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SAMENVATTING
Het natuurreservaat Molenven is een relict van het vroegere Saasvelderveen. Dit veengebied is lange
tijd gebruikt om „kluun‟ te winnen en plaggen en turf te steken. Tevens was het graasgebied voor de
aanwezige schaapskudden rond Saasveld. Vanaf 1960 werd besloten geen beheermaatregelen meer
te nemen en de natuurlijke ontwikkeling zijn gang te laten gaan.
Opdrachtgever Waterschap Regge en Dinkel wil meer inzicht krijgen in het functioneren van het
Molenven zowel in hydrologisch als ecologisch opzicht. Aanleiding hiervoor is het sterke vermoeden
dat in het Molenven milieu- en verdrogingsproblemen aan de orde zijn. Het Waterschap wil deze
problemen duurzaam bestrijden en knelpunten oplossen. Hiervoor moet onderzocht worden hoe de
milieu- en verdrogingsproblemen die voor dit natuurreservaat spelen tot stand zijn gekomen en wat de
potenties van het natuurgebied zijn ten aanzien van natuurherstel. Het onderzoek naar deze
verdrogingsproblematiek is in het kader van de afstudeerfase voor de deeltijdopleiding Land- en
Watermanagement aan Hogeschool van Hall Larenstein te Velp uitgevoerd.
Uit de analyse van knelpunten komt naar voren dat het Molenven is geëutrofieerd en verdroogd. Dit
beeld wordt bevestigd door een analyse die is uitgevoerd met behulp van het instrumentarium
Waternood dat verschillende doelgaten aangeeft voor de verdroging van de natuur. Doordat in het
verleden jarenlang gebiedsvreemd verrijkt landbouwwater via de Noord-Zuidsloot werd afgevoerd is
het Molenven geëutrofieerd. De vermindering van de hoeveelheid veen- en eerdgronden als gevolg
van verlaging van de grondwaterstanden t.b.v. de landbouw geeft verdroging aan. De plantengemeenschappen die verrijkte en verdroogde milieuomstandigheden weergeven bevestigen dit. Door
jarenlange aanvoer van biomassa in het open water is er een dikke modderbodem ontstaan. Deze
zorgt voor sulfaatreductie en daarmee gepaard een pH van 6,0 van het venwater. Het grootste
knelpunt voor het Molenven is het nietsdoenbeheer dat vanaf 1960 wordt gevoerd. Hierdoor is het
gehele gebied overwoekerd door struweel en bos dat voor een enorme verdamping zorgt.
Oplossing van de problemen dient gericht te zijn op het tegengaan van de verdroging en interne
eutrofiëring. Door een verandering van het huidige beheer kunnen veel problemen duurzaam opgelost
worden. De belangrijkste oplossing tegen verdroging is de vervanging van de hoeveelheid bos door
een vegetatie die minder verdampt. Bodemverhoging van de naastliggende waterschapsleiding zou
de ontwatering in de winter kunnen oplossen. Door demping van de Noord-Zuidsloot wordt voorkomen
dat het gebied water afvoert en wordt de open waterverdamping van deze sloot tegengegaan. Het ven
is aan een grote opknapbeurt toe waarbij de bodem van modder wordt ontdaan en de venoevers
minimaal 30 meter vanaf de waterkant vrijgesteld worden van bomen.
Geconcludeerd kan worden dat door de instelling van het bosreservaat een reductie van de
natuurwaarden heeft opgetreden. Een vengebied dat door een bosreservaat wordt omsloten heeft een
negatief effect op de vitaliteit van het vensysteem. De potenties van het natuurgebied ten aanzien van
natuurherstel zijn goed. Door voorgestelde beheermaatregelen toe te passen is het mogelijk het
gebied een enorme opwaardering in zijn natuurwaarden te geven en de bijzondere gedeelten van het
bosreservaat te beschermen tegen omvorming van het gebied.
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VOORWOORD
Voor u ligt het rapport Verdrogingsbestrijding van het Molenven. Dit rapport is het eindresultaat van de
afstudeeropdracht die is uitgevoerd ter afsluiting van de deeltijdopleiding Land- en Watermanagement,
Major Ecohydrologie en Major Hydrologische Modellering aan Hogeschool Van Hall Larenstein te
Velp. Tijdens de afstudeerfase krijgen studenten de gelegenheid om de theorie in de vorm van een
afstudeeropdracht in praktijk te brengen. De opdrachtgever van onze afstudeeropdracht is het
Waterschap Regge en Dinkel, gevestigd in Almelo.
Het uitgevoerde onderzoek betreft het uitvoeren van een watersysteemanalyse en het beschrijven van
een optimale waterhuishouding ten behoeve van het natuurreservaat het Molenven te Saasveld.
Tijdens de afstudeeropdracht is veel informatie ingewonnen binnen, maar ook buiten het waterschap
om vervolgens een zo goed mogelijke watersysteemanalyse te kunnen schrijven. Daarnaast is door
ons een drietal veldbezoeken gebracht aan het Molenven voor verkenning en onderzoek
Het onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de hulp van de medewerkers binnen de afdeling
Beleid Beheer en Watersysteem, die ons binnen hun vakdiscipline hebben ondersteund. De volgende
personen willen wij hiervoor bedanken; Jeroen van de Scheer en Friso Koop voor de ondersteuning bij
het instrumentarium Waternood, Rob van Dongen, Alberta Groteboer, Bert Knol en Erik Broeze voor
hun inhoudelijke bijdrage. Daarnaast hebben we veel informatie mogen ontvangen van Het
Landschap Overijssel, waarvoor wij Jacob van der Weele en Marijke Creveld enorm bedanken. Ook
willen wij Peter Mekkink, docent van Larenstein, bedanken voor het aanleveren van informatie en zijn
begeleiding tijdens één van de veldbezoeken. Tot slot bedanken we Bas Worm voor zijn adviezen als
interne begeleider en Bert Meijer voor zijn procesbegeleiding via Hogeschool Larenstein.

Almelo, 8 juni 2011

Gerrit Siebring & Alex Kist

Gerrit Siebring

Verdrogingsbestrijding van het Molenven

Alex Kist

4

INHOUD
SAMENVATTING .......................................................................................................................... 3
VOORWOORD .............................................................................................................................. 4
INHOUD......................................................................................................................................... 5
1.

INLEIDING ........................................................................................................................... 7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.

Relevantie .................................................................................................................. 7
Doelgroep................................................................................................................... 7
Onderzoeksvraag ....................................................................................................... 8
Methode en randvoorwaarden ................................................................................... 9
Opbouw van dit rapport .............................................................................................. 9
GEBIEDSBESCHRIJVING ................................................................................................ 10

2.1
2.2
3.

Ligging ...................................................................................................................... 10
Historie van het Molenven ....................................................................................... 11
LANDSCHAPSANALYSE ................................................................................................. 12

3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.5
3.5.1
3.5.2
3.6
4.

Geomorfologie.......................................................................................................... 12
Bodemtypen en humusprofielen .............................................................................. 12
Oppervlaktewatersysteem ....................................................................................... 13
Oppervlaktewaterkwaliteit .................................................................................. 13
Grondwatersysteem ................................................................................................. 14
Geohydrologie ................................................................................................... 14
Systeemtype Molenven...................................................................................... 15
Grondwaterstanden .......................................................................................... 15
Kwel- en inzijging ............................................................................................... 19
Grondwateronttrekking....................................................................................... 19
Vegetatietypen ........................................................................................................ 20
De standplaatsfactoren ..................................................................................... 20
Plantensoorten met een bijzondere status ....................................................... 21
De natuurlijke successie in het reservaat ............................................................... 22

WATERNOOD ................................................................................................................... 23
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Natuurdoeltypen Molenven ..................................................................................... 23
Natuur ...................................................................................................................... 24
Vaststellen OGOR ............................................................................................. 24
Vaststellen AGOR ............................................................................................ 24
Vergelijking tussen OGOR en AGOR ................................................................ 25
Landbouw................................................................................................................. 25
Vaststellen OGOR ............................................................................................. 25
Vaststellen AGOR ............................................................................................ 25
Vergelijking tussen OGOR en AGOR ................................................................ 26

Verdrogingsbestrijding van het Molenven

5

4.4

Het functioneren van het watersysteem ............................................................ 26
Vaststellen droogte- en natschade t.b.v. de landbouw ..................................... 27
Vaststellen doelrealisatie omliggende landbouw .............................................. 27

4.4.1
4.4.2
5.

INTERPRETATIE EN SYNTHESE .................................................................................... 28
5.1
5.2
5.3

6.

Historisch functioneren van het Molenven .............................................................. 28
Actueel functioneren van het Molenven ................................................................... 29
Toekomstig functioneren van het Molenven ............................................................ 32
ANALYSE VAN KNELPUNTEN ....................................................................................... 34

6.1
6.2

Externe knelpunten .................................................................................................. 34
Interne knelpunten ................................................................................................... 34

7.

OPLOSSEN VAN KNELPUNTEN..................................................................................... 35

8.

DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN ................................................................................. 36

9.

EINDCONCLUSIE ............................................................................................................. 38

LITERATUURLIJST .................................................................................................................... 39
BIJLAGEN
BIJLAGE 1
BIJLAGE 2
BIJLAGE 3
BIJLAGE 4
BIJLAGE 5
BIJLAGE 6
BIJLAGE 7
BIJLAGE 8
BIJLAGE 9
BIJLAGE 10
BIJLAGE 11
BIJLAGE 12
BIJLAGE 13
BIJLAGE 14
BIJLAGE 15
BIJLAGE 16
BIJLAGE 17
BIJLAGE 18
BIJLAGE 19

........................................................................................................................... 40
GEOMORFOLOGISCHE KAART ........................................................................... 41
ACTUELE HOOGTEKAART NEDERLAND 2003 ..................................................... 42
OPPERVLAKTEWATERKWALITEIT 14-100 ........................................................... 43
DETAILWATERING .............................................................................................. 45
BODEMSAMENSTELLING ONDIEPE BORINGEN .................................................. 46
DOORSNEDE NOORD/ZUID – WEST/OOST ......................................................... 47
VERGELIJKING GHG/GVG/GLG MET GRONDWATERMODEL ............................... 48
REFERENTIE GRONDWATERSTANDEN .............................................................. 50
GRONDWATERTRAPPENKAART ......................................................................... 51
KWEL- EN INZIJGINGSKAART ............................................................................. 52
HUIDIGE VEGETATIEKAART EN NATUURDOELTYPENKAART ............................. 53
KENMERKENDE SOORTEN PER VEGETATIETYPE .............................................. 54
HISTORISCHE VEGETATIEKAARTEN .................................................................. 55
DOELREALISATIEKAARTEN GVG/GLG/DROOGTESTRESS .................................. 57
DOELGATEN GVG/GLG NATUUR ......................................................................... 60
DOELGATEN GLG/GHG LANDBOUW ................................................................... 62
STROOMBANENKAART ....................................................................................... 64
DOELREALISATIE LANDBOUW ............................................................................ 65
SWOT OVERZICHTSTABEL ................................................................................. 66

Verdrogingsbestrijding van het Molenven

6

1.

INLEIDING

Het natuurreservaat het Molenven is een door het Ministerie van Landbouw aangewezen
bosreservaat. Dit houdt in dat er geen houtoogst of bosbeheer plaatsvindt en dat onderzoekers in de
gelegenheid worden gesteld de ontwikkeling van het bos over een langere termijn te volgen. Het
reservaat is eigendom van Natura Docet en in beheer bij Landschap Overijssel. Het Molenven is het
oudste natuurreservaat van Overijssel en bestaat uit een ven met watervegetaties in het centrum met
daarom heen moerasvegetaties, struwelen en natte en droge bossen. Daarnaast ligt het Molenven als
een eiland opgesloten in een agrarisch gebied. Tijdens de afstudeeropdracht is voor het Molenven
een ecohydrologische watersysteemanalyse uitgevoerd. Hierbij hebben de aanwezige vegetatie, de
grondwaterstanden, de bodemprocessen, de oppervlaktewaterkwaliteit van het ven en de
milieuomstandigheden een grote rol gespeeld. Ons onderzoek is gericht op een goede
ecohydrologische systeemanalyse van het Molenven om vast te stellen of er verdroging, verzuring of
vermesting optreedt. Veel vennen worden bedreigd door inspoeling van meststoffen vanuit de
omgeving, aanvoer van voedselrijk water, een verminderende grondwatertoevoer en een
atmosferische depositie die is beïnvloed door luchtvervuiling.

