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1. Inleiding
Het natuurreservaat Kampina van de Vereniging
Natuurmonumenten behoort tot de meest uitgestrekte en
waardevolle heide- en vennengebieden van ons land. De
Huisvennen zijn karakteristieke heidevennen, die voornamelijk
gevoed worden door regenwater. Tot enkele decennia geleden
was de soortenrijkdom groot, met name in het Groot Huisven.
Hier kwamen zeer veel soorten voor van voedselarme, zwak
gebufferde wateren, zoals drijvende egelskop, bleekgeel
blaasjeskruid, waterlobelia en oeverkruid. Het heidereservaat is
door zijn uitgestrektheid ook van zeer groot belang voor vogels,
insecten en andere fauna.
In de afgelopen eeuw is een sluipend proces van verzuring en
eutrofiëring opgetreden, onder andere door toegenomen
atmosferische depositie en een tijdelijke kokmeeuwenkolonie.
Ook verdroging speelt een rol, waardoor struweel oprukt en de
vennen dichtgroeien. Door deze processen zijn de bijzondere
waarden van de vennen achteruitgegaan en worden zij verder
bedreigd. Vele zeldzame soorten zijn verdwenen, en zelfs in het
Groot Huisven zijn uitgestrekte veenmostapijten, die het gevolg
zijn van de verzuring, dominant.
Het beheer van Natuurmonumenten is gericht op het behoud en
herstel van gevarieerde levensgemeenschappen in de vennen
(Beheerplan Natuurmonumenten, 1993). Met het herstel van de
Oisterwijkse vennen zijn al grote stappen gezet; nu is het tijd
voor de vennen van de Kampina. Natuurmonumenten heeft
daarom AquaSense verzocht om een onderzoek uit te voeren
naar bovengenoemde vennen. In dit onderzoek wordt een
analyse van de knelpunten uitgevoerd, de kansrijkheid van
mogelijke herstelmaatregelen beoordeeld en tenslotte een plan
uitgewerkt, waarin de effecten van de maatregelen op de gehele
levensgemeenschap van de vennen en hun omgeving worden
afgewogen. Zoals bekend zijn de vennen op Kampina van belang
voor diverse soorten macrofauna (Vallenduuk, 1990),
kiezelwieren (van Dam & Kooijman, 1978) en sieralgen (Coesel
et al., 1978). Aangezien van relatief weinig vennen gegevens
beschikbaar zijn, zijn deze groepen buiten beschouwing gelaten.
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2. Gebiedsbeschrijving en analyse

2.1. Ligging en status
De Huisvennen liggen in het noordelijke deel van het
natuurreservaat Kampina van de Vereniging Natuurmonumenten,
ten zuidwesten van Boxtel. Het is een complex van vennen, die
in de winter vrijwel allemaal met elkaar in verbinding staan. In dit
project is aan alle afzonderlijke vennen een code gegeven (figuur
2.1). Alle vennen zijn bezocht in de periode 29 juli tot 13
augustus. Verslagen van de veldbezoeken en schetskaartjes zijn
te vinden in bijlage 1.
Kampina is een bijzonder waardevol gebied voor diverse planten
en dieren. Dit wordt bevestigd door het feit dat Kampina als een
van de eerste gebieden is aangewezen als Vogelrichtlijngebied,
(bijlage 2). Samen met de Oisterwijkse bossen en vennen is het
daarnaast aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Voor de
Habitatrichtlijn is het aangewezen als een van de belangrijkste
gebieden voor de habitattypen en soort:
•
•
•
•
•

Mineraalarme oligotrofe wateren van Atlantische zandvlakten
met oeverkruidvegetatie (Littorelletalia uniflorae) (3110)
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie
behorend tot de Oeverkruid-orde (Littorelletalia uniflorae) en/of
Dwergbiezen-klasse (Isoëto-Nanojuncetea) (3130)
Dystrofe natuurlijke poelen en meren (=voedselarm water rijk
aan humuszuren) (3160)
Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix)
(4010)
Drijvende waterweegbree (Luronium natans) (1831)

Verder is het gebied aangewezen voor:
•
•
•
•
•
•

AquaSense © - 03.2152

Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Stekelbrem
(Genista) (2310)
Grasland met pijpenstrootje (Molinia) op kalkhoudende, venige
of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion) (6410)
*Kalkhoudende moerassen met galigaan (Cladium mariscus)
en soorten van het Knopbies-verbond (Caricion davallianae)
(7210)
*Alluviale bossen met zwarte els (Alnus glutinosa) en Es
(Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (91E0)
Kleine modderkruiper (1149)
Kamsalamander (1166)

5

Gebiedsbeschrijving en analyse

Figuur 2.1
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De Huisvennen met benamingen en codes. In kleur is het landgebruik
aangegeven.
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De beschermingsstatus van Kampina via deze Europese
richtlijnen brengt met zich mee dat eventuele maatregelen de
natuurwaarden, waarvoor de gebieden zijn aangewezen, niet
negatief mogen beïnvloeden.

2.2. Geologie en bodem
Ter plaatse van Kampina wordt het landschap gekenmerkt door
het zwak golvende Brabants dekzand-gebied. Kampina ligt op
een zandrug die zich uitstrekt van Tilburg tot bij St. Michielsgestel. Aan de oostrand van de Kampinasche Heide is deze
zandrug doorsneden door de Beerze. Ten westen van de
Kampinasche Heide wordt de zandrug door de Rosep en de
Reusel doorsneden (Jalink, 1995).
In het dekzandlandschap ontstonden beken die het gebied
ontwaterden en die zich in het landschap insneden. In de
beekdalen werd zand, klei en veen afgezet. Door overbegrazing
met schapen ontstonden stuifzandcomplexen in gebieden waar
de dekzandruggen aan het oppervlak voorkomen. Deze
complexen worden gekenmerkt door een geaccidenteerd terrein
ten gevolge van de vorming van stuifduinen (Athmer et al., 1997).
De niet verstoven dekzandgebieden zijn in het algemeen relatief
vlak.
De Huisvennen liggen in het dekzandgebied. De dekzanden
bestaan uit fijn zand en lemig fijn zand. De vennen zijn ontstaan
in uitgestoven laagten. Het uitgestoven zand heeft enkele grote
stuifduinen gevormd ten noordwesten en noordoosten van de
Huisvennen. Deze stuifzanden bepalen grotendeels de vorm van
het terrein (RGD, 1985). De toppen van de stuifduinen steken
enkele meters boven het maaiveld in de omgeving en de vennen
uit.
In het (leemarme en zwak lemige fijne) dekzand hebben zich
hoofdzakelijk veldpodzolen ontwikkeld. Hoewel de gronden onder
natte omstandigheden zijn ontstaan, hebben ze thans voor een
deel een diepe ontwatering.
Doordat de stuifduinen relatief jong zijn, heeft hierin nog weinig
bodemvorming plaatsgevonden. Deze gronden worden daarom
gerekend tot de duinvaaggronden (Stiboka, 1985).
Ter plaatse van de Huisvennen en de directe omgeving is in de
ondiepe ondergrond (tot 4 m beneden maaiveld) een leem- en
veenlaag aanwezig. De dikte van deze laag varieert van 0 tot 0,5
m. In de Huisvennen is veen aanwezig geweest, aangezien
bekend is dat men hier op grote schaal turf heeft gewonnen. De
omvang van veenrestanten is momenteel zeer gering.

