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Het Hengstven is een landbouwenclave binnen de Loonse en Drunense duinen, waar binnen enkele
jaren natuurontwikkeling moet gaan plaatsvinden. Voorafgaand aan het opstellen van een
natuurontwikkelingsvisie is een onderzoek uitgevoerd naar de potenties voor de ontwikkeling van
grondwaterafhankelijke vegetaties. Door middel van een analyse van het hydrologisch systeem op
basis van beschikbare gegevens is vastgesteld dat het Hengstven een wegzijgingsgebied is,
gekenmerkt door sterk fluctuerende grondwaterstanden. De invloed van regenwater is groot, maar
mogelijk vindt enige toestroming van ondiep grondwater plaats. Vanuit het hydrologisch systeem ligt
het voor de hand voor het referentiebeeld uit te gaan van grondwaterafhankelijke vennen.
Voorafgaand aan het bepalen van zinvolle ingrepen verdient het aanbeveling de interne
waterhuishouding meer in detail te beschrijven. Daartoe is in 1999 een grondwaterstandmeetnet
geplaatst, dat inzicht moet geven in de invloed van het ontwateringsstelsel in het Hengstven en in de
mogelijke grondwaterinvloed vanuit de Loonse en Drunense duinen.

trefwoorden: vennen, natuurontwikkeling, systeemanalyse, hydrologisch streefbeeld, GGOS
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Toelichting bij de foto op de voorpagina:
Het Ronde ven ligt in het heide- en vennengebied de Bergvennen (eigendom van het Overijssels
Landschap). De foto laat een gedeelte van de venoever zien waar zuur grondwater uittreedt, dat
enigszins is verrijkt met basische kationen en nitraat. Als gevolg daarvan groeit in dit gedeelte van het
ven een kleine populatie van de uiterst zeldzame Waterlobelia. In de rest van het ven komt ook
Oeverkruid voor. De foto is genomen in maart 1994, kort nadat het ven werd opgeschoond.
© Copyright foto: Emiel Brouwer, Katholieke Universiteit Nijmegen
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1 Inleiding
Het Hengstven is een landbouwgebied dat vrijwel geheel wordt omsloten door het
natuurgebied de Loonse en Drunense duinen. Grote delen van het terrein zijn
inmiddels door Natuurmonumenten aangekocht ten behoeve van natuurontwikkeling.
Wanneer het hele terrein in eigendom is kunnen inrichtingsmaatregelen uitgevoerd
worden die het gebied optimaal geschikt maken voor ontwikkeling van meer
natuurlijke vegetaties. De basis voor het bepalen van deze maatregelen is de
natuurvisie, waarin wordt aangegeven welke natuur zich in het beschreven gebied
kan ontwikkelen bij de gegeven uitgangssituatie. Dit rapport beschrijft het
hydrologisch systeem van het Hengstven en de mogelijkheden voor ontwikkeling
van grondwaterafhankelijke vegetaties. Het geeft achtergrondinformatie voor de nog
op te stellen natuurvisie.
Op historische kaarten worden in het Hengstven drassige laagten aangegeven, wat

