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Leikeven
Het is voor de meesten van ons een hele trip naar het Fochteloërveen. Voor Brabanders is het
Leikeven, vlakbij de Efteling, dichterbij. Dat veen is spectaculair opgeknapt. In 2004 werd er al
over geschreven in de WAP-krant. Harry van Bruggen toonde foto's van de teruggekeerde
waterlobelia (Lobelia dortmanna). Eind mei is dit project van Natuurmonumenten officieel voor
het publiek geopend.
Op de schop
In 1992 begon Natuurmonumenten met het werk in dit gebied. Vijfentwintig boeren werden uitgekocht,
een hoogspanningsleiding werd wat opgeschoven, het Leikeven werd uitgebaggerd (50 duizend kuub),
eromheen werden 25 nieuwe vennen gegraven. Jarenlang was het er druk met bulldozers, vrachtwagens,
graafmachines. Een moderne bouwplaats: "hier wordt natuur gemaakt". Modern was ook dat het project
gesponsord werd: Fuji(film) betaalde de wandelpaden. TNT heeft getekend voor een aan te leggen
bosrand.
50 duizend kuub, het staat er zo eenvoudig, maar hoeveel is dat wel? Neem een voetbalveld van 60 maal
100 meter en graaf dat 8 meter uit: 48.000 kubieke meter. Het Leikeven en een tweede ven ernaast
waren dan ook volledig dichtgegroeid en verstikt. "Er zat geen watervlo meer in, het was zo dood als een
pier!".
Planten en dieren
Ver voor de officiële openstelling dit jaar kwamen allerlei planten en vervolgens dieren terug. Lobelia
dortmanna verscheen voor het eerst al in 1995; er zijn nu bijna 180 exemplaren. De meest recente
sensatie was bloeiend vetblad! Een artikel in de Volkskrant besteedt weer meer aandacht aan de dieren
die er nu te zien zijn: grauwe gans, aalscholver, grote zilverreiger, kleine plevier, rugstreeppad,
bergeend, tureluur, kwak, kleine geelpootruiter. Ook hier vele libellensoorten. En de beheerder is er
vrijwel zeker van: "De boomkikker moet nog komen, maar dat duurt niet lang meer!"

(Gegevens uit een artikel in de Volkskrant 20 mei 2010)
Eindhoven, oktober 2010
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