AquaSense © - 03.2152
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2.3. Gebruik en beheer
De Huisvennen en de omliggende heide en bosgronden zijn
sinds 1924 in eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten.
Gegevens omtrent het gebruik en het beheer zijn achterhaald uit
met name Beije (1976), beheerplannen van de Vereniging
Natuurmonumenten (1993) en door vragen te stellen aan
beheerders van Natuurmonumenten.
Gebruik door de eeuwen
heen

In de Middeleeuwen waren de woeste gronden in het centrale
deel van Brabant als gemeynten in gemeenschappelijk gebruik
bij de boerenbevolking. Door het branden, kappen en beweiding
van het oorspronkelijke eiken-berkenbos is heide ontstaan,
waaronder de Kampinasche heide. Sinds 1840 (de eerste
topografische kaart) is de heide door landbouwontginningen en
door kunstmatige en spontane bebossing weer sterk
ingekrompen tot de huidige 400 ha. Op oude kaarten is te zien
dat rond 1840 reeds een ringsloot om de Huisvennen was
gegraven.
De Huisvennen zijn sterk vergraven voor de turfwinning, in ieder
geval sinds 1828, maar waarschijnlijk al veel langer. De schaal
van de vergravingen wordt duidelijk uit het feit dat in het begin
van de 20 e eeuw de brandstof voor de Boxtelse
elektriciteitscentrale voor een belangrijk deel uit de Huisvennen
kwam. Verdere vergravingen zijn gevormd door loopgraven in de
eerste wereldoorlog (zuidoostelijk van Huisvennen in richting
Witte Bergen) en het scheppen naar vis in het begin van de 20e
eeuw (nabij Kogelvangersven).
Intensieve vergravingen zijn aanwezig in het Lelieven, Flesven
en het Meeuwenven. Behalve veen is hier ook zoveel zand
vergraven dat men blijkbaar grote bassins ten behoeve van de
visserij heeft aangelegd. Ook zijn kleinere, rechthoekige en diepe
bakken aanwezig, o.a. ten zuiden van het Meeuwenven
(146,2;399,2 ) en het Flesven (146.4;399,4), mogelijk voor pootvis.
Aan de oevers is de zaak meestal op rabatten gezet, waardoor
de indruk bestaat dat men hier eikenhakhout heeft willen telen.
Zelfs in de plas ten noorden van het Ganzenven worden de 2 m
brede rabatten afgewisseld door even zo brede sloten. Ten
noorden van het Flesven en het Lelieven zijn gegraven
vennetjes, slootjes en eilandjes aanwezig, de reden hiervoor is
onduidelijk.
Waarschijnlijk is er altijd veel gevist in de Huisvennen. In de jaren
’30 en ’40 heeft de toenmalig boswachter Van der Ham met zijn
zoon veel gevist op baars in het Groot Huisven. In 1950 werden
restanten van een houten vangbak voor paling gevonden in de
afvoersloot van de Huisvennen (pers. med. Beije, 1994). Begin
jaren zeventig is het Hondsvisje uitgezet in de Huisvennen. In de
huidige situatie is de omvang van de sportvisserij zeer beperkt,
en zijn er nauwelijks negatieve effecten.

Natuurbeheer

AquaSense © - 03.2152

Sinds 1978 zijn voor Kampina beheersrichtlijnen en plannen
vastgesteld. Het beheer van vennen is erop gericht verdroging,
verzuring en eutrofiëring tegen te gaan. Herstelmaatregelen van
vennen, zoals opschonen en plaggen worden projectmatig
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aangepakt, waarbij zwak gebufferde vennen eerste prioriteit
hebben en zure heidevennen tweede prioriteit. Voor de
zwakgebufferde Oisterwijkse vennen zijn inmiddels maatregelen
uitgevoerd. Nu zijn de heidevennen van Kampina aan de beurt.
Het doel van het heidebeheer is het instandhouden en verkrijgen
van een voedselarme situatie. Daarvoor wordt het terrein, met
name de centrale heide van Kampina, integraal begraasd, tot in
de jaren ’80 met behulp schapen en later met runderen en
paarden. Aanvullend hierop is geplagd en gemaaid. De effecten
van de begrazing zijn wisselend. Op de overgang van natte naar
droge heide is de vergrassing met pijpenstrootje slechts in
geringe mate teruggedrongen. Op natte terreindelen was de
begrazing niet afdoende tegen vergrassing. Plaggen en
chopperen heeft op grote schaal plaatsgevonden, maar is sinds
1991 niet meer toegepast. Dit was het gevolg van het te hoge
gehalte zware metalen, waardoor het financieel niet meer
haalbaar was.
Het beheer van het bos is gericht op behoud en ontwikkeling van
levensgemeenschappen van structuurrijk bos met inheemse en
ter plaatse thuishorende boomsoorten. Daarvoor is gedund ten
gunste van inheemse soorten en zijn sommige opstanden met
exoten gekapt ten gunste van heide of aangeplant met zomereik.
Uitheemse soorten als Amerikaanse vogelkers en
krentenboompje zijn bestreden. Voor de toekomst wordt
gestreefd naar meer zelfregulerende bossen (Vereniging
Natuurmonumenten, 1993).
Aangezien op Kampina zeer verstoringsgevoelige vogels
voorkomen, dient de centrale open heide in de broedperiode zeer
rustig te blijven. Ten behoeve hiervan is rond de Huisvennen een
rustgebied gecreëerd.

