de Niers bij Gennep uit. Ook het
Wijchens Ven is een deel van deze oerrivier.
Na de ijstijd slibde de rivier geleidelijk dicht met veen, dat de
plaatselijke boeren in de afgelopen eeuwen hebben gestoken als
brandstof. 'Wijchens Ven' is dan ook een verbastering van
'Wijchens Veen'.
In de 18e eeuw was er een speciale regeling voor de inwoners
van Wijchen, zodat het turfsteken zonder al te veel ruzie zou
verlopen. Het gat vulde zich weer met water, zodat de ‘rivier’ weer
teruggekomen lijkt in het landschap.
Het Wijchense Ven blijkt al bewoond sinds de steentijd, zo'n 7000
jaar geleden, met name de duinen op de zuidelijke oever. Zowel
in de bronstijd als in de ijzertijd stonden hier een of twee houten
boerderijen. Opvallend is dat de bewoning stopt in de Late
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ijzertijd, ongeveer bij de komst van de Romeinen. Dat gebeurt
ook op andere plekken in de directe omgeving, zoals op de Berendonck, op de Broekkant in Overasselt en op de Woord
in Wijchen-Zuid. De reden voor het verdwijnen van de bewoning is een mysterie. Misschien zijn de oorspronkelijke
bewoners verdreven, maar het is ook mogelijk dat ze uit vrije wil zijn verhuisd, bijvoorbeeld omdat hun akkers onklaar
waren geworden door stuifzand.
In 2005 is het ven nog een keer uitgediept, maar ditmaal om een heel andere reden. Omdat het ven werd gebruikt als
overstort van rioolwater, was het slib op de bodem flink vervuild geraakt. In acht maanden tijd is ruim 100.000 kubieke
meter slib uit het ven gehaald. Ook werd munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden en onschadelijk gemaakt.
Daaronder bevond zich ook een Duits vliegtuig dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het ven is gestort. Het overtollige
rioolwater gaat voortaan niet meer rechtstreeks het Wijchens Ven in, maar wordt eerst geleid naar bezinkbassins.
Daardoor is het water in het Wijchens Ven sinds 2006 weer schoon. Het terrein is een belangrijk natuurreservaat waar
onder andere Galloway-runderen zijn uitgezet. Op de noordoever is een golfterrein aangelegd.

Zie verder:

Youtube. Wijchens ven. Voor meer info klik hier.
Vcbio.science. Geologie Hatertse Vennen. Voor meer info klik hier.
Wandelen in en om dit gebied:
Er op uit in eigen land. Groene Wissel 232 Wijchense ven en de Berendonck 17 km. Voor meer info
klik hier.