erop duidt dat er in het verleden (grond)waterafhankelijke heidevegetaties aanwezig
waren. Tegenwoordig komen echter geen inundaties meer voor. Voor het opstellen
van een natuurontwikkelingsvisie is het interessant om te weten of herstel van het
oorspronkelijke grondwaterstandverloop mogelijk is. Daarnaast moet uit het
onderzoek naar de hydrologie van het Hengstven duidelijk worden wat de
mogelijkheden zijn voor ontwikkeling van grondwaterafhankelijke vegetaties,
gegeven de bestaande hydrologische situatie.
De hydrologische analyse begint met een beschrijving van het regionale
hydrologische systeem waarvan het Hengstven deel uitmaakt (H3). De interactie met
dit systeem is bepalend voor het grondwaterstandverloop in het Hengstven (H4).
Vergelijking van de actuele- met de historische grondwaterstanden geeft inzicht in de
verandering in het grondwaterstandverloop. Op basis van bestaande studies is
aangegeven waardoor het Hengstven is verdroogd en welke hydrologische ingrepen
kunnen leiden tot vernatting (H5). Tenslotte worden de mogelijkheden voor
ontwikkeling van grondwaterafhankelijke vegetaties geschetst, gegeven de
kenmerken van het huidige hydrologische systeem (H6). Daarbij wordt een eerste
inschatting gemaakt van maatregelen die nodig zouden zijn indien in de
natuurontwikkelingsvisie gekozen wordt voor ontwikkeling van dergelijke
vegetaties.
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2 Topografie
Het Hengstven ligt op de overgang van het reliëfrijke stuifduinengebied van de
Loonse en Drunense duinen naar de laaggelegen landbouwgronden in het zuiden
(Figuur 1). Aan de westzijde van de Loonse en Drunense duinen li0 t het landgoed
Plantloon, dat een vergelijkbare overgang vormt tussen het stuifduinengebied en de
lager gelegen bebouwde kom van Waalwijk. In Plantloon liggen diverse vennen,
zoals het Galgenwiel en het Kikkerwiel, die waarschijnlijk voor een deel gevoed
worden door grondwater dat toestroomt vanuit het duinmassief (IWACO, 1998).
Ten zuiden van de Loonse en Drunense duinen liggen de natuurgebieden de Brand en
de Oude Tient. Deze ontlenen hun waarde aan het voorkomen van kwelvegetaties,
als gevolg van het uittreden van diep grondwater (Stuurman et al., 1988).
Ten noorden van de Loonse en Drunense duinen liggen het Drongelens kanaal en het
grondwaterpompstation Helvoirt. Beiden hebben een grote invloed op het regionale
grondwatersysteem.

Figuur 1. Topografie van het Hengstven en omgeving (schaal 1:100.000)
Hoewel het Hengstven aanzienlijk minder reliëfrijk is dan de Loonse en Drunense
duinen, zijn er in het veld duidelijk hogere en lagere delen te onderscheiden. Dit
blijkt ook uit de maaiveldshoogtekaart (Kaart 1).
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3 Regionale hydrologie
3.1

Hydrogeologie

Het ondiepe grondwatersysteem kan worden opgedeeld in drie hydrogeologische
lagen (Langbein en Lekahena, 1976); een deklaag, een watervoerend pakket en de
hydrologische basis (Figuur 2).
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Figuur 2. Hydrogeologisch dwarsprofiel van de Loonse en Drunense duinen
(Bron: Langbein en Lekahena)
•

De deklaag bestaat uit een heterogeen mengsel van lemig fijn zand en leem
(Nuenen groep). Door het hoge leemgehalte is de deklaag vrij slecht doorlatend.
Lokaal zijn op de lemige ondergrond dekzandruggen afgezet, zoals de Loonse en
Drunense duinen. Vanuit deze zandruggen kan jong grondwater afstromen naar
de omgeving. Er ontstaan dan kleine grondwatersystemen binnen het regionale
grondwatersysteem. Het grondwaterstandsverloop in de deklaag is van grote
invloed op de vegetatie.

•

Onder de deklaag ligt een dik pakket grof, goed doorlatend zand (Formatie van
Veghel en Sterksel; kD = 2500 mld). Door de hoge doorlatendheid vindt
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horizontale, regionale grondwaterstroming vooral in deze laag plaats. Bovendien
wordt de grondwaterstroming in de bovenlliggende deklaag in belangrijke mate
gestuurd door het stijghoogteverloop in dit pakket.
•

Aan de onderkant wordt het 1e watervoerende pakket begrensd door een dikke
kleilaag (Formatie van Kedichem en Tegelen). Door de hoge weerstand van deze
klei stroomt er waarschijnlijk nauwelijks grondwater door deze laag. Er is dus
bijna geen contact tussen de watervoerende lagen boven (WVP 1) en onder
(WVP 2) de Tegelenklei. Binnen dit onderzoek wordt de Tegelenklei daarom als
de hydrologische basis beschouwd.
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Figuur 3. Isohypsenpatroon in WVP 1 (Bron: Langbein en Lekahena, 1976)