2.4. Cultuurhistorie, archeologie en archiefwaarden
Cultuurhistorie

De aanwezigheid van cultuurhistorische waarden is onderzocht
via de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie NoordBrabant. De cultuurhistorische waardenkaart maakt onderdeel uit
van het Streekplan van de provincie Noord-Brabant. Kampina
heeft de hoogste waardering in de categorie historisch
landschappelijk vlak. Hiervoor stelt het streekplan dat in principe
alleen ontwikkelingen zijn toegestaan die zijn gericht op het
behoud of herstel van deze waarden. In de cultuurhistorische
waardenkaart is ook een omschrijving van de belangrijkste
waarden opgenomen, die bij ingrepen beschermd moeten
worden (bijlage 3). Hieruit blijkt dat in de Huisvennen wat betreft
structuren in ieder geval rekening gehouden moet worden met de
relicten van afwateringskanalen, en de in noord-zuid richting
lopende geulen nabij het Kogelvangersven (relicten van
loopgraven).

Archeologie

De archeologische waarden zijn nagegaan via het
informatiesysteem ARCHIS en het provinciaal toetsingskader.

AquaSense © - 03.2152
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Vanuit ARCHIS geldt voor Kampina dat delen van de
Huisvennen vallen in het gebied met een middelhoge
archeologische verwachtingswaarde. Voor het provinciaal
toetsingskader geldt een hoge archeologische
verwachtingswaarde. Als ingrepen plaatsvinden waarvoor een
ontgrondingvergunning nodig is, dan geldt in principe dat er in
gebieden met hoge dan wel middelhoge archeologische
verwachting archeologisch vooronderzoek moet plaatsvinden in
het veld. Bij een lage verwachting is een inventariserende
bureaustudie meestal voldoende.
Bodemarchief

Kampina is een uitgestrekt veen- en zandgebied. Eventuele
menselijke activiteiten in het verleden en het voormalig
landschap rond de vennen zullen in de venige bodems tot
uitdrukking komen in de in de bodem bewaard gebleven
botanische resten (veen; stuifmeel en zaden). Gezien de hoge
archeologische verwachting is de kans dat informatie over
menselijke activiteiten inderdaad opgeslagen ligt in de
venbodems erg groot. In zo’n geval is het van groot belang om
het bodemarchief (met name het veen) te sparen zodat later nog
onderzoek naar menselijke activiteiten dan wel het voormalig
landschap kan worden uitgevoerd.
Volgens het 10-Stappenplan Brabantse Vennen van de provincie
Noord-Brabant dient voorafgaand aan vergraving het
bodemarchief onderzocht te worden op de waarde, conservering,
ouderdom en uniciteit. Dit kan met een kort onderzoek naar de
dikte van de aanwezige veenlagen en de samenstelling van het
stuifmeel in de venige venbodems. Aangezien uit de literatuur
bekend is dat in de Huisvennen het grootste deel van het veen
door de grootschalige turfwinning verwijderd is, is de kans gering
dat er waardevolle restanten aanwezig zijn. Tijdens het veldwerk
zijn geen veenrestanten in de vennen aangetroffen. Om dit met
zekerheid te vast te stellen zou een meer uitgebreide campagne
opgezet moeten worden, waarbij ook de samenstelling van het
veen wordt onderzocht.

2.5. Waterhuishouding
Grondwater

In de watervoerende pakketten onder de toplaag is de
grondwaterstroming noord/noordoost gericht (KIWA 97.074 en
Roelofs, 1979). De voeding van het ondiepe pakket vindt plaats
vanaf het Kempisch Plateau tot de Kampina. Water infiltreert in
de dekzandruggen (bv. de Mid-Brabantse dekzandrug) en komt
weer boven in de beekdalen. De grondwaterstroming tussen de
toplaag en het ondiepe pakket wordt op de Kampina gekenmerkt
door infiltratie op de heide en kwel in delen van het dal.
De Kampina heeft een vlak centrum als het gaat om freatische
grondwaterstanden. Aan de randen vertoont het vlak een steile
helling in westelijke en noordelijke richting. In oostelijke richting

AquaSense © - 03.2152
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loopt het vlak relatief flauw af richting Beerze. Bij de Huisvennen
stroomt het grondwater voornamelijk naar het noorden.
Sinds 1980 worden de waterstanden in het Groot Huisven
(S7835), het Kogelvangersven (S7834) en het Flesven ((S7836)
gemeten. Vlakbij de 3 meetpunten in het oppervlaktewater wordt
ook de grondwaterstand (P7805, P7804 en P7801) gemeten
(figuur 2.2).

S7836

P7801

P7804
P7805

S7834
S7835

P7826

Figuur 2.2 Locatie meetpunten grond- en oppervlaktewaterstanden

Figuur 2.3
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Uit de vergelijking van de grondwaterstanden bij het Flesven, het
Kogelvangersven en het Groot Huisven (figuur 2.3) is de
stromingsrichting van het grondwater te herkennen. De
grondwaterstanden zijn het hoogst bij het Groot Huisven. Bij het
meer oostelijk gelegen Kogelvangersven zijn de
grondwaterstanden iets lager. Naar het noorden toe (Flesven)
zijn de grondwaterstanden duidelijk lager.

Grondwaterstanden Groot Huisven, Kogelvangersven en Flesven in de
periode na 1980
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Kenmerkend voor de vennen op de Kampina is een dikke
roodbruine verkitte laag die slecht waterdoorlatend is. Bij
boringen die worden beschreven door Beije (1976) wordt
geconstateerd dat deze ondoorlatende laag in een groot deel van
de Huisvennen ontbreekt. Dit maakt het mogelijk dat de
Huisvennen onder invloed van kwel staan.
Uit een vergelijking van de grond- en oppervlaktewaterstand bij
het Groot Huisven en het Kogelvangersven blijkt dat de
grondwaterstanden in de winter hoger zijn dan de
oppervlaktewaterstand. Dit, samen met het ontbreken van de
ondoorlatende laag, betekent dat de vennen in de winter enkele
maanden gevoed zullen worden vanuit het lokale grondwater. Er
zijn overigens geen aanwijzingen dat het lokale grondwater een
grote invloed heeft op de waterkwaliteit in de vennen. Het
grondwater dat in de vennen uitkomt is kennelijk heel recent
geïnfiltreerd regenwater, dat niet is aangerijkt met calcium.
In de zomer vindt infiltratie vanuit de vennen naar het grondwater
plaats. Bij het Flesven is de grondwaterstand het hele jaar door
lager dan de oppervlaktewaterstand en daar treedt dus vrijwel
geen kwel op.
Ook Beije (1976) en Roelofs (1979) constateren dat de
Huisvennen waarschijnlijk onder invloed staan van grondwater.
Oppervlaktewater