1.1

Relevantie

Venwater is van nature voedsel- en kalkarm. Voor goed ontwikkelde, karakteristieke
levensgemeenschappen voor vennen zijn een voedselarme venbodem en een voedselarme waterlaag
nodig. Bovendien is het venwater in het algemeen van nature relatief zacht omdat daarin weinig of
geen kalk is opgelost. De lokale waterhuishouding zorgt voor het in stand houden van de
waterkwaliteit. Vennen ontvangen hun water deels direct via regen en deels uit de relatief kleine en
oppervlakkige grondwatersystemen die om de vennen heen liggen.
Het verdwijnen van traditionele vormen van grondgebruik leidt in vennen tot achteruitgang van de
natuurwaarden. Deze factoren leiden in de eerste instantie tot een afname van de interne variatie,
ofwel het afvlakken van de overgangen of gradiënten. Uiteindelijk verdwijnen vaak hele
structuurelementen van de vegetatie. De laatste 100 tot 150 jaar is het halfnatuurlijke landschap
ingrijpend gewijzigd. Veel heiden en stuifzanden zijn beplant met bos. Hierdoor is de hoeveelheid blad
dat in vennen waait sterk toegenomen en is de windwerking sterk afgenomen. Dit heeft geleid tot
slibophoping in de vennen, zowel op de oevers als in het ven. Door de bosaanplant neemt de
grondwatertoevoer af. De nitraattoevoer door uitspoeling naar de vennen en de verdamping door
vegetatie neemt daarentegen toe.

1.2

Doelgroep

Deze rapportage is in hoofdzaak bedoeld voor opdrachtgever Waterschap Regge en Dinkel en
Landschap Overijssel, de beheerder van het Molenven. De analyses uit deze rapportage kunnen
worden gebruikt om het beheer van het Molenven beter af te stemmen op de interne en externe
hydrologische maatregelen. Tevens geeft deze rapportage de docenten van Van Hall-Larenstein en
externe deskundigen de gelegenheid om de uitgevoerde afstudeeropdracht te beoordelen.
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1.3

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag van de opdracht heeft betrekking op het natuurreservaat Molenven.
De onderzoeksvraag luidt:

Hoe functioneert het natuurreservaat het Molenven in ecohydrologisch opzicht?
Onderzocht wordt welke processen een rol spelen of hebben gespeeld op de milieu- en
verdrogingsproblematiek in het natuurreservaat het Molenven. Door onderzoek en vaststelling
van de hoofdvraag wordt het mogelijk aan te geven wat de sterke en zwakke kanten zijn van
het natuurreservaat en waar kansen en bedreigingen liggen.
Deelvragen die uit de onderzoeksvragen voortkomen zijn:
Historisch functioneren:
 Hoe functioneerde het gebied vroeger in ecohydrologisch opzicht?
 Welke watersystemen waren vroeger van invloed?
 Welke natuurtypen kwamen vroeger in het Molenven voor?
 Hoe zag het gebied er vroeger op landschapsschaal uit?
Actueel functioneren:
 Welke veranderingen van het landgebruik in en om het Molenven hebben plaatsgevonden?
 Welke watersystemen zijn momenteel te onderscheiden in het Molenven?
 Hoe functioneert het watersysteem van het Molenven in de zomer en in de winter?
 Kan het grondwatermodel van Waterschap Regge en Dinkel worden ingezet?
 Hoe komen we tot een gesloten waterbalans voor het Molenven?
 Wat is het effect van de waterschapsleiding die direct tegen het natuurgebied aanligt?
 Wat is de waterkwaliteit in en om het Molenven?
 Wat is de toestand van het gebied en van de voedende watersystemen met betrekking
tot verdroging, verzuring en vermesting?
 Wat zijn de standplaatseisen van de door de Provincie gewenste natuurdoeltypen?
 Wat zijn de sturende factoren voor deze standplaatscondities op dit moment?
 Welke watersystemen kunnen die standplaatscondities momenteel realiseren?
 Zijn de vastgestelde natuurdoeltypen realistisch op de plekken waar ze zijn geprojecteerd?
Toekomstig functioneren:
 Wat zijn de sturende factoren voor de standplaatscondities in de toekomst?

Wat voor maatregelen kunnen bijdragen aan het duurzaam realiseren van de natuurdoelen
of het herstel van vroegere systeemfuncties?

Wat is de invloed van die maatregelen op het functioneren van watersystemen en hoe werkt
dat door in standplaatscondities?
 Wat zijn de potenties van het natuurgebied ten aanzien van natuurherstel?
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1.4

Methode en randvoorwaarden

De methode om te komen tot een goed functionerend vensysteem is het volgen van een
ecohydrologische systeemanalyse (ESA). Een ESA is een hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in het
functioneren van een ecosysteem in ecologisch en hydrologisch opzicht. Dit wordt gedaan aan de
hand van een stappenplan:
 Fase 0: vaststellen van onderzoeksvragen
 Fase 1: inventarisatie bestaande gegevens
 Fase 1a: beoordeling – zijn bestaande gegevens toereikend:
o Nee, er zijn nog niet voldoende gegevens => Fase 1b: veldwerk
o Ja, er zijn voldoende gegevens
 Fase 2: interpretatie
 Fase 3: synthese
 Fase 3a: analyse van knelpunten
 Fase 3b: oplossen van knelpunten
 Optioneel: opstellen ontwikkelingsvisie
Randvoorwaarden
Het opstellen van een ontwikkelingsvisie valt niet onder de ecohydrologische systeemanalyse die voor
het Molenven wordt uitgevoerd.
Voor ons onderzoek hebben we veel gebruik gemaakt van een inventarisatie van bestaande
gegevens. Doordat er voldoende gegevens beschikbaar zijn is het veldwerk beperkt gebleven.
Er worden geen uitspraken gedaan over de exacte uitvoering van het werk, haalbaarheid en begroting
om de vastgestelde knelpunten op te lossen.
Subsidieregelingen en een verdieping van het beleid dat van toepassing is op het Molenven vallen
niet onder het onderzoek.

1.5

Opbouw van dit rapport

In hoofdstuk 1 zijn de onderzoeksvragen en de methode beschreven om tot een goed functionerende
ecohydrologische systeemanalyse komen. Dit is mede aan de hand van de WaterNoodSystematiek
gedaan. Deze systematiek is een hulpmiddel om te komen tot een GGOR. Hoofdstuk 2 omvat de
gebiedsbeschrijving in en rondom het Molenven. In hoofdstuk 3 worden de onderdelen die
samenhangen met de landschapsanalyse uitvoerig geanalyseerd. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de
eigenlijke watersysteemanalyse met behulp van het instrumentarium Waternood beschreven.
Hoofdstuk 5 beschrijft de interpretatie en synthese aan de hand van het historische, huidige en
toekomstige functioneren van het Molenven. In hoofdstuk 6 worden de interne en externe knelpunten
beschreven die een rol spelen in en om het Molenven. Hoofdstuk 7 draagt oplossingen aan voor de
knelpunten. Vervolgens worden in hoofdstuk 8 de discussie en aanbevelingen aangedragen voor de
knelpunten uit hoofdstuk 6. Tot slot geeft hoofdstuk 9 de conclusies weer die o.a. voortkomen uit de
WaterNoodSystematiek.
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2.
2.1

GEBIEDSBESCHRIJVING

Ligging

Het bosreservaat Molenven ligt in de gemeente Dinkelland, ten zuidwesten van Saasveld (zie figuur
2.1) in het essen- en beekdallandschap van Midden-Twente.
Natuurreservaat het Molenven
Saasveld in Overijssel

te

Figuur 2.1 De ligging van het Molenven bij Saasveld

Het Molenven ligt als een eiland van 42,5 hectare in een uitgestrekt landbouwgebied (zie figuur 2.2).
Het gebied bestaat uit één ven (met een westelijke en oostelijke plas) met kenmerkende water- en
moerasvegetaties en gagelstruwelen, dichte rietvegetaties en Wilgenbroekstruweel op de overgangen.
Op de hogere delen liggen bossen met voornamelijk Grove dennen, Zomereiken, Zachte berken en
Zwarte Elzen. Het grootste gedeelte is echter Grove dennenbos. In de nattere delen komt
(kleinschaliger) Elzenbroek- en Berkenbroekbos voor.

Figuur 2.2 Luchtfoto van het Molenven
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2.2

Historie van het Molenven

Het ven is ontstaan door een lemige afzetting (gyttja) in de geblokkeerde bedding van een stroomgeul.
Deze stagnerende laag is van grote betekenis voor de hydrologie van het reservaat. Het moerassige
karakter van het centrale deel is hierdoor ontstaan. Eeuwenlang haalden boeren turf uit het Molenven,
o.a. door het te baggeren. Aan de noordzijde van het ven, op de overgang met het Grove dennenbos
liggen nog een aantal kluungaten die daar een overblijfsel van zijn. De hooggelegen essen rondom
het Molenven zijn ontstaan door het vruchtbaar maken van de bodem door middel van het
potstalsysteem. Tabel 2.1 geeft een schematisch overzicht van de beheerhistorie.
e

Aan het eind van de 19 eeuw werden afwateringssloten gegraven, turf gewonnen en boekweit en
rogge geteeld. De toenmalige aanplant van Grove dennen is terug te vinden als het oude Grove
dennenbosje aan de zuidzijde van het reservaat. Maar het gebied bleef te nat waardoor de ontginning
mislukte en de natuur in Het Molenven bespaard bleef.
Ondanks pogingen om het oude cultuurlandschap van het Molenven te behouden kon er niet worden
voorkomen dat het heidegebied en de dekzandruggen, die nog niet met bos beplant waren, langzaam
dicht groeiden. Zo groeide ook het ven langzaam dicht met moerasvegetaties en
Wilgenbroekstruweel, hetgeen bevorderd werd door de algemene daling van het grondwaterpeil en
versterkt werd door het verzurende en vermestende effect van de neerslag. De schoonmaakpoging in
1959 kon door slechte weersomstandigheden niet volledig afgerond worden, het door een bulldozer
opgeschoven organische materiaal bleef liggen. Dit is nu nog steeds zichtbaar in de vorm van wallen
die op de oevers van het ven aanwezig zijn. Vanaf 1960 werd besloten geen beheermaatregelen meer
te nemen en de natuurlijke ontwikkeling zijn gang te laten gaan (Horsthuis, 1996).

Tabel 2.1: Schematisch overzicht beheerhistorie Molenven van 1860-1995.

1860

Einde van de verveningen.

1880 - 1900

Aanplant van dennen om het veen en staking van de beweiding van de heidevelden.

1898 - 1901

Het graven van de Noord-Zuidsloot ter bevordering van de ontwatering.

1918

Aanplant van Tamme kastanjebomen en Grove den.

1922

Het gebied komt door schenking in handen van natuurmuseum Natura Docet en werd zo het
eerste beschermde Twentse natuurgebied.

1922 - 1923

Uitdiepen Noord-Zuidsloot en aanleg van een stuwtje aan de zuidzijde om eventuele gevolgen van
een ontwatering of verrijking te ondervangen. Grondwaterpeil van Molenven zakte, aanvoer van
voedselrijk landbouwwater.

1925 - 1935

Relatief droge jaren (Broekens, 1976).

1941

Brand in het Dennenbos (Broekens, 1976).

1958 - 1959

Veel Berken in het ven (Broekens, 1976). Opslag van jonge Berken.

1959

Extreem droog jaar / schoonmaak van het ven / uitgraven van het oostelijke gedeelte.

1969

Afsluiten van Noord-Zuidsloot met dammetjes op de uiteinden om eutrofiëring tegen te gaan(dit
was de enige verbinding met ontwateringsloten in de omgeving). Gevolg:stijging van het waterpeil.

1971

Zeer droge zomer waardoor vrijwel het gehele gebied droog kwam te staan. Juist in dit jaar schijnt
een gedeelte van het Berkenbos opgeslagen te zijn.

1978

Fixatie van waterpeil door plaatsing van een duiker aan de westzijde van het reservaat.

1994

Erfpacht Stichting Overijssels Landschap.