3.2

Grondwaterstroming

De grondwaterstroming in WVP 1 verloopt van zuid naar noord (Figuur 4 ). Het
grondwater in de deklaag volgt grotendeels dit patroon, maar in de buurt van
waterlopen buigen de isohypsen sterk terug. Dit wijst in principe op relatief grote
verlagingen van de freatische grondwaterstand als gevolg van drainage door het
afwateringsstelsel. Het is echter de vraag of dit ook echt in zo'n sterke mate het geval
is. Waarschijnlijk is bij het maken van de kaart aangenomen dat de invloed van de
waterlopen groot is (vanwege de geringe doorlatendheid van de deklaag) en is
daarom besloten de isohypsen op de kaart langs de beken sterker te laten
terugbuigen. Er is echter geen reden om aan te nemen dat het getekende
isohypsenpatroon principieel onjuist is.
Uit de isohypsenkaart blijkt dat er in de deklaag geen grondwaterstroming over grote
afstanden plaatsvindt. Geïnfiltreerd water treedt al na korte tijd uit in waterlopen of
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zijgt weg naar het diepe grondwater. Kwel van gerijpt grondwater zal dus alleen
voorkomen waar diep grondwater opkwelt, dus wanneer de stijghoogte in WVP 1
hoger is dan in de grondwaterstand in de deklaag. Dit blijkt slechts op enkele
plaatsen in het gebied voor te komen (mondelinge mededeling G. Schouten, Dienst
Landelijk Gebied). Voorbeelden zijn de natuurgebieden de Brand en de Oude Tient
(Stuurman et al., 1988). In het grootste deel van het gebied zijgt grondwater uit de
deklaag weg naar WVP 1 (Van Aaken, 1989).
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Figuur 4. Isohypsenpatroon in de deklaag (Bron: Langbein en Lekabena, 1976)
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3.3

Grondwaterkwaliteit

Deklaag
Het jonge, infiltrerende grondwater in de deklaag is zoet en weinig gebufferd
(FO-CaHC0 3 ). Ondanks de geringe verblijftijd zijn Ca en HC03 de dominante ionen.
Vennoedelijk neemt het grondwater na infiltratie al vrij snel een geringe hoeveelheid
carbonaat op. De algemene verklaring hiervoor is het voorkomen van leemlagen in
de deklaag (Stuumrnn et al" 1996). In landbouwgebieden is het infiltrerende water
als gevolg van overbemesting harder en verrijkt met sulfaat (Fl-CaS04 ).
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Figuur 5. Schematische voorstelling van de grondwaterkwaliteit in het
studiegebied Loonse en Drunense duinen. Gebaseerd op Langbein en
Lekahena, 1976, Stuurman et al., 1988 en Stuurman et al., 1996.

Het duinrnassief van de Loonse en Drunense duinen bestaat voornamelijk uit
leemarm zand. Infiltrerend grondwater behoudt daardoor tot op grotere diepte een
regenwaterachtige samenstelling. Het water (F*-CaS0 4, F*-CaMix) is weinig
gebufferd en meestal is sulfaat het dominante anion. Het is niet bekend of
grondwater dat uittreedt aan de flanken van het duinmassief tot het gebufferde
(Fl-CaHC03) of het ongebufferde watertype (F*-CaS04) behoort. Watermonsters
uit het Galgenwiel zijn zwak gebufferd (g*-CaMix, gl-CaHC03), maar het is niet
zeker dat dit water is toegestroomd vanuit het duinmassief.
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4 Hydrologie van het Hengstven
4. 1 Relatie met het diepe grondwater
Er staat in het Hengstven één grondwaterstandsbuis, met meerdere filters. Daardoor
zijn gelijktijdige grondwaterstijghoogtemetingen beschikbaar van de deklaag,
WVP 1 en het watervoerend pakket onder de Tegelenklei. Het blijkt dat
grondwaterstand in de deklaag vrijwel gelijk loopt aan de stijghoogte in WVP 1
(Figuur 6). Het regionale stijghoogteverloop in WVP 1 heeft dus een grote invloed
op de freatische stijghoogte in het Hengstven.
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Figuur 6. Grondwaterstandsverloop in het Hengstven (P191)
Door de grote fluctuatie in het grondwaterstandsverloop is in Figuur 6 niet direct te
zien of er sprake is van een systematisch verschil in stijghoogte tussen beide
pakketten. Over de periode 1981tot1998 blijkt de stijghoogte in WVP 1 gemiddeld
2,0 tot 2,5 cm lager te zijn dan de stijghoogte in de deklaag. Er treedt dus permanent
wegzijging op. Bij een geschatte weerstand van 40 dagen tussen beide filters is de
wegzijging ongeveer 200 mm/jr, terwijl het totale neerslagoverschot rond de
325 mm/jr ligt. In die situatie is de wegzijging dus groter dan de afvoer naar het
oppervlaktewater.