De Huisvennen liggen lager dan de andere heivennen op
Kampina. Ook de waterstand is in de Huisvennen lager dan in de
andere vennen. Uit oude kaarten kan geconcludeerd worden dat
rond 1840 de waterstand in sommige vennen op Kampina hoger
was dan in de huidige situatie, maar in de Huisvennen
opmerkelijk lager dan nu. Op oude kaarten is vaak alleen het
Groot Huisven te herkennen, de andere Huisvennen lijken
nauwelijks waterdragend geweest te zijn. Het is zeer
waarschijnlijk dat dit wordt veroorzaakt doordat in deze situatie
nog veel veen in de vennen aanwezig was. Echter, het is ook
mogelijk dat op oude kaarten niet alle vennen zijn aangegeven.
Het water van de Huisvennen kon vroeger via een sloot aan de
noordzijde weglopen. De situatie is in 1951 veranderd door het
plaatsen van een stuw in deze sloot bij het Flesven, waardoor het
waterpeil 75 cm werd opgezet. De verhoging van het waterpeil
heeft er toe geleid dat de Huisvennen minder onder invloed zijn
komen te staan van kwel dan in de situatie van voor 1951.
's Winters staan vrijwel alle Huisvennen rechtstreeks met elkaar
in verbinding, op enkele vennen na, bijvoorbeeld het vennetje pal
ten zuiden van het Kogelvangersven. Dit is ook goed te zien als
de oppervlaktewaterstanden van het Groot Huisven,
Kogelvangersven en het Flesven tegen elkaar uitgezet worden
(figuur 2.4). De waterstanden in het Kogelvangersven en het
Groot Huisven zijn vrijwel identiek. Het Flesven heeft meestal
een iets lager waterpeil. Het Flesven ligt benedenstrooms van de
andere vennen waardoor het niet onlogisch is dat het over het
algemeen een lager waterpeil heeft. Bovendien is de
grondwaterstand rond het Flesven duidelijk lager dan rond de
meer bovenstrooms gelegen vennen en treedt er vanuit het
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Flesven waarschijnlijk meer wegzijging op dan vanuit het Groot
Huisven en het Kogelvangersven.

waterstand cm + NAP
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Figuur 2.4
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650

Oppervlaktewaterstanden in het Groot Huisven, Kogelvangersven en
Flesven in de periode na 1980

Het oppervlaktewater in de Huisvennen heeft de neiging om in
noordelijke richting (richting stuw in het Flesven) te stromen. Het
Groot Huisven is het meest zuidelijk gelegen ven van de
Huisvennen en wordt daardoor minder beïnvloed door de
waterkwaliteit in de benedenstrooms gelegen andere
Huisvennen. Dit is de belangrijkste reden dat het Groot Huisven
het voedselarme karakter langer heeft behouden dan de overige
Huisvennen.
De fluctuatie van het oppervlaktewaterpeil in de Huisvennen is
beperkt. Afvoer van water via de sloot aan de noordzijde van het
Flesven voorkomt dat de waterpeilen te hoog stijgen. De stuw in
de sloot zorgt er voor dat het water in de zomer wordt
vastgehouden en niet oppervlakkig weg kan. Deze
waterhuishoudkundige situatie met geringe peilfluctuaties (30-40
cm) biedt kansen voor hoogveenontwikkeling. Na het opzetten
van het peil is deze hoogveenontwikkeling ook op gang gekomen
(Beije, 1976, beheerverslag Natuurmonumenten, 1960-1961 en
1965-1966).

2.6. Chemie van water en bodem
Water

Methoden
Gegevens over waterkwaliteit zijn verzameld uit de literatuur.
Aanvullend zijn in juli en augustus 2003 watermonsters
verzameld. Op een representatieve plaats langs de oever werd in
een viertal vennen met een witte emmer water van 10-30 cm
onder de oppervlakte geschept. Visueel werden kleur en
helderheid vastgesteld. Uit de emmer werden deelmonsters
genomen voor de meting van pH (WTW pH meter) en elektrische
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geleidingsvermogen (EGV) (WTW LF 340 meter) binnen 6 uur na
monstername. Voor de meting van de pH werd een Russell
CTL/LCW -glaselectrode gebruikt. De deelmonsters voor
laboratoriumanalyse zijn binnen 24 uur afgeleverd in het
laboratorium van Hydron (Utrecht), waar de parameters uit Tabel
1 werden bepaald volgens de methoden omschreven in Hydron
(2002).
De verhouding van de ionen calcium en chloride (Ionic Ratio, IR
= Ca/[Ca+Cl]) is tegen het elektrisch geleidingsvermogen
uitgezet volgens Van Wirdum (1991). De concentraties van Ca
en Cl zijn in deze formule uitgedrukt in milli-equivalenten per liter.
Hiermee wordt inzicht verkregen in de herkomst van het water.
Een hoge IR geeft relatief hoge calciumconcentraties, dus grote
beïnvloeding door grondwater aan, een lage IR geeft relatief lage
calciumconcentraties, dus een meer regenwaterachtig karakter
aan.
Resultaten
Als gevolg van de grote regenwaterinvloed is in de Huisvennen
sprake van overwegend zure tot matig zure, voedselarme
omstandigheden.
De chemische analyses uit archieven zijn samen met recente
resultaten vermeld in bijlage 4. De belangrijkste resultaten zijn
voor drie perioden samengevat in tabel 2.1. Hierin zijn ook de
streefbeelden voor zure, ongebufferde vennen, danwel zwak
gebufferde vennen vermeld (AquaSense 1996, 2000). Welk van
de streefbeelden is gehanteerd is afhankelijk van de resultaten
van het historisch vegetatieonderzoek en de toetsing daarvan
aan de criteria van Arts & Van Duinhoven (2000).
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Tabel 2.1

code

Naam ven

Streefbeelden en meetgegevens waterchemie voor de jaren 1947-1959,
1983-1984 en 2003. Overschrijdingen van de streefwaarden voor zure,
ongebufferde wateren zijn vet gedrukt, overschrijdingen van de
streefwaarden voor zwakgebufferde wateren zijn cursief gedrukt.
Jaar