1995

Dam in de Noord-Zuidsloot vervangen door stuw.
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3.
3.1

LANDSCHAPSANALYSE

Geomorfologie

Het Molenven is een restant van een dichtgestoven dalvormige laagte (Römer, 1959). Op de
geomorfologische kaart in bijlage 1 wordt één kilometer ten oosten van het Molenven een dalvormige
laagte weergegeven die mogelijk aansluit op die van het Molenven. Het Molenven bestaat uit de
vormeenheid L5, dit zijn dekzandruggen al dan niet met een oud bouwlanddek. Bij windafzettingen en
in het bijzonder bij die met flauwe hellingen komt vaak een zwak golvend oppervlak voor waarvan de
terreinverheffingen niet afzonderlijk kunnen worden aangegeven. De lokale maximale
hoogteverschillen variëren van 0,5 tot 1,5 m (reliëfsubklasse 3).
Op de hoogtekaart van het beheergebied (bijlage 2) is te zien dat het gebied in grote lijnen afhelt van
+
oost naar west. Het hoogst gelegen gebied van 16 m NAP ligt bij Saasveld. Dit zijn de hooggelegen
essen die ontstaan zijn door bemesting van plaggen door het potstalsysteem, een oude landbouw+
methode. Het Molenven ligt in een dekzandlandschap variërend van 13 tot 15 m NAP. Het laagst
+
gelegen gebied bevindt zich ten westen van het Molenven en ligt op 10 m NAP. In vogelvlucht
bekeken geeft het landschap een licht glooiend beeld.

3.2

Bodemtypen en humusprofielen

In het Molenven komen verschillende soorten bodemtypen voor (zie figuur 3.1). Door verlaging van
het grondwater in het ven is een deel van het veen geoxideerd. Dit heeft vooral gevolgen gehad voor
de broekeerdgronden en gooreerdgronden op de overgang van het veen naar het dekzand. Uit een
vergelijking tussen het onderzoek van P. Mekkink in 1996 en een bodemkaart van Bosch uit 1983
blijkt dat er in 1983 een duidelijk groter oppervlak veen- en moerige gronden voorkwam.

Figuur 3.1: Gedetailleerde bodemkaart
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Humusprofielonderzoek in de zandgronden en moerige gronden (Mekkink, 1996) toont aan dat de
gemiddelde dikte van het ecto-organische horizont (het strooisel dat in verschillende mate van
vertering op de minerale ondergrond is geaccumuleerd) 10,3 cm bedraagt. Dit is opgebouwd uit een
litterhorizont (OL) van ca. 1,6 cm, een fermentatiehorizont (OF) van ca. 5,2 cm en een humushorizont
(OH) van ca. 3,5 cm.
In bijlage 3 is een tabel opgenomen van bodem- en watermonsters. Uit analyse van de gegevens
blijkt dat het ven grotendeels uit atmoclien (neerslag) water bestaat, waarbij vooral in het oostelijk deel
van het veen enige bijmenging voorkomt van lithoclien grondwater. Het water is licht verontreinigd. In
het zuidelijke deel (C13) komen in het bovenste grondwater hoge concentraties chloride voor die
veroorzaakt zijn door atmosferische depositie. In het noorden (bij K18) komen door infiltratie met
verrijkt landbouwwater hogere chloride- en sulfaat concentraties en fosfaatgehaltes voor.
De lage Ca-bezetting langs de rand en vooral in het centrale deel van het ven uit zich nog niet in een
verlaagde pH. De pH is nog goed gebufferd. Uit de verhouding tussen de C/N-ratio en de C/P-ratio
valt af te leiden dat in het centrale deel van het ven eutrofe milieuomstandigheden voorkomen en in
het buitenste deel mesotrofe milieuomstandigheden.
De omstandigheden in het Molenven zijn daarom te vergelijken met een geïsoleerd beekdalsysteem
(centrale deel) en met matig tot sterk verdroogde venranden en hoogvenen (overige deel) (Mekkink,
1996).

3.3

Oppervlaktewatersysteem

In de natuurlijke situatie bepaalt het verloop van de maaiveldhoogte de grens van een stroomgebied.
Door de eeuwen heen heeft de mens het oppervlaktewatersysteem echter sterk veranderd met het
doel het gebied droog te maken voor landbouw en bewoning. De snelle afvoer van het
oppervlaktewater heeft voor de natuur en landbouw nadelige gevolgen, o.a. verdroging. De GHG
treedt op in de winter en wordt beïnvloed door het aanwezige oppervlaktewatersysteem. De GLG die
in de zomer voorkomt wordt vooral beïnvloed door het lokale watersysteem. De afwateringssloten
voeren het water snel af waardoor de grondwaterstand al vroeg in het voorjaar daalt en in de zomer
laag is.
De waterloop 14-05-03-03 (zie figuur 3.7, rode lijn op kaart) die direct aan de oostkant tegen het
Molenven aanligt heeft een grote negatieve invloed op de grondwaterstand in het Molenven. De
+
bodemhoogte van de waterloop ligt op 1320 cm NAP en de GLG van het meetpunt MV2 ligt op 1324
+
cm NAP. Deze waterloop onttrekt veel grondwater vanuit het natuurreservaat.
Op de kaart detailontwatering (bijlage 4) is te zien dat de afwatering via een stelsel van greppels en
waterlopen in de omgeving opgezet is voor de landbouw, hetgeen ongunstig is voor de natuur.

3.3.1

Oppervlaktewaterkwaliteit

Tabel 3.1 Watertypering op basis van de ionenratio

Klasse
Atmotroof
Poikilotroof
Lithotroof

Ionenratio in %
0 - < 40
40 – 60
> 60
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Op verschillende diepten is de grond kalkarm tot kalkrijk (zie
bijlage 5). Door de bodemsamenstelling (mede door de
aanwezigheid van leemlaagjes) kan het water nog enigszins
worden verrijkt met ionen. Volgens de index watertypering op
basis van de ionenratio (IR) (zie tabel 3.1) heeft het Molenven
met een ionenratio van gemiddeld 12% een regenwaterkarakter. De klassengrenzen van deze index zijn afgeleid uit
CUR-publicatie nr. 205 (2000) (zie figuur 3.2). Het venwater
wordt volgens de oppervlaktewatergegevens van het
Waterschap Regge en Dinkel als stuyfzandclassificatie
beoordeelt (F-1CaHCO3 en F-1CaCL) (zie figuren 3.3 en 3.4).

10000

EGV (mS/m)

Figuur 3.2: Driehoek van Wirdum

Figuur 3.3: F-1CAHCO3

3.4

Grondwatersysteem

3.4.1

Geohydrologie

Figuur 3.4: F-1CaCL

Het Molenven is gelegen in het bekken van
Hengelo. In DINOloket zijn doorsneden gemaakt
(zie figuur 3.5) waaruit blijkt dat de volgende
formaties voorkomen: formatie van Boxtel (BX),
formatie van Drente (DR), formatie van Rupel
(RU) en de formatie van Dongen (DO). In bijlage
6 staan de doorsneden weergegeven. Hieruit
valt de dikte van de lagen van de formaties af te
lezen. De bovenkant van de formatie van Dongen vormt de hydrologische basis van het
watervoerende pakket. Ook de Formatie van
Drente is een slecht doorlatende laag. Dit is
onder andere terug te vinden in de ondiepe
boringen die verricht zijn door TNO en Alterra
(Bron: Dinoloket en Peter Mekkink). Ook bij de
diepe boringen (Bron: Dinoloket) valt op dat er
veel klei, leem, zand en stenen aangetroffen zijn.
Figuur 3.5: Doorsnede Noord/Zuid-West/Oost
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3.4.2

Systeemtype Molenven

De opeenvolging van slecht doorlatende (klei)lagen en goed doorlatende watervoerende
(zand)pakketten bepaalt de grondwaterstroming in een gebied. Bij het Molenven bestaat de
ondergrond tot aan de hydrologische basis uit één watervoerend pakket en het freatisch pakket. De
omgeving van het Molenven ligt niet in een regionaal grondwatersysteem maar in een lokaal en
middeldiep grondwatersysteem (de Louw, 2006).

3.4.3

Grondwaterstanden

Om het verloop van het grondwater te kunnen volgen is in het landbouwgebied in 1951 een grondwaterstandbuis (28HL0025) geplaatst. De gemeten grondwaterstanden zijn in een grafiek uitgezet
(zie figuur 3.6). Deze peilbuis staat in een Veldpodzolgrond op een maaiveldhoogte van 1439
+
cm NAP. Vervolgens is van de meetreeks over de laatste 8 hydrologische jaren een GHG, GLG, GVG
en Gt berekend (zie figuur 3.7).

Figuur 3.6: Grondwaterstand in cm beneden maaiveld van peilbuis 28HL0025

In bijlage 7 staat de GHG, GLG, GVG en Gt afgezet tegen het grondwatermodel van Waterschap
Regge en Dinkel. Het grondwatermodel geeft een droger beeld van respectievelijk 40 cm, 45 cm en 50
cm. De referentiesituatie in het voorjaar, de zomer en de winter (zie bijlage 8) komt overeen met de
berekende waarden van peilbuis 28HL0025.
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Figuur 3.7: Berekende GHG, GLG, GVG en Gt
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De grondwatertrappenkaart (zie bijlage 9) geeft aan dat in het gebied om het Molenven hoofdzakelijk
een grondwatertrap van V, VI en VII aanwezig is, in enkele lagere gedeelten komt grondwatertrap III
voor.
Figuur 3.8 toont een duurlijn die van de hele meetreeks (1951-2010) van peilbuis 28HL0025 is
gemaakt. Hier valt op dat de GLG redelijk diep wegzakt en over een langere tijd aanwezig is dan de
GHG. Dit wordt veroorzaakt door de vele ontwateringsmiddelen in het landbouwgebied.

Figuur 3.8: Duurlijn van peilbuis 28HL0025

In 1997 zijn er in het natuurreservaat door Alterra drie grondwaterbuizen geplaatst (MV1, MV2 en
MV3). MV1 staat in een Moerpodzolgrond en MV2 en MV3 staan in de Veldpodzolgronden in sterk
lemig zeer fijn zand. Aan de hand van de grondwaterstandmetingen die uitgevoerd zijn tussen 1997
en 2004 zijn de GHG, GLG en GVG en de bijbehorende Gt van elke peilbuislocatie berekend over 6
jaar (zie figuur 3.7).
Het grondwater in het Molenven bevindt zich overal binnen anderhalve meter beneden maaiveld (zie
figuren 3.9, 3.10 en 3.11). Daarbij zit niet veel verschil in de grondwaterstanden van MV2 en MV3 en
de grondwaterstand van peilbuis 28HL0025 die in het landbouwgebied staat. De metingen in MV2 en
MV3 laten zien dat het grondwater in de zomer en in de winter mee fluctueert met het grondwater
buiten het reservaat. De grondwaterstand van MV1 blijft structureel hoog en heeft een kort
fluctuatietraject. Waarschijnlijk zijn in de nabije omgeving van deze peilbuis leemlagen aanwezig
waardoor neerslagwater stagneert en hebben we bij MV1 te maken met een schijngrondwaterspiegel.
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Figuur 3.11: Grondwaterstanden in cm beneden maaiveld van peilbuis MV3

3.4.4

Kwel- en inzijging

Het infiltratiegebied en het kwelgebied bij het Molenven liggen op korte afstand van elkaar, wat
betekent dat de reistijden korter zijn dan 50 jaar. De kwel- en inzijgingskaart van situatie in het
voorjaar, de zomer en winter (zie bijlage 10) laat zien dat er in de omgeving rondom het Molenven het
neerslagwater in het voorjaar infiltreert vanuit de hogere dekzandkopjes en lokaal weer als kwel
omhoog komt. In de zomer is er nauwelijks nog een kwelflux en is het gebied een netto infiltratiegebied met het gevolg dat veel waterlopen in de omgeving droogvallen. In de winter komt het
geïnfiltreerde water direct lokaal omhoog als kwel.

3.4.5

Grondwateronttrekking

Met het grondwatermodel van Waterschap Regge en Dinkel is het effect van de huidige winningen op
het grondwatersysteem berekend. Voor het Molenven hebben de winningen geen effect (zie figuur
3.12). Ook het in de zomer beregenen vanuit het oppervlakte- en grondwater rond het Molenven heeft
geen effect.