4.2

Freatisch grondwaterstandsverloop

Uit het verloop in Pl91 blijkt dat de grondwaterstand in het Hengstven sterk
fluctueert. Het verschil tussen zomer en winter is ongeveer een meter, terwijl het de
totale spreiding door langjarige schommelingen ongeveer twee meter bedraagt. De
betreffende buis staat echter op een vrij hooggelegen punt met een relatief dikke
onverzadigde zone. Het is dan ook niet zonder meer duidelijk of de grondwaterstand
in de rest van het Hengstven ook zo sterk fluctueert.
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Ten behoeve van de herinrichting De Leijen is in het Hengstven een gedetailleerde
kartering uitgevoerd van bodem en grondwater (Leenders, 1992; Kaart 2). Op deze
kaart is de bodem van het Hengstven gekarteerd als een veldpodzol (Hn), wat duidt
op een sterk fluctuerende waterstand en wegzijging. Op basis van de oorspronkelijke
karteergegevens zijn kaarten van de actuele GLG en GHG gemaakt (Kaart 3 en 4).
Uit het verschil tussen de actuele GLG en de GHG is ook de gemiddelde grootte van
de seizoensfluctuatie berekend (Kaart 5).
Het blijkt dat de fluctuatie van het grondwater overal in het Hengstven groot is. In de
het grootste deel van het terrein bedraagt de fluctuatie meer dan een meter. Alleen op
de lagere delen is de fluctuatie enkele decimeters kleiner. Waarschijnlijk zijn hier
wat meer greppels aanwezig, waardoor het grondwater sneller wordt afgevoerd. In
natte perioden zal de grondwaterstand daardoor minder ver stijgen zodat het verschil
tussen GHG en GLG kleiner is.
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4.3

Karakterisering van het grondwatersysteem

Op basis van de beschikbare gegevens kan een schematisch beeld van het

grondwatersysteem van het Hengstven geschetst worden (Figuur 7).

..·.' .~........
..:.:. ~:.:: ...:..

~~-·_....:..·.:...:_·~

Figuur 7. Scbematische voontelling van het grondwatersysteem van het
Hengstven

Kenmerkend is het permanente verlies van grondwater door wegzijging naar de
ondergrond en afvoer naar het oppervlaktewatersysteem. Het hydrologisch systeem
gedraagt zich daardoor als een lekke regenton. Het verliest voortdurend water aan de
omgeving, maar in natte perioden kan de grondwaterstand in korte tijd weer sterk
stijgen. Juist door die stijging neemt ook de afvoer toe, omdat de afstroming van
grondwater naar watergangen sterk toeneemt.
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5 Verlaging van de grondwaterstand
5. 1 Referentie-grondwaterstand
5.1.1 Referentiekeuze
De actuele grondwaterstanden in het Hengstven zijn hoogstwaarschijnlijk lager dan
in de oorspronkelijke situatie, toen het terrein nog niet in landbouwkundig gebruik
was. Voorafgaand aan het uitwerken van een natuurontwikkelingsvisie is het zinvol
om te bepalen in welke mate het hydrologisch systeem veranderd is ten opzichte van
de oorspronkelijke situatie. Immers, wanneer het hydrologisch systeem relatief
weinig veranderd is, zou vastgesteld moeten worden of herstel van de oorspronkelijk
aanwezige natuur mogelijk is. Wanneer daarentegen grote veranderingen zijn
opgetreden ligt het opstellen van een natuurontwikkelingsplan vanuit een historisch
perspectief minder voor de hand.
Voor het inschatten van de oorspronkelijke grondwaterstand is gebruik gemaakt van
de Brabant-methode (Van Ek et al., 1997). Deze gaat ervan uit dat de oorspronkelijke
grondwaterstand kan worden afgeleid uit de bodemkaart, omdat ieder bodemtype bij
een specifieke GLG en GHG gevormd is. Als referentie is bij deze methode gekozen
voor de grondwaterstand die gekarteerd is bij de C.O.L.N.-studie uit de jaren vijftig
(Kouwe en Vrijhof, 1958). Dit is de eerste landsdekkende kartering van de
grondwaterstand, uitgevoerd voorafgaand aan de grote ontginningswerkzaamheden
uit de jaren vijftig en zestig.