streefbeeld zuur, ongebufferd
streefbeeld zwak gebufferd
H1
Groot Huisven
'50
'84
'02
H3
Duikersven
'84
'03
H4
Kogelvangersven
'50
'84
'03
H5
naamloos, zo H4
'84
'03
H6
Groene Bergen
'84
'03
H7
naamloos, n H6
'84
'03
H8A Ganzeven
'84
'03
H8G naamloos, z H8A
'84
'03
H9
Lelieven
'50
'84
'03
H10
Flesven
'84
'03
H11
trilveen, n H10
'84
'03
H12
Meeuwenven
'84
'03
H13A Parachutistenven
'84
'03

pH
4-5
5-7
5,1
5,4
5,6
4,2
5,6
4,9
4,2
5,4
4,6
4,7
4,6
4,7
5,0
5,0
4,0
4,7
3,9

EGV25 NH4-N NO3-N
mS/m mg/l
mg/l
< 10
< 0,7
< 0,2
< 10
< 0,2
< 0,2
0,1
0,0
9,5
0,7
0,0
3,7
0,0
0,0
10,6
0,3
0,1
9,9
0,0
0,0
0,0
9,8
1,8
0,1
17,0

t-N
mg/l
< 2,2
< 2,2

t-P
mg/l
< 0,07
< 0,07

1,1
1,4

0,0
0,0

4,8

0,5

2,2

Cl
mg/l
< 20
< 30
16,8
10,3
9,4
9,4
12,4
18,0
8,9

SO4
mg/l
< 10
< 15

Ca
mg/l
1-3
< 10

18,6
1,9
17,3
0,1

2,8
1,4
3,2
1,4

25,0

1,0

12,4
9,4
8,7

17,7
0,1
18,7

2,2
1,4
2,0

19,3
14,5
24,7
9,9
5,4

1,2
0,0
1,4

0,1
0,0
0,2

1,4
2,5
3,0

0,0
0,1

1,4

0,0

9,4
9,3
9,5

13,4
0,3
17,9

2,0
1,0
3,1

2,1
1,9

0,1

11,3
9,1
11,2

10,6
0,4
23,1

2,4
1,3
1,7

5,2
4,6
4,5
4,1
5,5
4,5

9,2
5,8
8,6
14,6

1,1
0,0
0,5

0,1
0,0
0,0

4,1
4,9
3,8
5,1

12,2
10,2
8,6
3,8

1,1
0,0
1,4

0,1
0,0
0,1

Het Groot Huisven was van oorsprong een zwak gebufferd ven.
De overige vennen zijn waarschijnlijk van oorsprong zuurder
geweest. Hoewel de historische gegevens van het Groot Huisven
van '47, '52 en '57 niet veel verschillen tonen met nu wordt dit wel
bevestigd door de vegetatiegegevens.
In 1983/1984 overschrijden alle vennen de ammonium- en
sulfaatnormen, en is de alkaliniteit te laag, hetgeen duidelijk op
verzuring wijst. In het Groot Huisven is de situatie iets beter dan
in de andere vennen, maar in de jaren daaraan voorafgaand was
ook het Groot Huisven sprake van erg zure omstandigheden. In
1978 werd een pH-waarde van 3,8 gevonden (AquaSense,
2003). In 1983/1984 is met name in het zuidelijk deel van het
Ganzenvencomplex (H8G) en het Parachutistenven (H13A) de
pH erg laag.
Naast verzuring is in de jaren ’80 ook sprake van eutrofiëring. In
het Kogelvangersven (H4) en in het zuidelijk deel van het
Ganzenvencomplex (H8G) is het totaal-N gehalte erg hoog. Dit
geldt niet voor het Groot Huisven. Van veel andere vennen is het
totaal-N gehalte uit die periode niet bekend. Als belangrijkste
AquaSense © - 03.2152
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oorzaak voor de eutrofiëring wordt de grote kokmeeuwenkolonie
gezien, die in de jaren zestig en zeventig in de Huisvennen
voorkwam (paragraaf 2.5). In de huidige situatie geldt nog steeds
dat het totaal-N en totaal-P gehalte te hoog is in de meeste van
de vennen, die het sterkst beïnvloed zijn door de
meeuwenkolonie (Duikersven, Ganzenven en Meeuwenven).
In de huidige situatie zijn eveneens erg hoge EGV-waarden
gevonden. De reden hiervoor is niet geheel duidelijk, mogelijk
houdt het verband met de droogte van deze zomer, waardoor
veel indamping heeft plaatsgevonden.
In figuur 2.5 is de ionenratio uitgezet tegen het elektrisch
geleidingsvermogen. Alle punten van de Huisvennen liggen rond
punt A. Hieruit blijkt dat er op dit moment geen invloed van
grondwater zichtbaar is.
1,00

L

0,90
0,80
0,70

IR

0,60
0,50
W1

0,40
0,30

H12
H8
H1H3
H9

0,20

A

0,10

T

0,00
1

10

100

1000

10000

EC25 (mS/m)

Figuur 2.5

Bodem

IR-EGV diagram, waarin voor de Huisvennen H1, H3, H8, H9 en H12
de ionenratio is uitgezet tegen de EGV. Referentiepunten zijn A
(regenwater), L (grondwater) en T (zeewater). Ter vergelijking is ook
het meetpunt van het Winkelsven (W1) opgenomen.

Methoden
Tijdens de veldbezoeken zijn in elk ven mengmonsters van
bodemslib - bestaande uit 9 evenwichtig verspreide
deelmonsters - en monsters van de bodem genomen. De locaties
zijn opgenomen in de veldkaartjes (bijlage 1). Deze monsters zijn
afgeleverd bij het Centraal Bodemkundig Bureau te Deventer.
Hier werd het slib geanalyseerd op o.a. droge stof, organisch
stofgehalte, zware metalen, minerale olie en voedingsstoffen,
waarna op basis van de Evaluatienota Water werd getoetst in
welke klasse het slib valt. Voor plagmonsters werd een beperkter
pakket geanalyseerd, waarna volgens het Besluit Overige
Organische Meststoffen (BOOM-besluit) de
verontreinigingsgraad werd vastgesteld.
Resultaten
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De analyseresultaten van de slib- en bodemonderzoeken zijn
opgenomen in bijlage 5. Een bespreking van de
milieuparameters (zware metalen, PAKs) en de gevolgen voor de
maatregelen is opgenomen bij de bespreking van de kansrijkheid
van de maatregelen (hoofdstuk 3). De voedselrijkdom van het
slib wordt hier besproken.
Het slib van de vennen is zeer voedselrijk, met name wat betreft
stikstof. Het gemiddelde stikstofgehalte in het slib van de
onderzochte vennen (8000 g/kg droge stof) is twee maal zo hoog
als dat van voedselrijke meren en plassen in West-Nederland.
Het gemiddelde fosfaatgehalte (640 g/kg droge stof) ligt hoger
dan dat van eutrofe vennen op de Veluwe (500 g/kg droge stof)
en is ongeveer vergelijkbaar met dat van voedselrijke meren en
plassen. In het Kogelvangersven werd zelfs een fosfaatgehalte
van 1200 g/kg droge stof gevonden.