Figuur 3.12: Grondwaterwinningen en de effecten op de GHG

Verdrogingsbestrijding van het Molenven

19

3.5

Vegetatietypen

Tabel 3.2 en bijlage 11 geven een overzicht en verspreidingsbeeld van de aanwezige vegetatietypen
in het Molenven. In bijlage 12 worden per vegetatietype de kenmerkende soorten gegeven. De
vegetatiekartering uitgevoerd in 2003 (in het kader van de provinciale flora- en vegetatiekartering)
vormt hiervoor de basis.
Tabel 3.2: Overzicht van vegetatietypen in het Molenven

Vegetatietype

Oppervlak (ha)

Biotooptype

Open water (1)

1,90

water

Waterlelievegetatie (3)

0,39

water

Soortenarme helofytenvegetatie (4)

0,93

moerassen

Soortenrijke helofyten- en Grote Zeggenvegetatie (5)

0,86

moerassen

Kleine zeggenvegetatie (43)

0,10

moerassen

Gagelstruweel (42)

2,28

struwelen

Wilgenbroekstruweel (30)

7,98

struwelen

Berkenbroekbos (86)

6,71

bossen

Elzenbroekbos (29)

0,29

bossen

Berken- Zomereikenbos (25)

0,53

bossen

Berken- Zomereikenbos (vochtige standplaats)(57)

13,75

bossen

Wintereiken – Beukenbos (26)

7,14

bossen

42,86

ha

Totaal

3.5.1 De standplaatsfactoren
De vegetatie die in het Molenven voorkomt kan worden gebruikt als indicatie voor de
standplaatsfactoren. Uit dit onderzoek en dat van Mekkink (1996) komt naar voren dat het Molenven is
geëutrofieerd en verdroogd. De eutrofiëring is terug te zien aan de vegetatie die in het moerassige
gedeelte getypeerd kan worden als vegetaties van voedselrijke moerassen en ruigten. De soorten die
hier voorkomen behoren tot de Riet-klasse en duiden op duidelijke eutrofiëring van het vensysteem.
Wilde gagel komt vrij veel voor in het Molenven de standplaats is zeer zwak tot zwak gebufferd en
mesotroof. Dit struweel groeit op sterk humeuze tot venige minerale bodem op vast veen.
De verdroging van het Molenven is op sommige plaatsen te herkennen aan de grote oppervlakte
berkenbos met een ondergroei van Pijpenstrootje. Deze soort gedijt goed op verdroogde veen- en
moerige gronden met een wisselde grondwaterstand. De soort is niet bestand tegen een blijvend natte
bodem.
Uit eigen waarnemingen blijkt dat het noordelijk deel van de Noord-Zuidsloot nog steeds een
voedselrijker karakter heeft wat de vegetatie betreft dan het zuidelijk deel. Ondanks het feit dat de
sloot al jaren is afgedamd valt nog duidelijk te zien dat dit het instroompunt is geweest van het verrijkte
landbouwwater uit de omgeving, dat in zuidelijke richting via deze sloot door het Molenven werd
afgevoerd.
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3.5.2 Plantensoorten met een bijzondere status
Van de in totaal 66 gevonden aandachtsoorten hebben acht soorten een bijzondere status. Er zijn
twee beschermde soorten in en om het reservaat waargenomen, nl. Grasklokje en Koningsvaren.
Tabel 3.3 geeft een overzicht van de overige zes soorten die een Rode lijst status hebben. Op figuur
3.13 is aangegeven waar de soorten voorkomen in het Molenven.
De Rode lijst is ontstaan uit een voorstel voor de Rode lijst van bedreigde en kwetsbare vaatplanten in
Nederland (Van der Meijden et al, 2000) en is vastgesteld in de Staatscourant (2004).
Tabel 3.3: Plantensoorten met een Rode lijst-status in en rondom het Molenven

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

RL

N

Borstelgras

Nardus stricta

GEV

2

Hondsviooltje

Viola canina

GEV

1

Moerasbasterdwederik

Epilobium palustre

GEV

2

Moerashertshooi

Hypericum elodus

KW

8

Wateraardbei

Potentilla palustris

GEV

2

Wilde gagel

Myrica gale

GEV

37

RL= Rode lijst 2004; GEV = Gevoelig; KW = Kwetsbaar; N= aantal secties waarin de soort voorkomt

Figuur 3.13: Overzicht van plantensoorten die opgenomen zijn in de Rode Lijst 2004
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3.6

De natuurlijke successie in het reservaat

Over de ontwikkelingen in het reservaat in de afgelopen honderd jaar is door verschillende
onderzoekers gepubliceerd. De meest aansprekende is die van Hooghiemstra (1975). In deze studie
wordt aan de hand van een vergelijking van topografische kaarten en luchtfoto‟s een beeld gevormd
van de ontwikkelingen vanaf 1901 tot 1973. In Brock et al. (1989) wordt ook aan deze studie
gerefereerd. In de onderzoeken geven met name de luchtfoto‟s van het gebied een goed beeld van de
veranderingen. Door Van der Molen & Wijmstra (1994) is bovengenoemde informatie samengebracht
in eenduidige kaartbeelden waarbij elke kaart eenzelfde legenda heeft waardoor het mogelijk is de
verschillende kaarten met elkaar te vergelijken. In bijlage 13 worden de vegetatiekaarten uit vier
perioden gepresenteerd. In het algemeen is te zien dat het aandeel bos toeneemt en het gebied van
een heidevencomplex met een hoog aandeel natte tot vochtige heide overgaat in een bosgebied met
een mozaïek aan grote en kleine patronen waarbij de broekbossen en struwelen de overhand krijgen.
Dit veranderingsproces is ook geconstateerd in de aanwezige flora en avifauna in verschillende
perioden. Voor de flora wordt door Bernink (1929) nog aangegeven dat er in die tijd soorten van
zwakgebufferde vennen voorkwamen zoals oeverkruid en moerashertshooi, maar ook kenmerkende
soorten van het dwergbiezenverbond zoals draadgentiaan. Door Brock et al. (1989) worden hier de
volgende soorten nog aan toegevoegd (jaartal achter soortnaam geeft vondstjaar aan): Klein
glaskroos (1947), Waterlobelia (1904, 1928 en 1950), Drijvende waterweegbree (1949) en Vlottende
bies (1939 en 1949). Het gaat hier eveneens om soorten die kensoort zijn van de zwakgebufferde
vennen (Horsthuis, 2007).
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4.

WATERNOOD

Voor het vaststellen van de doelrealisaties van het grondwaterregime is gebruik gemaakt van het door
STOWA ontwikkelde Waternoodinstrument 1.3, en voor de functie terrestrische natuur de applicatie
“Hydrologische randvoorwaarden natuur 2.2a” van Alterra. De doelrealisaties zeggen iets over de
mate waarin de huishouding de diverse functies ondersteunt (zie figuur 4.1). Om vast te stellen of er
een doelgat zit tussen de optimale en de actuele situatie is een vergelijking gemaakt. Voor het
vaststellen van de actuele situatie is gebruik gemaakt van het grondwatermodel van Waterschap
Regge en Dinkel.

Figuur 4.1: Stappenplan volgens de Waternood-procedure

4.1

Natuurdoeltypen Molenven

De aanwezige natuurdoeltypen in het Molenven zijn door de provincie Overijssel vastgesteld in een
natuurdoeltypenkaart. Het Molenven geeft in totaal 8 natuurdoeltypen weer. Een natuurdoeltype kan
uit meerdere vegetatietypen bestaan die elk weer verschillende voorwaarden stellen aan de waterhuishouding.
De volgende natuurdoeltypen komen in het Molenven voor:
3.23
Zuur ven
3.24
Moeras
3.29
Kleine zeggenvegetatie
3.55
Wilgenstruweel
3.62
Laagveenbos
3.63
Hoogveenbos
3.64
Bos van arme zandgronden
3.65
Bos van rijke gronden (Eiken- en Beukenbos van lemige zandgronden)
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4.2

Natuur

4.2.1 Vaststellen OGOR

De resultaten (100% optimale omstandigheden) voor de natuurdoeltypen zijn hieronder weergegeven
in tabel 4.1. De hydrologische randvoorwaarden zijn een gemiddelde van alle plantengemeenschappen binnen het natuurdoeltype.
Tabel 4.1: Resultaten OGOR t.b.v. de natuur

Natuurdoeltype

GVG in cm
t.o.v. mv

GLG in cm
t.o.v. mv

Zuur ven

10 tot 50

-10

Moeras

20 tot 80

-10

Kleine zeggenvegetatie

-20 tot 0

5 dagen

Optimaal “zacht regenwater”
of lokaal regenwaterlenzen

Wilgenstruweel

5 tot -25

5 dagen

Regenwatergevoed
en indifferent

Laagveenbos

20 tot -10

-35

Meestal afhankelijk van
grond- en oppervlaktewater

Hoogveenbos

5 tot -20

-50

Regenwaterlenzen,
regenwatergevoed

Bos van arme zandgronden

-70 tot
onbegrensd

30 dagen

Regenwatergevoed

Bos van rijke gronden

-70 tot
onbegrensd

15 dagen

Regenwatergevoed

Droogtestress

Kwel
Meestal regenwatergevoed
en/of lokale kwel

4.2.2 Vaststellen AGOR

Voor het vaststellen van AGOR-natuur is gebruik gemaakt van het grondwatermodel en het
waternoodinstrument. Het model geeft voor de GVG en GLG de actuele situatie weer (zie tabel 4.2).
Het Waternoodinstrument berekent de doelrealisaties voor de factoren GVG, GLG en droogtestress.
Zie hiervoor bijlage 14.
Tabel 4.2: Resultaten AGOR t.b.v. de natuur

Natuurdoeltype

GVG in cm - mv

GLG in cm - mv

Zuur ven

20-60

Moeras

20-60

100-120

Kleine zeggenvegetatie

40-60

120-180

Wilgenstruweel

20-40

80-180

Laagveenbos

20-40

80-120

Hoogveenbos

20-40

60-120

Bos van arme zandgronden

60-100

80-200

Bos van rijke gronden

60-100

140 - >200
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4.2.3

Vergelijking tussen OGOR en AGOR

De benodigde hydrologische inspanningen (maatregelen) om een maximale doelrealisatie te
realiseren is inzichtelijk gemaakt d.m.v. het hydrologische “doelgat”. Dit doelgat (OGOR-AGOR) geeft
aan hoeveel de grondwaterstand moet worden verhoogd of verlaagd om een optimale situatie te
realiseren (zie tabel 4.3). In bijlage 15 zijn de doelgaten van het Molenven weergegeven.
Tabel 4.3: Vergelijking OGOR en AGOR

Natuurdoeltype

Doelgat GVG (in cm)

Doelgat GLG(in cm)

Zuur ven

70 te droog

Moeras

90 te droog

Kleine zeggenvegetatie

40 te droog

Wilgenstruweel

20 te droog

Laagveenbos

35 te droog

65 te droog

Hoogveenbos

20 te droog

60 te droog

Bos van arme zandgronden

10 te nat

Bos van rijke gronden

10 te nat

4.3

100 te droog

Landbouw

4.3.1 Vaststellen OGOR

Het OGOR landbouw wordt omschreven als het grondwaterregime waarbij de opbrengstreductie als
gevolg van nat- en droogteschade minimaal is. De maximale opbrengst is afhankelijk van een zo lang
mogelijk groeiseizoen en optimale groeiomstandigheden voor het gewas. Deze factoren zijn door het
jaar heen alleen haalbaar als de grond in de zomer niet te ver uitdroogt en niet te nat wordt,
voldoende draagkracht houdt en goed bewerkbaar blijft. Via waternood is berekend wat de optimale
GHG en GLG voor de landbouw is. De optimale GHG voor de graslanden ligt op 50 cm -mv en voor
de maïspercelen op 70 cm -mv. De optimale GLG voor de graslanden ligt op 90 cm -mv en voor de
maïspercelen op 110 cm -mv.