5.1.2 Werkwijze en invoergegevens
Principe van de Brabant-methode
Op basis van de C.O.L.N.-kaarten is voor ieder bodemtype een cumulatieve
frequentieverdeling bepaald van de GHG, GVG en GLG in de oorspronkelijke
situatie. Ook is bepaald hoe groot de kans is dat in een bepaald bodemtype tijdens de
bodemvorming kwel optrad. Het eindresultaat van dit onderzoek was een tabel met
voor ieder bodemtype de referentiegrondwaterstand ten opzichte van maaiveld.
Werkwijze voor het Hengstven
Als schatting voor de gemiddelde historische grondwaterstand in het Hengstven is
per bodemtype de mediaan uit de cumulatieve frequentieverdeling gekozen. In dit
rapport wordt deze verder aangeduid als de "referentie-grondwaterstand".
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In het Hengstven komen slechts twee bodemeenheden voor, veldpodzolen (Hn) en
veldpodzolen met een cultuurdek (cHn). Ten zuiden van het Hengstven is de bodem
gevarieerder, waardoor bij het maken van de kaarten nog een aantal andere
bodemtypen meegenomen werden (Tabel 1).

Tabel 1. Referentiegrondwaterstanden in cm beneden maaiveld per bodemtype.
GHG

GVG

GLG

cm-MV

cm-MV

cm-MY

Hn

29

51

120

<1%

CHn

29

51

120

<1%

ZEZ

63

82

143

<1%

Pln

29

48

105

1-5%

TZg

2

12

50

75-100%

Zn

19

38

100

1-5%

Kwelkans

De Dienst Landelijk Gebied leverde digitale bestanden aan met de bodemkaart van
het Hengstven en de gemeten maaiveldshoogten. De bodemkaart werd aangeleverd
als een raster van 25 x 25 m. Het rasterbestand van de bodemkaart is vertaald naar
drie rasterbestanden met de referentie GHG, GVG en GLG ten opzichte van het
maaiveld.
Vervolgens is voor de punten waarvan de maaiveldshoogte bekend was de
referentie-grondwaterstand bepaald in m +NAP. Hiervan zijn drie kaarten gemaakt
door middel van lineaire interpolatie tussen de meetpunten. Deze kaarten zijn
tenslotte enigszins gladgestreken om een vloeiend verloop van het grondwatervlak te
krijgen. Op de definitieve kaarten zijn de GHG en de GLG weergegeven ten opzichte
van maaiveld.
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5.2 Actuele grondwaterstanden in vergelijking met de referentie
Grondwaterstand
Vergelijking van de kaarten met de actuele- en de referentie-grondwaterstand laat
zien dat het verschil tussen de referentie-grondwaterstand en de actuele
grondwaterstand het grootste gedeelte van het terrein 25 tot 75 cm bedraagt
(kaart 9 en 10). De grondwaterstand lijkt dus aanzienlijk lager te zijn dan in de
referentiesituatie. Dit komt overeen met de conclusies op basis van de historische
kaart (zie de inleiding).
De betrouwbaarheid van de kaart van de referentiesituatie wordt in dit geval beperkt
door de grote invloed van de actuele maaiveldshoogte op de ligging van het
referentie-grondwatervlak. Het is namelijk bekend dat bij de ontginning van het
Hengstven laagten zijn dichtgeschoven (mondelinge mededeling J.A.J. Verhoef,
Natuurmonumenten). Voor deze gedeelten zal de vergelijking tussen actuele en
referentie-grondwaterstand dus ten onrechte een sterke verlaging laten zien.

Hydrologische veranderingen
Uit de gegevens in tabel 1 blijkt dat in de oorspronkelijke situatie het verschil tussen
GHG en GLG waarschijnlijk ook al groot was (ongeveer 90 cm). Daarnaast wordt
een minimale kwelkans aangegeven, een systeem met wegzijging dus. Waarschijnlijk
is er dan ook niet zoveel veranderd aan de werking van het hydrologisch systeem op
zich. Wel zijn de grondwaterstanden sterk verlaagd ten opzichte van de
referentie-situatie. Er is dus sprake van verdroging.