2.7. Plantengroei
Historische gegevens (tot 1994) over de plantengroei werden
opgespoord in de literatuur, o.a. in Beije (1976), Van Dam
(1983), Hofman en Jansen (1986), Bruinsma (1994) en Van
Beers (1997), en werden verkregen van de Vereniging
Natuurmonumenten en de provincie Noord-Brabant. De
historische gegevens werden aangevuld met veldwaarnemingen
tijdens dit onderzoek.
Vennen

De heide van Kampina wordt gekenmerkt door een afwisseling
van vennen en natte, vochtige en droge heide. De meeste
vennen zijn typische zure heidevennen, met soorten als knolrus,
veelstengelige waterbies en klein blaasjeskruid. Na het opzetten
van het waterpeil in 1951, waardoor de peilen minder
fluctueerden en vele vennen niet meer droogvielen in de zomer,
is initiële hoogveenontwikkeling op gang gekomen, waardoor
diverse veenmossoorten, veelstengelige waterbies, witte
snavelbies, lavendelhei, beenbreek, kleine veenbes en klein
blaasjeskruid zich konden uitbreiden (Beije, 1976, Beheerverslag
Natuurmonumenten, 1960-1961 en 1965-1966).
Het Groot Huisven verschilt van de overige vennen, doordat het
van oorsprong een zwak gebufferd en zeer soortenrijk ven was.
Naast soorten van zure milieus kwamen hier veel soorten voor uit
het Oeverkruidverbond, zoals waterlobelia, oeverkruid en grote
biesvaren.
In bijlage 6 is een overzicht van alle verzamelde
vegetatiegegevens gegeven; tabel 2.2 geeft hiervan een
samenvatting. De indeling in de tabel is gebaseerd op OBNdoelsoorten en milieu-indicaties uit de database BioBase (CBS,
2002). De indeling is zo gekozen om de processen in de tweede
helft van de vorige eeuw te kunnen illustreren.
Hierbij moet worden vermeld dat het ontbreken van soorten niet
per definitie wil zeggen dat de soorten er niet zijn, met name de
gegevens uit de vroegste periode kunnen onvolledig zijn.
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Tabel 2.2

Aantal soorten per soortgroep voor drie perioden. A: 1943-1957, B:
1975-1984, C: 1988-2003.

Periode
Doelsoorten zwak zure milieus
Doelsoorten zure milieus
Indicatoren eutrofiering
Indicatoren verzuring
Indicatoren kwel

Groot
A
6
13
0
3
0

Huisven
B
C
3
0
8
9
3
2
4
5
1
0

Overige vennen
A
B
C
2*
0
0
7
10
8
0
7
9
3
3
6
0
0
0

* Beiden gevonden in het Kogelvangersven

De tabel geeft het verschil aan tussen het Groot Huisven en de
overige vennen, en brengt de ontwikkeling van de vegetatie in de
tijd in beeld. In het Groot Huisven waren in de jaren ’40-’50 meer
doelsoorten van zwak zure milieus aanwezig dan in de overige
vennen. Het enige andere ven waar soorten van zwakgebufferde
milieus voorkwamen was het Kogelvangersven. Het voorkomen
van deze soorten werd mogelijk veroorzaakt door een toevoer
van (lokale) kwel, waar het voorkomen van holpijp in het Groot
Huisven op wijst.
Bijzondere soorten van zure vegetaties kwamen in alle vennen
voor. Gedurende de tweede helft van de vorige eeuw zijn de
bijzondere soorten van de zwak zure milieus (waterlobelia,
oeverkruid, moerassmele en moerashertshooi) allemaal
verdwenen. De bijzondere soorten van de zure milieus hebben
zich kunnen handhaven, hoewel de bedekkingen van soorten als
veelstengelige waterbies en klein blaasjeskruid en aan de oevers
dopheide en draadzegge aanzienlijk zijn verminderd. In alle
vennen is een toename van indicatoren van eutrofiëring (met
name pitrus), verdroging en verzuring (knolrus en geoord
veenmos) te zien.
Heide en bos

Door het opzetten van het peil in 1951 is lange tijd sprake
geweest van een onevenwichtige situatie: dophei en laagliggend
eiken-berkenbos stierf af en iets dieper lieten hele stukken
vroegere oevervegetatie los van de bodem, waardoor drijvende
matten werden gevormd die een basis konden bieden voor
veenmostapijten.
Natte heide komt voor in terreindelen met een hoge, weinig
fluctuerende grondwaterstand, en rond de vennen. In de natte
heideterreinen komen op enkele plekken nog zeldzame soorten
voor als veenbies, kleine veenbes, lavendelheide,
klokjesgentiaan en beenbreek. De vroeger toonaangevende
dopheide is veelal vervangen door pijpenstrootje en de
venoevers zijn vaak begroeid met pitrus. Op de drogere
voedselarme zandgronden is struikheide toonaangevend. Bij
vergrassing neemt bochtige smele de plaats van struikheide in.
De vochtige heide is een overgangsvorm tussen droge en natte
heide, waar dopheide en struikheide naast elkaar voorkomen. Bij
vergrassing treden zowel pijpenstrootje als bochtige smele op.
Bos in Kampina bestaat in het algemeen uit eerste generatie
heidebebossing, met name grove-dennenbos. Bos van inheemse
soorten komt in beperkte mate voor. In dit project wordt
onderscheid gemaakt in het centrale bosdeel (gelegen tussen de
Huisvennen) en het overige omliggende bos. In het centrale
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bosdeel is in het begin van de twintigste eeuw met name grove
den aangeplant, in de jaren vijftig ook Corsicaanse den en
inlandse eik (ten noorden van het Groot Huisven). In de
omliggende bosdelen is ook voornamelijk grove den aangeplant,
in het begin van de twintigste eeuw.