4.3.2

Vaststellen AGOR

Voor het vaststellen van de AGOR, is gekeken naar het grondwatermodel van het waterschap. De
GHG die uit het model naar voren kwam, ligt een stuk hoger dan het optimale. De GHG rondom het
reservaat ligt hoofdzakelijk op 20 cm beneden maaiveld, met hier en daar percelen met een GHG die
volgens het model 80 cm -mv maaiveld liggen. De GLG daarentegen ligt volgens het model een stuk
lager, het begint ongeveer bij 80 cm –mv en op sommige percelen zakt de GLG zelfs dieper weg dan
200 cm -mv. De GVG ligt grotendels rond het natuurreservaat op 80 cm -mv, met uitzondering van
enkele percelen waar de GVG op 30 cm –mv ligt.
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4.3.3

Vergelijking tussen OGOR en AGOR

Het doelgat (OGOR-AGOR landbouw) (zie bijlage 16) geeft aan hoeveel de grondwaterstand of de
kwelflux moet worden verhoogd of verlaagd om een optimale situatie te realiseren. Om met het
huidige landgebruik tot een optimale GHG voor het gebied te komen betekent dit dat de GHG ten
zuiden en zuidwesten van het reservaat tussen de 30 en 60 cm naar beneden moet (= te nat), en aan
de westkant tussen de 20-100 cm omhoog moet (= te droog). Voor een optimale GLG betekent dit dat
deze tussen de 20-100 cm omhoog moet. De GHG er ziet er goed uit, maar de GLG rondom het hele
natuurreservaat zit veel te laag zit.

4.4

Het functioneren van het watersysteem

Het Molenven wordt gevoed door regenwater en een matige lokale kwel toestroming. Een stagnerende leemlaag bevindt zich op een diepte van ca. 2 tot 3 meter onder het maaiveld van het gehele
reservaat. Het Molenven is het best te karakteriseren als een afvoerloze laagte in het
dekzandlandschap die in de winter in contact staat met het grondwater. Het inzijggebied van het
+
Molenven is gelegen op de relatief hooggelegen dekzandruggen (essen) bij Saasveld (16 m NAP).
Van hieruit vindt er in de wintersituatie een grondwaterstroming plaats richting het lager gelegen
+
Molenven (13–15 m NAP). In de zomer is de situatie omgekeerd en vindt er wegzijging plaats vanuit
het Molenven in de richting van de omliggende agrarische percelen. Dit is te zien aan de stroombanen
die als startpunt beginnen in het Molenven (zie bijlage 17). Het zure regenwater wordt licht gebufferd
tijdens de korte weg die het in de ondergrond richting het Molenven aflegt. Het kwelwater heeft een
relatieve korte verblijftijd van ongeveer 50 jaar. Om vast te stellen of het Molenven inderdaad een
schijngrondwaterspiegelsysteem is moet er meer onderzoek plaatsvinden.
De typologie van het ven wordt bepaald door het landschap (zie figuur 4.2). Uit bestudering van de pH
en de alkaliniteit wordt het ven getypeerd als een zeer zwak gebufferd ven.

Figuur 4.2: De typering van het ven wordt bepaald door het landschap
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De oppervlaktewaterkwaliteit van meetpunt 14-100 in het Molenven geeft over de jaren 1996 tot en
met 2008 het volgende beeld weer.
 De geleidendheid van het oppervlakte venwater schommelt tussen de 44,4 mS/m en 155,4
mS/m. De gemiddelde geleidendheid is 72,5 mS/m.


De zuurgraad van het oppervlakte venwater schommelt tussen de pH 4,8 en pH 7,8.
Gemiddeld is de pH 5,96.



Het bicarbonaatgehalte en het chloride gehalte zijn erg laag.



Door de jaren heen is het sulfaatgehalte afgenomen, dit is te verklaren doordat de invloed van
zure regen is afgenomen.



De ionenratio van het oppervlakte venwater schommelt tussen de 5% en 27% en het
gemiddelde hiervan is 12,7%.

4.4.1

Vaststellen droogte- en natschade t.b.v. de landbouw

De vochtcondities in de wortelzone bepalen de groeiomstandigheden voor het gewas en de
draagkracht en de bewerkbaarheid van de grond. Beide factoren zijn direct of indirect van belang voor
de opbrengst van landbouwgewassen. Droogteschade treedt op als de beschikbare hoeveelheid vocht
(neerslag + vochtvoorraad in de wortelzone + nalevering door capillaire opstijging) onvoldoende is om
het gewas te laten verdampen. Voor de verschillende landgebruikvormen (natuur/landbouw) is de
grondwaterstand t.o.v. het maaiveld een belangrijke indicator. Natschade treedt op als de bovengrond
te nat wordt. In het voorjaar leidt dit tot onvoldoende opwarming van de grond, minder werkbare
dagen en daardoor te laat zaaien of poten. In het groeiseizoen kan zuurstofgebrek en afsterving van
wortels optreden en in het najaar ontstaan problemen met het binnenhalen van de oogst. Ten zuiden
van het Molenven liggen met name een stuk grasland en een maïsland die gevoelig zijn voor
natschade, ondanks de afwateringssloten die er liggen. Het gebied ten westen en ten noorden van het
Molenven is daarentegen gevoelig voor droogteschade. Westelijk van het Molenven liggen twee
legger waterlopen, nl. de 14-00-01 en de 14-00-01-05.

4.4.2

Vaststellen doelrealisatie omliggende landbouw

In deze paragraaf wordt de huidige hydrologische situatie (AGOR) vertaald naar effecten voor de
verschillende functies (natuur en landbouw). Voor het landgebruik wordt er gekeken naar LGN₄
(landgebruik Nederland). Er wordt ook gekeken naar omliggende landbouwpercelen die in de
toekomst misschien een natuurfunctie moeten krijgen. Het Waternoodinstrument berekent voor de naten droogteschade de doelrealisatie (zie bijlage 18). De doelrealisatie geeft de mate aan waarin de
maximaal haalbare opbrengst kan worden gehaald.
Daar waar de doelrealisatie slecht is (0-60%), betreft het met name de maïspercelen ten zuiden en
zuidwesten van het reservaat. Hier blijven de percelen het hele jaar door te nat. De graslanden die
rondom het Molenven het meeste voorkomen, hebben een doelrealisatie tussen de 60-90%. Een
doelrealisatie tussen de 90-100% wordt direct rondom het Molenven niet of nauwelijks gehaald.

Verdrogingsbestrijding van het Molenven

27

5. INTERPRETATIE EN SYNTHESE
5.1

Historisch functioneren van het Molenven

 Hoe functioneerde het gebied vroeger in ecohydrologisch opzicht?
.
Het Saasvelderveen was een erg natte plek in het dekzandlandschap. Regenwater kon hier slecht
infiltreren door een storende leemlaag in de ondergrond. Hierdoor stagneerde het water en is er
laagveen ontstaan waar bovenop hoogveenvorming plaatsvond. Deze afvoerloze laagte was voordat
er hoogveenvorming plaatsvond minder zuur van karakter dan tijdens de hoogveenvorming. Dit komt
doordat veenmos instaat is om zijn eigen zure standplaats te creëren. De aanvoer van matig
bicarbonaatrijk regionaal en lokaal grondwater dat op het Saasvelderveen van invloed was heeft een
positieve werking gehad op de groei van de veenmossen. Veenmos kan tot 20 keer zijn eigen
drooggewicht aan water vasthouden. Het Saasvelderveen kon gezien worden als een grote spons in
zijn omgeving waar zonder menselijke inmenging processen van actieve veenvorming aanwezig
waren.


Welke watersystemen waren vroeger van invloed?

De watersystemen die vroeger van invloed waren op het Molenven waren neerslag vanuit de lucht en
lokaal grondwater. Het lokale grondwater had als inzijggebied de hogere dekzandruggen die het
Saasvelderveen omringen. Dit zijn dezelfde watersystemen die tegenwoordig van invloed zijn. Toen
het landschap er nog ongeschonden uitzag was de kwelinvloed van de grondwaterstromen groter dan
tegenwoordig en kon het de wortelzone bereiken.


Welke natuurtypen kwamen vroeger in het Molenven voor?

Voordat er hoogveenvorming was in het Saasvelderveen bestond het natuurtype uit een matig
voedselrijk laagveenmoeras met matig kalkrijke kwelinvloed. Het betrof moerasveen waarin eerst
elzen, daarna berken en wilgen en vervolgens zeggen een belangrijke rol speelden. Op een gegeven
moment is door successie de laagveenvorming overgegaan in hoogveenvorming.
Het gebied bestond uit een nagenoeg boomloze vlakte. Het veld eromheen werd begraasd door
schapen die de heide open hielden. Ook werden er voor in de potstal plaggen uit het veen gestoken
om hiermee later de essen rond Saasveld te bemesten. Door dit beheer kon de heide regelmatig
verjongen en niet dichtgroeien met bos. Na 1900 is te zien dat het gebied van een heidevencomplex
met een hoog aandeel natte tot vochtige dopheide overgaat in een bosgebied met een mozaïek aan
grote en kleine patronen waarbij de broekbossen en struwelen de overhand krijgen. Door het
nietsdoenbeheer is het gebied steeds meer begroeid geraakt met bos en zijn plantensoorten die tot
1956 voorkwamen uit het Molenven verdwenen (zie bijlage 48).


Hoe zag het gebied er vroeger op landschapsschaal uit?

Voordat de mens zich vestigde in het gebied was Twente grotendeels begroeid met oerbos. Van
nature waren er beken aanwezig. In de lagere, nattere delen van het landschap kon veenvorming
plaatsvinden. Er kwamen verschillende bostypen voor met droge en natte standplaatsen met
kwelinvloed. Nadat de mens zich vestigde in het gebied werd er veel bos gekapt. Het potstalsysteem
als gevolg van de schaapskudden die de heide beheerden heeft ervoor gezorgd dat er heidevelden
ontstonden. Door overbegrazing van de heide had dit echter tot gevolg dat er zandverstuivingen
ontstonden.
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5.2

Actueel functioneren van het Molenven


Welke veranderingen van landgebruik in en om het Molenven hebben plaatsgevonden?

Tegenwoordig is het Molenven een bosreservaat dat voornamelijk bestaat uit bos, struweel, moeras,
en open water. Het open karakter dat vroeger typerend was is door successie in de tijd verdwenen.
Het zuidelijke deel van het Molenven bestaat voornamelijk uit grove dennen die aangeplant zijn door
de mens met als doel het hout te gebruiken als stuthout voor de mijnen in Zuid- Limburg. Zo ver is het
echter nooit gekomen.
De omgeving van het Molenven is ingericht als agrarisch gebied. Opvallend is dat er relatief veel
grasland is (zie bijlage 43). Direct grenzend aan het Molenven wordt veel maïs verbouwd met als
gevolg een hoge mestgift die van invloed is op de eutrofiëring van het grond- en oppervlaktewater in
de omgeving. Het aantal boomkwekerijen in de omgeving is de laatste jaren toegenomen, direct
zuidwestelijk grenzend aan het Molenven is een boomkwekerij gevestigd. Daarnaast zijn er enkele
loofbossen aanwezig en ten zuidoosten van Saasveld ligt het Gravenbosch (een oud broekbos met
els, eik en haagbeuk).


Welke watersystemen zijn momenteel te onderscheiden in het Molenven?

De watersystemen die momenteel van invloed zijn op het Molenven zijn neerslagwater en het lokale
grondwatersysteem. Vanuit het lokale systeem wordt het Molenven in de winterperiode deels gevoed
door kwel vanuit de hoger gelegen dekzandkopjes. Het meeste water in het Molenven bestaat echter
uit neerslag. Hierdoor is er op sommige plaatsen een mengtype van neerslag en kwelwater ontstaan
waardoor in het bosreservaat mossen en planten van zowel zwak zure als iets meer gebufferde
standplaatsen voorkomen.


Hoe functioneert het watersysteem van het Molenven in de zomer en in de winter?

In de zomer is het Molenven een regenwatergevoed systeem. Wanneer de grondwaterstanden in de
omgeving dieper wegzakken dan het venpeil vindt er wegzijging vanuit het Molenven plaats naar de
omgeving (zie bijlage 14,15 en 16). Wanneer de grondwaterstanden in de naastliggende omgeving
stijgen wordt het Molenven gevoed met enige kalkrijke kwel. Wanneer de grondwaterstanden blijven
stijgen gaat de aanliggende waterloop 14-5-3-3 in de winter drainerend werken op het Molenven. De
+
berekende GLG van MV2 over 8 jaar zit op 1323 cm NAP terwijl de bodemhoogte van de waterloop
+
14-5-3-3 op 1320 cm NAP ligt.


Kan het grondwatermodel van Waterschap Regge en Dinkel worden ingezet?