5.3

Oorzaken en gevolgen van de grondwaterstandsverlaging

5.3.1 Oorzaken
Als belangrijkste oorzaken voor de verdroging in het Hengstven kunnen genoemd
worden:
•

Het lage oppervlaktewaterpeil van het Drongelens kanaal, waardoor een sterke
afstroming van grondwater in noordelijke richting optreedt.

•

De onttrekking van grondwater in Pompstation Helvoirt, ten noorden van het
Hengstven

•

Landbouwkundige ontwatering in de omliggende gebieden en aanleg van
detailontwatering in het Hengstven, onder meer de Hengstvensche loop.

•

Een verminderde toestroming van grondwater vanuit het duinmassief van de
Loonse en Drunensche duinen als gevolg van grondwaterstandsdalingen aldaar.
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Zonder modellering van het grondwatersysteem is het moeilijk het aandeel van de
verschillende oorzaken in de verdroging aan te geven. Alleen van pompstation
Helvoirt en het Drongelens kanaal zijn dergelijke gegevens in beperkte mate
beschikbaar. Voor een analyse van de invloed van het ontwateringssysteem in het
Hengstven zelf en de mogelijke invloed van toestromend grondwater vanuit de
Loonse en Drunense duinen zijn gedetailleerdere hydrologische gegevens over de
interne waterhuishouding van het Hengstven nodig dan tot nu toe verzameld zijn.

5.3.2 Drongelens kanaal
Het actuele winterpeil in het Drongelens kanaal bedraagt 1,5 m +NAP, het zomerpeil
1,8 m +NAP (IWAC0,1994). De grondwaterstand direct bij het kanaal bedraagt
3 m +NAP, en in het Hengstven ongeveer 6 m +NAP. Het kanaalpeil ligt dus enkele
meters onder het grondwaterpeil, zodat er in principe een sterke afstroming naar het
kanaal plaatsvindt.
Bij de modellering van de invloed van het kanaalpeil op de grondwaterstand
(IWACO, 1994), is uitsluitend het effect van relatief kleine peilverhogingen
(40-70 cm) bepaald. Het blijkt dat zelfs een geringe verhoging al een aanzienlijke
vernatting van de gronden direct langs het kanaal tot gevolg heeft. In het Hengstven
treden grondwaterstandsstijgingen op van rond de vijf centimeter. De verandering in
de wegzijging is niet berekend.
Het Drongelens kanaal is in beheer bij Waterschap de Maaskant, dat nog geen besluit
heeft genomen over een eventuele verandering van het kanaalpeil.

5.3.3 Pompstation Helvoirt
Momenteel onttrekt de Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB) 4 mln m3
grondwater per jaar in pompstation Helvoirt. Eén miljoen m3 hiervan wordt
onttrokken aan WVP 1, de rest aan een dieper watervoerend pakket onder de
Tegelenklei. Wellicht wordt de onttrekking aan het diepe grondwater in de toekomst
teruggebracht tot 1 miljoen m3 (mondelinge mededeling J. Leunk, Provincie
Noord-Brabant). Omdat het pompstation dichtbij het Drongelens kanaal ligt is het
moeilijk te bepalen welk deel van de verlaging van het freatisch grondwater
veroorzaakt wordt door het kanaal, en welk deel door de onttrekking.
De invloed van pompstation Helvoirt op het grondwater is eveneens gemodelleerd
met behulp van een numeriek grondwatermodel (Luijendijk, 1993). Hierbij zijn
echter alleen de veranderingen doorgerekend bij een toename van de winning van
1 miljoen m3/jr naar 3 miljoen m3/jr. Daarbij treden in het Hengstven verlagingen
van 5 tot 10 cm op. De grondwaterwinning Helvoirt heeft dus een aanzienlijke
invloed op de freatische grondwaterstand in het Hengstven. Het effect van de
voorgestelde reductie van de onttrekking is op basis van de beschikbare gegevens
echter niet in te schatten.
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5.3.4 Interne ontwatering en toestroming van grondwater
Over mogelijke toestroming van grondwater vanuit de Loonse en Drunense duinen
en de interne ontwatering door de Hengstvensche loop kunnen nog geen uitspraken
gedaan worden. Hiervoor zijn eerst waarnemingen van de grondwaterstand in het
Hengstven zelf nodig.
Om die gegevens te verzamelen werd in mei 1999 een hydrologisch meetnet
geplaatst (Kaart 11 ). Dit meetnet bestaat uit twee raaien van peilbuizen dwars op het
Hengstven. Beide raaien beginnen in de Loonse en Drunense duinen en lopen over
de Hengstvensche loop naar de zuidrand van het gebied. De westelijke raai ligt over
het hooggelegen deel van het Hengstven, maar passeert wel een lokale laagte
(meetpunt B6). De oostelijke raai loop door het laagste deel van het gebied en wordt
aan drie kanten omsloten door hoger gelegen stuifzandgronden met bos.
De invloed van de Hengstvensche loop wordt gemeten door twee
grondwaterstandsbuizen met een dubbel filter (B4 en B 11 ). De grondwaterstand in
deze meetpunten kan direct gerelateerd worden aan het gemeten
oppervlaktewaterpeil (in PS en PlO). Door het gebruik van dubbelle filters (één op
drie en één op zes meter onder maaiveld) kan een uitspraak gedaan worden over de
wegzijging van het grondwater en de invloed van het waterpeil in de Hengstvensche
loop daarop.