2.8. Fauna

2.8.1.Vogels
Gegevens over de voorkomende vogelsoorten werden
voornamelijk verzameld uit de literatuur, waarbij voor de
broedvogels vooral gebruik werd gemaakt van het overzicht van
Van Dieren (1991) en Veenstra (2000). Voor overwinterende
vogels werden gegevens opgevraagd bij SOVON. Tijdens het
veldbezoek zijn aanvullende waarnemingen genoteerd. Voorts is
informatie van de beheerders verkregen.
Broedvogels

Wat broedvogels betreft kan Kampina worden gekenmerkt als
een soortenrijke heidevogelgemeenschap met vochtminnende
soorten. In bijlage 7 is een tabel met alle soorten opgenomen.
Karakteristieke soorten van open heide zijn wulp, kievit,
veldleeuwerik, graspieper en roodborsttapuit. In de bosgebieden
nabij de Huisvennen zijn de boompieper, boomkruiper,
gekraagde roodstaart en wielewaal talrijk. Ook roofvogels komen
hier voor (boomvalk, sperwer).
De diepere Huisvennen zijn van belang als broedgebied voor
watervogels zoals de dodaars, fuut, wintertaling, slobeend,
tafeleend en kuifeend. Ook zeldzamere soorten zoals
roodhalsfuut, geoorde fuut, roerdomp en klein waterhoen zijn hier
regelmatig als broedvogel gesignaleerd, maar op de geoorde fuut
na, zijn deze de afgelopen jaren niet meer broedend
waargenomen.
De afgelopen decennia is de vogelpopulatie van Kampina niet
stabiel geweest. Veel soorten zijn verdwenen, waaronder grauwe
kiekendief, zwarte stern, nachtzwaluw, grote karekiet en geelgors
(reeds voor 1989) en korhoen, patrijs, kramsvogel en grauwe
klauwier (sinds 1989). Deze soorten zijn ook landelijk sterk
achteruitgegaan. Om onduidelijke redenen zijn sinds 1989
verschillende watervogels (o.a. wintertaling, tafeleend, fuut,
waterral, slobeend en kuifeend) sterk achteruitgegaan.
Alle soorten broedvogels zijn beschermd volgens de Flora- en
faunawet. Van de voorkomende soorten zijn 14 soorten extra
beschermd vanwege hun voorkomen op de Rode Lijst of de
Europese Vogelrichtlijn. Daarvan zijn 9 soorten binnen Kampina
min of meer gebonden aan de Huisvennen als broedlocatie.

Wintervogels
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broedvogelsoorten zijn dit onder andere ganzen, zwanen,
aalscholvers, smienten en meeuwen. Wilde eend (ca. 500 per
jaar) en wintertaling (ca. 150 per jaar) zijn de soorten die in de
wintertellingen het meest prominent aanwezig zijn. De meeste
soorten zijn redelijk algemene soorten die in grote aantallen in
ons land overwinteren, maar er zijn ook enkele Rode Lijstsoorten vertegenwoordigd (dodaars, blauwe kiekendief,
watersnip en ijsvogel).
Van de ganzen en zwanen is de taigarietgans met veruit de
hoogste aantallen aanwezig (ca. 115 per jaar), gevolgd door de
canadese gans (45 per jaar). De taigarietgans komt in kleinere
aantallen voor dan de toendrarietgans en is internationaal van
belang.
Kokmeeuwen

Gedurende meerdere decennia in de 20e eeuw is in de
Huisvennen een grote kokmeeuwenkolonie aanwezig geweest.
Volgens Schäffner (1972) was deze kolonie in de jaren ’50
beperkt tot het Meeuwenven. Toen echter in de jaren ’60 een
vuilnisbelt juist ten zuiden van Kampina werd aangelegd, nam
het aantal broedparen sterk toe tot meer dan 1000, verdeeld over
het hele gebied van de Huisvennen (figuur 2.6). De hoogste
dichtheden waren rondom het Duikersven, tussen het
Ganzenven en het Lelieven en in het Meeuwenven.
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Figuur 2.6

Ontwikkeling aantallen broedparen Kokmeeuw in Kampina (Bron: Cox
& Schellekens, 1984)

In de jaren '60 en '70 is met diverse maatregelen geprobeerd om
de populatie te verminderen, die pas in 1975 echt resultaat
opleverden (Beije, 1976).

2.8.2.Amfbieën, reptielen en vissen
Bij RAVON werden gegevens van de eerder in het gebied
aangetroffen soorten opgevraagd (bijlage 9). Daarnaast is het
inventarisatierapport van Smetsers-Bressers (1997)
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geraadpleegd en zijn tijdens het veldbezoek aanvullende
waarnemingen verricht. Amfibieën blijken redelijk
geïnventariseerd, reptielen en vissen minder goed.
Met het voorkomen van meerdere (beschermde)
amfibieënsoorten, heeft Kampina voor deze diergroepen een
hoge natuurwaarde (tabel 2.3). Het voorkomen van een soort als
de heikikker is voor de provincie Noord Brabant van groot
belang. Samen met de populatie(s) ten westen van de Kampina
kan dit gebied aangewezen worden als bolwerk voor deze soort
(med. RAVON).
Tabel 2.3

Amfibieën, reptielen en vissen in en nabij de Huisvennen. FF=Flora- en
faunawet, HR=Habitatrichtlijn en RL=Rode Lijst.

Naam
Amfibieen
Vinpootsalamander
Kleine watersalamander
Gewone pad
Heikikker
Bruine kikker
Poelkikker
Middelste groene kikker
Groene kikker complex
Reptielen
Levendbarende hagedis

jaar
FF HR RL waarnemingen
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
!
!
!