Het grondwatermodel kan worden ingezet voor het bepalen van de actuele grondwatersituatie in het
agrarisch gebied. Voor het natuurreservaat het Molenven is het model echter niet geschikt. De
verschillen op lokale schaal zijn te groot om hier een betrouwbare uitspraak over te kunnen doen (zie
bijlage 44).


Hoe komen we tot een gesloten waterbalans voor het Molenven?

We hebben te weinig meetgegevens om hier een exacte uitspraak over te doen. We kunnen aan de
hand van de fluxkaarten zien dat het Molenven in een netto infiltratiegebied ligt (zie bijlage 45). Voor
de verdrogingsbestrijding van het Molenven kunnen we een aantal beheersmaatregelen voorstellen
die op de waterbalans een gunstige uitwerking zullen hebben. Te denken valt aan vergroten van de
kwelinvloed, verminderen van de hoeveelheid bos, dempen van de Noord- Zuidsloot, verminderen van
wegzijging d.m.v. peilverhoging in de aanliggende landbouwgebieden.
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Wat is het effect van de waterschapsleiding die direct tegen het natuurgebied aanligt?

De waterschapsleiding werkt over het hele jaar gezien nadelig op het Molenven. De bodemhoogte van
+
+
de waterschapsleiding ligt op 1320 cm NAP. De GHG en GLG liggen respectievelijk op 1373 cm NAP
+
en 1324 cm NAP. Wanneer de watergang 14-5-3-3 verondiept zou worden zou dit ook positief werken
op de GLG (MV2) van het Molenven.


Wat is de waterkwaliteit in en om het Molenven?

Het Molenven heeft een regenwaterkarakter. De ionenratio schommelt tussen minimaal 0,05 meq/l en
0,27 meq/l. Het gemiddelde hiervan is 0,12 meq/l dat tot de klasse van atmotrofe wateren wordt
ingedeeld (zie bijlage 33). De meetgegevens van Waterschap Regge en Dinkel geven echter aan dat
de pH tussen de 4,8 en de 7,8 schommelt. Het is dus minder zuur dan in eerste instantie verwacht. Dit
komt doordat het aangevoerde kwelwater een geringe hoeveelheid bicarbonaat bevat dat een
zuurbufferend vermogen heeft (zie bijlage 8 en 9). Doordat de Noord-Zuidsloot tientallen jaren
gebiedsvreemd verrijkt landbouwwater door het Molenven heeft gevoerd vindt er nog steeds
nalevering plaats van sulfaat en nitraat. Sulfaat gaat een reactie aan met organische stof die als slib
op de venbodem ligt. Sulfaatreductie is weer te geven in de volgende reactievergelijking:
2- +

SO4

-

-

2CH2O  HS + HCO3 + CO2 + H2O

De reductie van sulfaat met behulp van organische stof leidt tot sulfideproductie. Sulfide is reeds in
lage concentratie in het bodemvocht toxisch voor plantenwortels. Bij sulfaatproductie wordt tevens
bicarbonaat geproduceerd. Bicarbonaat zorgt voor zuurbuffering van het venwater. De alkaliniteit van
het venwater is gemiddeld 0,16 meq/l wat neerkomt op zeer zwak gebufferde omstandigheden. Het
Molenven kan getypeerd worden als een geëutrofieerd ven aangezien de bodem bestaat een
modderige laag met organisch materiaal. Ook de aanwezige plantengemeenschappen dienen als
indicator.


Wat is de toestand van het gebied en van de voedende watersystemen met betrekking tot
verdroging, verzuring en vermesting?

Figuur 3.1: De witte waterlelie (foto R.v.d. Beld)

Door zowel interne als externe eutrofiëring is het
Molenven sterk aangetast in zijn oorspronkelijkheid.
De Witte waterlelies (zie figuur 3.1), Riet, Gele lis en
Grote zeggensoorten doen het bij deze standplaatsfactoren dan ook prima.
Het Berkenbroekbos in het Molenven groeit hoofdzakelijk op eerd- en veengronden. Deze bestaan
grotendeels uit een ondergroei van Pijpenstrootje
hetgeen een indicatie is van verdroging en interne
eutrofiëring. Daar waar de grondwaterstanden in de
zomer diep zakken vindt oxidatie van het veen plaats
waarbij stikstof en fosfaat vrij komt. Hierdoor vindt
een versterkte mineralisatie van organisch materiaal
plaats die leidt tot verhoging van de beschikbaarheid
van voedingsstoffen.

Uit bodemonderzoek (Mekkink, 1996) blijkt dat door verlaging van het grondwater in het ven een deel
van het veen is geoxideerd. Dit heeft vooral gevolgen gehad voor de nu als broekeerdgronden en
gooreerdgronden weergegeven delen van het ven op de overgang van het veen en het dekzand.
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Opvallend is dat het grondwater in de winterperiode minder hoog boven maaiveld uitkomt en dat deze
periode ook korter is dan in het verleden. Onder normale omstandigheden staat gedurende de winter
en het voorjaar tot in de voorzomer het gehele centrale deel van het ven onder water. In de zomer valt
een groot deel van het ven droog. De pH in het Molenven is nog goed gebufferd en het gebied is niet
verzuurd. Bovendien is de hoeveelheid ammonium in het venwater aanzienlijk afgenomen.
Door de aanvoer van stikstofrijk en sulfaatrijk grondwater vanaf de dekzandkoppen bij Saasveld wordt
het Molenven bedreigd. Het hoge sulfaatgehalte, veroorzaakt door overbemesting in het
infiltratiegebied en de nalevering van voedingstoffen van verrijkt landbouwwater, zorgt voor interne
eutrofiëring van het reservaat.
Naast het Molenven is een varkenshouder gevestigd die mogelijk ook een invloed uitoefent op de
ammoniak uitstoot richting het Molenven. Wat precies de invloed is van dit varkensbedrijf is niet
onderzocht. Opvallend is dat de Brede stekelvarens het goed doen aan deze zijde van het Molenven.
Dit duidt op een relatie met luchtverontreiniging.


Wat zijn de eisen van de standplaatscondities die vastgesteld zijn door de Provincie t.a.v. de
natuurdoeltypen?

De eisen van de standplaatscondities die door de Provincie zijn vastgesteld worden weergegeven in
tabel 5.1.
Tabel 5.1: Hydrologische randvoorwaarden gekozen natuurdoeltypen, pH en voedselrijkdom

Code

Natuurdoeltype

GVG

GLG

3.23

Zuur ven

Tussen 30 cm. -mv. en
100 cm. + mv.

Mag niet verder dalen
dan 30 cm. - mv.

< 4.5

oligotroof

3.24

Moeras

Mag niet verder dalen
dan 25 cm. -mv

Mag niet verder dalen
dan 60 cm. -mv

5-7

mesotroof eutroof

3.29

Kleine zeggen
vegetatie

10 cm. + mv. tot 30 cm.
onder mv.

Onbekend

5-7

mesotroof

3.55

Wilgenstruweel

10 cm. + mv. tot 25 cm.
onder mv.

Onbekend

5-7

mesotroof

3.62

Bos van laagveen

20 cm. + mv. tot 15 a 20 Boven mv. onbegrensd cm. onder mv.
50 cm. beneden mv.

5-7

mesotroof - eutroof

3.63

Hoogveenbos

10 cm. + mv. tot 20 cm.
onder mv.

Boven mv. onbegrensd 50 cm. beneden mv.

4-6

oligotroof mesotroof

3.64

Bos van arme
zandgronden

45 cm. - mv. tot
onbegrensd

Onbekend

4-6

oligotroof

3.65

Eiken- en
beukenbos

40 cm. - mv. tot
onbegrensd

Onbekend

5-7

mesotroof



pH

Voedselrijkdom

Wat zijn de sturende factoren voor deze standplaatscondities op dit moment?

De sturende factoren die invloed hebben op de standplaatscondities zijn het bodemtype, de
hydrologische toestand, de buffercapaciteit, het zoutgehalte en het aanbod van voedingstoffen. Deze
vijf componenten bepalen gezamenlijk de vegetatiesamenstelling.
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Welke watersystemen kunnen die standplaatscondities momenteel realiseren?

Het lokale grondwatersysteem is momenteel alleen van invloed op de standplaatsfactoren. Deze zorgt
dat er kalkrijke kwelinvloed op het gebied aanwezig is. Hierdoor kunnen planten die afhankelijk zijn
van zwak gebufferde omstandigheden zich op een aantal plaatsen handhaven in het gebied.


Zijn de vastgestelde natuurdoeltypen realistisch op de plekken waar ze zijn geprojecteerd?

De natuurdoeltypen zijn zo gekozen dat ze bij een nietsdoenbeheer in stand blijven. Voor het
overgrote deel van de natuurdoeltypen geldt dat ze realistisch zijn. De vraag is echter of ze ook een
positieve werking hebben op het vensysteem. Het bosreservaat doet geen goed voor het vensysteem
en bevordert de oxidatie van veen en moerige gronden. Bovendien bevordert het de verdroging en
vermesting van het gebied. Voor het open watergedeelte van het Molenven is het natuurdoeltype
zuur ven gekozen hetgeen absoluut niet realistisch is, de plantengemeenschappen en de
randvoorwaarden van dit natuurdoeltype zijn ter plaatse niet aanwezig en
zullen bij het
nietsdoenbeheer nooit bereikt worden. Het gagelstruweel doet het momenteel nog vrij goed maar de
vraag is hoe lang dit in stand kan blijven. De verbossing en verruiging doen de gagelstruwelen geen
goed aangezien de struiken een open landschap eisen. Kenmerkend is dat ze voorkomen op de
overgangen van kwel en inzijging en een horizontale oppervlakkige waterstroom prefereren.

5.3

Toekomstig functioneren van het Molenven


Wat zijn de sturende factoren voor de standplaatscondities in de toekomst?

De hydrologie, voedselrijkdom, zuurgraad, zoutgehalte en het aanwezige bodemtype bepalen wat
voor vegetatie er gaat groeien in de toekomst. Renoveren we het Molenven door het uit te gaan
baggeren, of laten we de sliblaag verder aangroeien? Keuzes in het beheer zijn beeldbepalend voor
het Molenven. Wat voor natuur willen we hier eigenlijk? Een vengebied is niet gebaat bij een
nietsdoenbeheer. We zouden ons af kunnen vragen of met de inzichten van tegenwoordig het
Molenven nu nog steeds tot bosreservaat zou worden aangewezen. Aangezien het gebied van
oorsprong een heel ander karakter heeft is het de vraag of dit de juiste plek is voor een bosreservaat.


Wat voor maatregelen kunnen bijdragen aan het duurzaam realiseren van de natuurdoelen of
het herstel van vroegere systeemfuncties?

Ten eerste dient de verdroging van het Molenven aangepakt te worden. De grootste winst voor
aanvulling van het grondwater is het grootste gedeelte van het bos om te vormen naar een
heidegebied of gras- en kruidenrijke vegetatie. Hiervoor dienen de natuurdoeltypen opnieuw te
worden aangewezen. Allereerst zouden Grove dennen in het Molenven verwijderd moeten worden.
(naaldbomen hebben in verhouding tot loofbomen een hogere verdamping omdat ze geen bladeren
verliezen en dus het hele jaar door verdampen). Door het grootste gedeelte van het bos om te vormen
naar een heidegebied met een korte vegetatie neemt de hoeveelheid neerslag die in de bodem kan
infiltreren nog meer toe. Naaldbos verdampt 600 mm/jaar in tegenstelling tot heide 400 mm/jaar. Dit
betekent dat bij de omvorming van naaldbos naar heide de aanvulling naar het grondwater met 33%
toeneemt.
De oevers van het Molenven dienen bij voorkeur 30 meter vanaf de waterkant ontdaan te worden van
bomen. De bladinval in het open water zorgt voor een dikke sliblaag en eutrofieert het Molenven en
zorgt voor sulfaatreductie.
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De Noord- Zuidsloot en de zijsloot die hierop aansluit dienen te worden gedempt. Ze zorgen in een
natte periode nog steeds voor drainage van het gebied en voeren zelfs water af als dit hoger komt dan
de stuw aan de zuidzijde van de Noord- Zuidsloot. Voor alle neerslag die in het Molenven valt geldt
het principe van vasthouden, bergen en als laatste optie afvoeren. Bovendien zorgt de open
waterverdamping van de sloten voor een hogere potentiële verdamping dan in het gebied gewenst is.
Het Molenven dient volledig te worden uitgebaggerd tot op de minerale ondergrond. Belangrijk hierbij
is dat alle bagger uit het gebied wordt afgevoerd inclusief de slibwallen die nog aanwezig zijn van het
baggerproject in 1959. Ook dient aandacht te worden besteed aan het niet te diep ontgraven van de
venbodem aangezien de leemlaag onder het ven gespaard dient te blijven. Een kurkdroge zomer met
droogval van het ven zou in deze situatie een uitstekend moment zijn voor de uitvoering van het
baggerwerk.
Voor het herstellen van het complete systeem zouden de inzijggebieden uit agrarische productie
moeten worden genomen en een bufferzone om het gebied aan moeten leggen. Sloten dichten en de
peilen opzetten. De vermesting en verdroging zou aan de bron aangepakt moeten worden door een
verbod op bemesting van de inzijggebieden en een verbod op beregening. Aangezien het beleid van
het gebied gericht is op evenwichtige belangen van zowel de natuur als de landbouw zal dit geen
realistische oplossing zijn maar wel een duurzame.