5.4

Consequenties voor de planvorming

De grondwaterstandsverlagende invloeden buiten het Hengstven, het Drongelens
kanaal, de waterwinning Helvoirt en de regionale landbouwkundige ontwatering,
zullen op korte termijn niet veranderen. Ze moeten bij het opstellen van een
natuurontwikkelingsvisie als randvoorwaarden beschouwd worden.
Sturing van de waterhuishouding kan dus alleen plaatsvinden door interne
hydrologisch ingrepen. Daarom verdient het aanbeveling om voorafgaand aan het
opstellen van gedetailleerde plannen voor natuurontwikkeling, een analyse van het
hydrologisch systeem van het Hengstven zelf uit te voeren.
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6 Perspectieven voor natuurontwikkeling
6.1

Zwak gebufferde vennen

Het grondwatersysteem van het Hengstven wordt, als gevolg van de grote
wegzijging, gekenmerkt door grote grondwaterstandsfluctuaties en een aanzienlijke
invloed van regenwater. Toestroming van grondwater vanuit het duinmassiefvan de
Loonse en Drunense duinen via de leemrijke deklaag zou voor een geringe invloed
van zwak gebufferd grondwater kunnen zorgen. Vanuit hydrologisch perspectief lijkt
milieubouw, gericht op ontwikkeling van zwak tot zeer zwak gebufferde vennen
daarom de beste mogelijkheid.
Grondwaterafhankelijke vennen worden gekenmerkt door een sterk fluctuerende
waterstand, waardoor grote delen van de bodem in de loop van de zomer
droogvallen. Als gevolg hiervan is de bodem vrijwel permanent geoxideerd en vindt
nauwelijks ophoping van organisch materiaal plaats. De dynamiek van het
grondwater houdt in feite langdurig een pioniermilieu in stand (Brouwer et al., 1996).
De afwisseling van inundatie en droogvallen vereist speciale aanpassingen van de
vegetatie, waardoor aan grondwater-afhankelijke vennen zeer specifieke
vegetatietypen gebonden zijn, behorende tot de Oeverkruidklasse
(Schaminée et al, 1996). Naast fluctuatie van het waterpeil is ook enige invloed van
gebufferd grondwater een vereiste voor de karakteristieke soorten uit deze
gemeenschappen. De mate van buffering bepaald in feite welk type gemeenschap tot
ontwikkeling komt (Schaminée et al., 1995).