Wat is de invloed van die maatregelen op het functioneren van watersystemen en hoe werkt
dat door in standplaatscondities?

Het gebied zal aanzienlijk natter worden wat de oxidatie van de veen- en moerige gronden tegengaat.
Het beste is een situatie te creëren waarin berken afsterven en hoogveenmossen verschijnen. De
voedselrijkdom zal afnemen van een voedselrijk gebied naar een voedselarm gebied als alle
maatregelen worden doorgevoerd. Doordat sulfaat reductie ontbreekt als het ven is uitgebaggerd zal
de pH van het venwater dalen. Het zuurbufferend vermogen neemt in het gebied af. Peilfluctuaties in
het gebied zullen minder uiteen liggen. Als de hydrologische situatie min of meer stabiel is kan
overwogen worden om de oevers van het ven te ontdoen van hun vegetatie en humuslaag. De
zaadbank die nog aanwezig is kan zorgen voor de terugkeer van verdwenen soorten. Er zal zich dan
rondom het ven een compleet nieuwe maar wel bij het gebied passende vegetatie ontwikkelen.


Wat zijn de potenties van het natuurgebied ten aanzien van natuurherstel?

De potenties ten aanzien van natuurherstel zijn goed en hoopvol als de voorgestelde beheersmaatregelen worden doorgevoerd. Het Molenven is een gradiëntrijk gebied waardoor het mogelijk is
interessante semiterrestrische natuur te maken. Landschappelijk gezien ligt het gunstig voor het
creëren van natte natuur.
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6.
6.1

ANALYSE VAN KNELPUNTEN

Interne knelpunten

Uit de interpretatie en synthese volgen de onderstaande knelpunten.
De tien grootste knelpunten ofwel problemen zijn:
 Het Molenven is geëutrofieerd en verdroogd.
 Verrijkt landbouwwater heeft in het verleden via de Noord-Zuidsloot gezorgd voor interne
eutrofiëring.
 Door verlaging van het grondwater zijn veen- en moerige gronden geoxideerd.
 Het Molenven is door successie compleet dichtgegroeid met bos.
 Bebossing tot aan de oever van het ven zorgt voor bladinval en vermesting.
 De venbodem bestaat uit een dikke laag organisch materiaal.
 Het grondwaterpeil zakt in de zomer te diep weg.
 Door sulfaatreductie is de pH van het venwater gestegen naar 6,0.
 De windwerking op het ven is minimaal.
 De aanvoer van biomassa door helofyten is te groot.
Verder zijn er nog een aantal knelpunten die de aandacht vragen:
 De grondwaterstanden in het gebied schommelen te veel.
 De oevers van het ven zijn verruigd, vermest en beschaduwd.
 De grove dennen zorgen jaarrond voor 600 mm verdamping.
 De Noord-Zuidsloot en zijsloot draineren het gebied in natte tijden.
 Ongewenste open waterverdamping van de Noord-Zuidsloot.
 Het principe van vasthouden, bergen en als laatste optie afvoeren wordt niet gehanteerd.
 De visie van Landschap Overijssel ten aanzien van het Molenven is niet duidelijk.
 De instelling als bosreservaat geeft geen mogelijkheden tot natuurbeheer.
 Een goede monitoring van het grondwater ontbreekt.
 Er is geen peilschaal in het ven aanwezig.

6.2

Externe knelpunten










Drainage en beregening van de inzijggebieden zorgen voor een vermindering van de
kweldruk.
Bemesting van de inzijggebieden zorgt voor eutrofiëring van het kwelwater.
Er wordt veel maïs in de nabije omgeving geteeld dat gepaard gaat met een hoge mestgift.
Het aandeel boomkwekerijen die een optimale ontwateringdiepte wensen van hun percelen
neemt toe in de omgeving.
De waterschapssloot 14-5-3-3-werkt in de winter drainerend op het Molenven.
Bermsloten rondom het Molenven zorgen voor afvoer van regenwater.
Langs alle randen van het Molenven lopen wegen.
Het gebied wordt volledig ingesloten door agrarisch gebied, met andere belangen wat betreft
de waterhuishouding.
Depositie van ammoniak door naastliggende varkenshouder.
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7. OPLOSSEN VAN KNELPUNTEN
Door de onderstaande beheermaatregelen uit te voeren kunnen een groot deel van de knelpunten
duurzaam opgelost worden. Hierbij is ook naar de haalbaarheid gekeken.

















Opheffen van nietsdoenbeheer en afschaffen van het predicaat bosreservaat.
Bestrijden van verdroging door rigoureuze kaalkap van met name grove dennen.
Dempen van de Noord-Zuidsloot en de zijsloot.
Verontdiepen van de watergang 14-5-3-3, werkt tevens positief op de GLG van MV2.
Compleet uitbaggeren van het Molenven.
Herstellen van windwerking op het ven.
Verwijderen van bomen aan de oevers van het ven (minimaal 30 meter vanaf de waterkant).
Vergroten van berging van het Molenven.
Plaatsen en monitoren van een goed netwerk van peilbuizen.
Plaatsen van een peilschaal plaatsen.
Plaggen van de oevers als de hydrologische situatie stabiel is.
Afwijzen van aanvraag van nieuwe bronnen t.a.v. beregening bij Waterschap Regge en
Dinkel.
Verminderen van drainage en mestgift in de inzijggebieden.
Tegengaan van verdere expansie van boomkwekerijen.
Tegengaan van verdieping van bermsloten tegengaan.
Plaatsen van luchtwasser bij naastgelegen varkenshouder tegen ammoniak uitstoot.
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8.

DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN

De leemlaag die onder het Molenven aanwezig is mag niet worden gezien als een homogene laag die
voor de stagnatie van het water zorgt. De dikte en leemgehalten van de deze laag verschillen sterk.
Dit blijkt uit de boorstaten en de grondwaterstanden van de peilbuizen die de ene keer hoger zijn dan
de omgeving (leemlaag aanwezig) en een andere keer minimaal zijn in vergelijking met de omgeving
(leemlaag afwezig). Waar geen leemlaag aanwezig is kan kalkrijk grondwater in de winter uittreden als
kwel. Dit geeft de juiste standplaatscondities voor de in het Molenven aanwezige kwelindicatoren.
Het grondwatermodel van Waterschap Regge en Dinkel is voor het aangeven van lokale
hydrologische verschillen niet geschikt. Schijngrondwaterspiegels kunnen niet met het grondwatermodel vastgelegd worden. Dit geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. Aangezien het centrale
deel van het Molenven structureel te droog blijkt te zijn is onze mening dat het model wel goed
bruikbaar is voor de beantwoording van een gedeelte van de deelvragen.
Een aanbeveling aan het Landschap Overijssel is de visie die voor het Molenven is opgesteld nog
eens kritisch onder de loep te laten nemen door een team van deskundigen. Hoe kun je dit gebied
duurzaam beheren en op welke wijze haal je de beste natuurkwaliteit? Monitoring van het grondwater
door middel van peilbuizen op verschillende diepten en analyse van grond- en watermonsters zijn de
basis voor een goede uitspraak hierover.
Het provinciaal beleid geeft aan dat de belangen voor de landbouw en de natuur in de omgeving van
het Molenven een gelijke waarde hebben. Aangezien de hydrologische randvoorwaarden voor
landbouw nogal botsen met die voor natuur in het Molenven is het verstandig het beleid hierop aan te
passen. Voorgesteld kan worden een bufferzone rondom het gebied aan te wijzen waarbinnen een
extensieve vorm van landbouw kan plaatsvinden.
Als geld de beperkende factor is om de beheervoorstellen door te voeren zou ervoor gekozen kunnen
worden een groot deel van de grove dennen te ringen. De bomen zullen afsterven en de hoeveelheid
dood staand hout zal toenemen. De voordelen hiervan zijn dat de verdamping van het bos zal
afnemen, er worden open plekken gecreëerd en het geeft spechten en holenbroeders voedselkansen
en broedgelegenheid.
Het natuurgebied is geschonken aan Natura Docet met als doel het behoud en verbetering van de
natuurwaarden in het gebied. De vraag is of met het huidige beheer aan deze kernopgave voldaan
kan worden. Niets doen en toekijken is voor ongeschonden grote natuurgebieden een goede
beheervorm. In Nederland zijn dergelijke gebieden echter niet meer aanwezig. Het Molenven is voor
deze beheervorm veel te klein.
De onderstaande aanbevelingen zouden door Landschap Overijssel, Waterschap Regge en Dinkel,
de Provincie en beleidsmedewerkers meegenomen kunnen worden:








Verondiep de legger waterloop die direct naast het Molenven ligt.
Weet wat je wilt met het Molenven, stel een heldere visie op en trek daarna de nodige
conclusies.
Treed in discussie met de stuurgroep Bosreservaten i.v.m. het opheffen van het
nietsdoenbeheer.
Enthousiasmeer mensen voor het herstel van het Molenven via kranten en media.
Praat met belanghebbenden om draagvlak te creëren voor venherstel.
Zorg dat er voor de door te voeren beheersingrepen geld beschikbaar is.
Geef geen bouwvergunningen af voor percelen grenzend aan het Molenven.
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Wees terughoudend met recreatie in het gebied.
Zorg voor goede monitoring van natuur en water.
Richt het gebied duurzaam en klimaatbestendig in.
Breid het Molenven uit door aankoop van de noordelijk gelegen landbouwgronden
(kleinschalig medenlandschap).
Realiseer een ecologische verbindingszone richting het Gravenbosch.

Aanbevelingen Monitoring:
Plaatsen meerdere peilbuizen (5 – 10 stuks) op verschillende diepten, om te onderzoeken of het
Molenven een schijngrondwaterspiegelsysteem betreft. Bij het plaatsen van de peilbuizen moet er een
gedegen boorprofiel worden gemaakt. Van deze peilbuizen moeten er een viertal in een raai geplaatst
worden met een kort filter (van ca. 20 – 50 cm), zodat deze peilbuizen ook voor de grondwaterkwaliteit
gemonitoord kunnen worden.
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9.