6.2 Invloed van gebufferd grondwater
Dat op de flanken van de Loonse en Drunense duinen ontwikkeling van gebufferde
vensystemen mogelijk is, blijkt uit recente inventarisatiegegevens van het landgoed
Plantloon (Dekkers et al, 1997, 1998). In twee vennen in dat terrein (het Galgenwiel
en het Kikkerwiel) komen soorten voor als Veelstengelige waterbies, Vlottende bies,
Moerashertshooi en Witte waterranonkel, die kenmerkend zijn voor zwak gebufferde
wateren.
Ondanks het huidige landbouwkundig gebruik zijn ook in het Hengstven
aanwijzingen voor enige invloed van zwak gebufferd grondwater. Bij een veldbezoek
in november bleek de begroeiing in de Hengstvensche loop hoofdzakelijk te bestaan
uit Sterrekroos en Liesgras (indicatief voor min of meer eutroof water). Daarnaast
kwam in de bovenloop ook Waterpostelein voor, een soort die wat kritischer is ten
aanzien van de waterkwaliteit dan de overige genoemde soorten.
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Waterpostelein is in principe indicatief voor enigszins voedselarm, zwak gebufferd
water (Weeda et al. , 1987). In Brabant komt ze echter wel meer voor in watergangen
in het landelijk gebied (mondelinge mededeling R. Douwes, Natuurmonumenten).
Het voorkomen van deze soort kan echter als een eerste aanwijzing gezien worden
voor het uittreden van relatief schoon en enigszins gebufferd water.

6.3

Ingrepen ten behoeve van natuurontwikkeling

Aangezien in de huidige situatie de grondwaterstanden te laag zijn voor ontwikkeling
van vensystemen zal het noodzakelijk zijn de bestaande natte laagtes verder uit te
graven. Deze maatregel is gerechtvaardigd omdat het niet te verwachten valt dat de
oorspronkelijke grondwaterstand in het Hengstven hersteld kan worden. Bovendien
blijkt uit de hydrologische systeemanalyse dat de grondwaterstandschommelingen
niet wezenlijk veranderd zijn, maar alleen op een lager niveau zijn komen te liggen.
Verder is het aanwezige reliëf bij de ontginning afgevlakt, waardoor het
oorspronkelijke maaiveldsverloop niet meer aanwezig is.
Om een ven te creëren moet de bodem van een uit te graven laagte minimaal op
GLG-niveau liggen, liefst plaatselijk nog iets dieper. Om een eerste indruk te krijgen
van het benodigde grondverzet is voor de laagste delen van het Hengstven het
grondvolume berekend tussen het maaiveld en de actuele-GLG {Tabel 2).
Tabel 2. Totaal oppervlak en grondvolume boven ieder GLG-niveau
GLG-niveau

Totaal oppervlak

Totaal grondvolume

(m-mv)

(ha}

(m3)

1,1

0,3

30

1,2

4,0

1.992

1,3

11,5

9.693

1,4

19,2

25.717

1,5

29,8

51.134
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Conclusies
Op grond van de verzamelde gegevens kunnen de volgende conclusies getrokken

worden met betrekking tot de mogelijkheid voor het ontwikkelen van
grondwaterafhankelijke vegetaties in het Hengstven:
•

De hydrologie van het gebied wordt gekenmerkt door wegzijging. Daardoor
zakken de grondwaterstanden 's zomers diep weg, en zal de invloed van
gebufferd grondwater minimaal zijn.

•

Sinds de jaren vijftig is een verlaging van de grondwaterstand opgetreden, als
gevolg van ingrepen in het regionale hydrologische systeem. Deze verlaging
moet bij natuurontwikkeling in het Hengstven beschouwd worden als een
beperkende randvoorwaarde.

•

Ondanks de opgetreden grondwaterstandsverlaging is het functioneren van het
grondwatersysteem van het Hengstven waarschijnlijk niet erg veranderd. Dat
betekent dat het door verlaging van het maaiveld mogelijke is de vroegere
hydrologische standplaatsomstandigheden te herstellen.

•

Bij het opstellen van een natuurontwikkelingsvisie voor het Hengstven ligt het,
gezien de aard van het hydrologisch systeem, het meest voor de hand om uit te
gaan van voedselarme, zwak tot zeer zwak gebufferde heidevennen.

•

Voorafgaand aan het uitwerken van meer gedetailleerde plannen voor
natuurontwikkeling is het nodig meer inzicht te hebben in de interne
waterhuishouding van het Hengstven. Met name over het toestromen van ondiep
grondwater uit de Loonse en Drunense duinen en de ontwaterende invloed van de
Hengstvensche loop is nog onvoldoende bekend. Men mag verwachten dat de
meetgegevens van het in 1999 geplaatste hydrologische meetnet deze informatie
zullen leveren.
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