EINDCONCLUSIE

Wie voor het eerst het Molenven bezoekt vindt het gebied over het algemeen een mooi stukje natuur.
Er kunnen echter nogal wat kanttekeningen geplaatst worden aangezien er sprake is van een
geëutrofieerd en verdroogd vensysteem. De instelling als bosreservaat heeft ervoor gezorgd dat het
natuurreservaat door successie geheel is overwoekerd met bos.
Dit is een normaal gevolg van het nietsdoenbeheer, maar in het Molenven heeft het verdroging en
vermesting van het vensysteem in de hand gewerkt. Van de originaliteit van het Molenven is weinig
meer over. In het verleden zijn grote oppervlakten ingeplant met grove dennen die voor enorme
verdamping zorgen. Door de grootste hoeveelheid bos te kappen en om te vormen naar een
heidegebied of natuurlijke kruidenvegetatie valt de grootste winst te halen in de verdrogingsbestrijding.
Tevens is door de continue aanvoer van biomassa de venbodem bedekt geraakt met een dikke
sliblaag die zorgt voor sulfaatreductie.
Door daling van de grondwaterstand zijn veen- en moerige gronden geoxideerd en het gevolg daarvan
is interne eutrofiëring. Grote delen van het Molenven zijn begroeid geraakt met Berken en
Pijpenstrootje.
Een vensysteem is niet gebaat bij een nietsdoenbeheer aangezien de successie zo geen kans krijgt.
Door het nietsdoenbeheer heeft er zelfs een degradatie van natuurwaarden plaatsgevonden.
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BIJLAGE 5: BODEMSAMENSTELLING ONDIEPE BORINGEN (DINOLOKET)

Boringnummer

Maaiveld
(cm+NAP)

Diepte in Hoofdcm
grondsoort
beneden
mv
400
0-300 Zand;
300-340 cm veen;
340-400 zand

B28H1388

1420

B28H1387

1500

400

0-390 Zand;
390-400 leem

B28H1398

1460

400

0-150 zand;
150-160 leem;
160-180 zand;
180-400 leem

B28H1326

1460

390

0-320 zand;
320-340 leem;
340-350 veen;
350-70 leem;
370-390 veen

B28H1321

1450

400

0-150 zand;
150-160 leem;
160-280 zand;
280-350 leem;
350-400 zand

B28H1322

1480

400

0-240 zand;
240-320 leem;
320-400 zand

B28H1323

1470

400

0-300 zand;
300-320 leem;
320-400
zand
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Bijmenging
Silt

Kalkgehalte

Bijmenging
Humus

60-300
zwak
siltig;
340-400 zwak
siltig
20-390
zwak
siltig;
390-400 siltig
30-150
zwak
siltig;
150-160 siltig;
160-180 zwak
siltig; 180-400
siltig
0-240
zwak
siltig;
320-340 siltig;
350-370 siltig

60-300
Kalkloos;
340-400
kalkloos
70-220
kalkloos

Niet bekend

30-180
kalkloos;
180-400
kalkarm

Niet bekend

40-320
kalkloos;
320-340
kalkarm;
350-390
kalkrijk
0-150
zwak 0-350
siltig;
kalkloos;
150-160 siltig;
350-400
160-280 zwak kalkrijk
siltig;
280-400 siltig
0-20 zwak siltig; 0-240
100-240 zwak kalkloos;
siltig;
320-400
240-320 siltig;
kalkloos
320-400 zwak
siltig
20-300
zwak 20-300
siltig;
kalkloos;
300-320 siltig;
320-360
360-400 siltig
kalkloos

20-40 matig
humeus

0-40
matig
humeus;
350-370
matig humeus

0-40
matig
humeus;
150-160
sterk humeus;
350-400
humeus
Niet bekend

20-30
sterk
humeus
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BIJLAGE 6: DOORSNEDE NOORD/ZUID-WEST/OOST

MOLENVEN

Doorsnede Noord-Zuid
Coördinaten:
X/Y1,2: 250530; 482975
X/Y3,4: 250530; 482845

MOLENVEN

Doorsnede West-Oost
Coördinaten:
X/Y1,2: 250212; 482950
X/Y3,4: 250800; 482950
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BIJLAGE 7: VERGELIJKING GHG/GVG/GLG MET GRONDWATERMODEL
(VERVOLG)
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BIJLAGE 11: HUIDIGE VEGETATIEKAART en NATUURDOELTYPENKAART
(2008-2018)
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BIJLAGE 12: KENMERKENDE SOORTEN PER VEGETATIETYPE
Wateren

1. Open water
3. Watervegetatie: Dominantietype van soorten van de Waterlelie-familie. In dit type is de Witte waterlelie
de dominerende soort.

Moerassen

4. Soortenarme helofytenvegetatie: Vegetatie van Moerasvergeet-mij-nietje en Watermunt. Naast
genoemde soorten komen enkele kensoorten van de Rietklasse voor zoals Grote
waterweegbree, Zwanenbloem en Waterzuring.
Subtype: Dominantietype van Riet. Hoge en vrij dichte rietbegroeiingen, zonder of met weinig ondergroei,
worden tot dit type gerekend.
Subtype: Dominantietype van Riet. Een rietbegroeiing met een moslaag en/of een kruidlaag van
moerasplanten.
Subtype: Vegetatie van Moerasvergeet-mij-nietje en Watermunt. Naast genoemde soorten komen enkele
kensoorten van de Rietklasse voor zoals Waterzuring.
5. Soortenrijke helofyten/grote zeggenvegetaties:
Subtype: Vegetatie met Grote egelskop, Gele lis en Kalmoes. Een soortenrijke vegetatie met soorten als
Gele lis, Kalmoes en Waterzuring die samen met Grote egelskop voorkomen.
Subtype: Vegetaties van Grote zeggensoorten. Dominantietype van Oeverzegge, Scherpe zegge, Noordse
zegge, Blaaszegge, Stijve zegge of van Moeraszegge.
Subtype: Vegetaties van Grote zeggensoorten. Meer soortenrijke vegetatie waarin tenminste enkele van
genoemde Zeggensoorten en/of Moeraswederik, Blauw glidkruid en Moeraswalstro voorkomen.
43. Kleine zeggenvegetaties:
Subtype: Vegetaties van Kleine zeggensoorten. Vegetatie met soorten als Zwarte zegge, Egelboterbloem,
Moerasbasterdwederik, Snavelzegge en Schildereprijs.
Subtype: Vegetaties van Kleine zeggensoorten. Vegetatie met Wateraardbei en veenmossen.

Struwelen

42. Gagelstruweel: Struwelen met gagel als dominante soort. In vochtig heideterrein.
30. Wilgenbroekstruweel:
Subtype: Er zijn wel kruiden en mossen aanwezig, maar er komt geen veenmos voor.
Subtype: In de moslaag komen één of meer veenmossoorten voor.

Bossen

86. Berkenbroekbos:
Subtype: Berk is de bepalende boomsoort. In de ondergroei komen diverse veenmossen voor.
Subtype: Berkenbroek met een slecht ontwikkelde mos/kruidlaag. De kruidlaag bestaat uit
Pijpenstrootje of Bochtige smele.
29. Elzenbroekbos:
Subtype: Elzenbroekbos - vochtig. Meer soortenrijke kruidlaag met bijvoorbeeld Oeverzegge, Gele lis,
Moerasvaren, Elzenzegge, Zwarte bes, Bitterzoet en Bosbies.
Subtype: Elzenbroekbos - vochtig. Soortenrijke kruidlaag met daarin ook wat veenmos en relatief veel berk
in de boomlaag.
Subtype: Elzenbroekbos – vochtig. Veenmosrijk bos met veel Berk.
25. Berken-Zomereikenbos:Bos op uitgesproken droge, zeer voedselarme, extreem zure gronden met eik
(meestal zomereik) als dominerende soort.
Subtype: Berken-Zomereikenbos - droog. Bos met een gesloten moslaag en/of kruidlaag. De kruidlaag is bij
dit type soortenarm, meestal dominantie van bijvoorbeeld Bochtige smele, Rood zwenkgras, Schapengras
en/of Gladde witbol. Een struiklaag is meestal wel aanwezig, verspreide struiken van bijvoorbeeld
Lijsterbes, Amerikaans krentenboompje, Sporkehout, Ruwe berk en Wilde kamperfoelie.
57. Berken-Zomereikenbos (vochtig): De vochtige tegenhanger van het voorgaande type; de ondergroei
bestaat meestal vooral uit Pijpenstrootje. In de boomlaag kunnen Ruwe berk en Zachte berk sterk
domineren.
Subtype: Berken-Zomereikenbos - vochtig. In dit type bestaat de ondergroei geheel uit Adelaarsvaren.
26. Wintereiken-Beukenbos:Op lemige zandgrond wordt het Berken-Zomereikenbos vervangen door het
Wintereiken-Beukenbos. Hulst, Dalkruid en Bleeksporig bosviooltje zijn kenmerkende soorten.
Subtype: Wintereiken-Beukenbos - vochtig. Dit is het vochtige type van het Wintereiken-Beukenbos met
een ondergroei die vooral bestaat uit Pijpenstrootje.
Subtype: Wintereiken-Beukenbos - droog. Kruidlaag afwezig, zeer slecht ontwikkeld of bestaande uit
verspreide ‟plukken‟. De struiklaag is, indien aanwezig, zeer open.
Subtype: Wintereiken-Beukenbos - droog. De kruidlaag is meer gesloten en soortenrijker: er is meestal
sprake van dominantie of codominantie van een of enkele van de volgende soorten: Brede stekelvaren,
Smalle stekelvaren, Wijfjesvaren, Framboos, Reukgras, Lelietje-van-dalen, Witte klaverzuring,
Veelbloemige salomonszegel en op zure plekken ook Pijpenstrootje.Struiklaag zeer open, met o.a.:
Gewone vlier, Trosvlier, Hazelaar, Amerikaanse vogelkers en Hulst.
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BIJLAGE 13: HISTORISCHE VEGETATIEKAARTEN 1903-1916 EN 1944
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BIJLAGE 13: HISTORISCHE VEGETATIEKAARTEN 1963 EN 1983
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BIJLAGE 14A: DOELREALISATIEKAART_GVG
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BIJLAGE 14B: DOELREALISATIEKAART_GLG
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BIJLAGE 14C: DOELREALISATIEKAART_DROOGTESTRESS
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BIJLAGE 15A: DOELGAT_GVG NATUUR
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BIJLAGE 15B: DOELGAT_GLG NATUUR
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BIJLAGE 16A: DOELGAT_GLG LANDBOUW
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BIJLAGE 16B: DOELGAT_GHG LANDBOUW
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BIJLAGE 17: STROOMBANENKAART
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BIJLAGE 18: DOELREALISATIE LANDBOUW
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BIJLAGE 19: SWOT OVERZICHTSTABEL

STRENGHTS (STERKTE)
Op korte afstand zijn veel hoogteverschillen
aanwezig, die de biodiversiteit ten goede komen.
Doordat
het oostelijk gedeelte niet vrij
toegankelijk is zijn hier geen verstoringen van de
natuur.
Veel verschillen in bodemtypen, pH en
voedselrijkdom.
Er is nog altijd kalkrijke kwelinvloed op het
gebied aanwezig, dat voor zuurbuffering zorgt.
Het Molenven ligt momenteel buiten de
invloedsfeer van drinkwaterwinningen.
De recreatieve druk is matig.
OPPORTUNITIES (KANSEN)
Het Molenven is een gradiëntrijk gebied
waardoor het mogelijk is interessante semi
terrestrische natuur te maken.
Landschappelijk gezien ligt het gunstig voor het
creëren van natte natuur.
Uitbreiding van het Molenven is mogelijk door
agrarisch land uit productie te nemen en peilen
op te zetten.
In Nederland is de kennis aanwezig om dit
gebied om te vormen en te herstellen.
De potenties van natuurherstel zijn groot.
Aan de noordzijde ligt een bosje en een
kleinschalig landschap dat aan het Molenven
toegevoegd zou kunnen worden.
Herstel van natte bostype in het moerasgedeelte,
door verhoging van de zomergrondwaterstand.
Het Molenven is een stukje natuur, wat als
uitwijkmogelijkheid gebruikt kan worden door
toeristen.
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WEAKNES (ZWAKTE)
Het Molenven is geëutrofieerd en verdroogd.
De instelling als bosreservaat is slecht gekozen
geweest voor het Molenven.
Zolang het gebied het predicaat bosreservaat
heeft is het niet mogelijk om hier beheer te
voeren.
Langs alle randen van het Molenven lopen
wegen.
Het gebied wordt volledig ingesloten door
agrarisch gebied, met andere belangen wat
betreft de waterhuishouding.
Het Molenven is versnipperd.
THREATS (BEDREIGINGEN)
De weerstand van de plaatselijke bevolking om
dit vensysteem te herstellen kan groot zijn.
Bezwaar maken tegen grootschalige kaalslag is
te verwachten.
Het aantal boomkwekerijen in de omgeving
nemen alleen maar toe.
Uitbreiding van drinkwaterwinningen in de
3
toekomst, of meer m onttrekken van bestaande
winningen.
Uitbreiding van stedelijk gebied richting het
Molenven, of van agrarische bedrijven.
De strijd om grond en ruimte zal in de toekomst
alleen nog meer toenemen.
Te weinig financiële middelen door bezuinigingen
Op natuurbeheer.
De varkenshouder zorgt voor ammoniakemissie.
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