!
!

aantal
zeker in/nabij
waarnemingen Huisvennen Wetenschappelijke naam

1990-1992
1991-1992
1986-1991
1989-1992
1987-1992
1988
1988
1985-1992

3
3
9
21
9
2
2
28

1985-1994

36

x

Triturus helveticus
Triturus vulgaris
Bufo bufo
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana lessonae
Rana klepton esculenta
Rana esculenta synklepton

x

Lacerta vivipara

x
x
x

2.8.3.Libellen
Gegevens werden verzameld uit de literatuur, o.a. uit
beheerplannen van Natuurmonumenten en uit
inventarisatierapporten van vrijwilligers (Swinkels-Verpraet,
diverse jaren; Termaat, diverse jaren). Deze gegevens werden
aangevuld met waarnemingen tijdens de veldbezoeken.
Libellen zijn met name in 1995 en in 2003 goed onderzocht (tabel
2.4). Vrijwel alle voorkomende libellen zijn vrij algemene soorten.
De meest voorkomende soorten zijn soorten van zure,
voedselarme vennen, zoals watersnuffel en Gewone
pantserjuffer. Ook komen veel soorten van voedselrijke vennen
voor, zoals Vuurjuffer. In 1995 werd een populatie van de
karakteristieke venlibel Koraaljuffer vastgesteld aan het Flesven,
die in 2003 verspreid over het gebied werd aangetroffen. Een
andere bijzondere soort die in 1995 verspreid over het gebied
werd aangetroffen is de Noordse witsnuitlibel. Een waarneming
van de rode lijstsoort venwitsnuitlibel in 1995 is onzeker. Er zijn
geen Habitatrichtlijn- of Flora- en faunawetsoorten aangetroffen.
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Tabel 2.4

Ecologie/status
Gevoeligheid voor

Voorkomen van libellensoorten. Ecologische gegevens naar Ketelaar
(2001). Biotoop: 1 zure, voedselarme vennen; 2 matig zure, matig
voedselrijke vennen; 3 voedselrijke vennen; 5 overal. Gevoeligheid: -sterk negatieve beïnvloeding, - negatieve beïnvloeding, 0 geen
beïnvloeding; + positieve beïnvloeding, ++ sterk positieve beïnvloeding.
Positieve indicatoren duiden op een nog redelijk goede situatie.
RL=Rode Lijst: KW = kwetsbaar (overige soorten niet bedreigd).

Nederlandse naam

Voorkomen in de Huisvennen
ven H1 H2 H3 H3c H4 H4 H8

posiver- ver- ver- tieve
bio- zu- mes- dro- inditoop ring ting
ging cator RL
jaar '95 '03
1
o/--+
Koraaljuffer
x
1
++
o
Watersnuffel
x
1
+
Gewone pantserjuffer
x
1
+
-+ KW Venwitsnuitlibel
1
+
-+
Noordse witsnuitlibel
x
1
+
Zwarte heidelibel
x
2
o/o
Azuurwaterjuffer
3
o
+
Blauwe glazenmaker
3
Bruine glazenmaker
3
Paardenbijter
3
+
Grote roodoogjuffer
3
+
o
Lantaarntje
x
3
o
Vuurjuffer
x
3
++
Bloedrode heidelibel
x
4
o
+
Geelvlekheidelibel
x
5
Grote keizerlibel
5
+
Smaragdlibel
5
Plasrombout
5
+
o
Houtpantserjuffer
5
+
Viervlek
x
5
Gewone oeverlibel
x
5
o/+
Bruinrode heidelibel
5
+
Steenrode heidelibel
Witsnuitlibel sp.
Blauwe breedscheenjuffer
Bruinrode of Steenrode heidelibel

'95

'03
x
x

x
x

'95 '00
x'
x
x
x
x?
x
x
x
x
x
x

'03
x
x

Wetenschappelijke naam
H9

H9 H10 H10 H12 H13

'95
x
x
x

'03 '95
x
x

x
x

x
x

'00
x
x

'95

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

'03
x Ceriagrion tenellum
Enallagma cyathigerum
Lestes sponsa
Leucorrhinia dubia
Leucorrhinia rubicunda
Sympetrum danae
Coenagrion puella
Aeshna cyanea
Aeshna grandis
Aeshna mixta
Erythromma najas
Ischnura elegans
Pyrrhosoma nymphula
Sympetrum sanguineum
Sympetrum flaveolum
Anax imperator
Cordulia aenea
Gompus pulgellus
Lestes viridis
Libellula quadrimaculata
Orthetrum cancellatum
Sympetrum striolatum
Sympetrum vulgatum
Leucorrhinia sp.
Platycnemis pennipes
Sympetrum striol/vulgatum

Voor een uitgestrekt vennengebied als de Huisvennen vallen
deze resultaten tegen, hetgeen mogelijk wordt veroorzaakt door
verzuring en het ontbreken van watervegetatie in een groot deel
van de vennen.

2.8.4.Zoogdieren
Informatie over zoogdieren is verzameld met behulp van
inventarisatierapporten (Margry, 1984; Van Poppel & van Poppel,
1997). Hieruit blijkt dat op Kampina op dit moment vrijwel alleen
algemene soorten voorkomen. Genoemd worden verschillende
soorten muizen, spitsmuizen en vleermuizen, en woelrat,
eekhoorn, konijn, haas, egel, bunzing, hermelijn, vos, wezel en
ree. In het verleden kwamen ook marters, otter en wild zwijn op
Kampina voor (tabel 2.5).
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Tabel 2.5

Zoogdieren genoemd in inventarisatierapporten van Kampina.
FF=Flora- en faunawet, RL=Rode Lijst en HR=Habitatrichtlijn.
Soort
Insecteneters
Egel
Bosspitsmuis
Dwergspitsmuis
Waterspitsmuis
Huisspitsmuis
Mol
Vleermuizen
Dwergvleermuis
Ruige dwergvleermuis
Rosse vleermuis
Watervleermuis
Bruine grootoorvleermuis
Laatvlieger
Knaagdieren
Aardmuis
Bosmuis
Dwergmuis
Eekhoorn
Haas
Konijn
Rosse woelmuis
Veldmuis
Woelrat
Huismuis
Muskusrat
Siberische grondeekhoorn
Zwarte rat
Roofdieren
Bunzing
Hermelijn
Otter
Vos
Wezel
(Steen)marter
Huiskat
(On)evenhoevigen
Wild zwijn
Ree

Vleermuizen

Status
1940- 1979- 1997 wetenschappelijke naam
FF RL HR 1950 1984
!
!
!
!
!
!

x
x
x
x
x
x

!

!
!
!
!
!
!

x
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

!
!

!

x

Pipistrellus sp.
Pipistrellus nathusii
Nyctalus noctula
Myotis daubentonii
Plecotus auritus
Eptesicus serotinus

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Microtus agrestis
Apodemus sylvaticus
Micromys minutus
Sciurus vulgaris
Lepus europaeus
Oryctolagus cuniculus
Clethrionomys glareolus
Microtus arvalis
Arvicola terrestris
Mus musculus
Ondatra zibethicus
Tamias sibiricus
Rattus rattus

x
x

x

Mustela putorius
Mustela erminea
Lutra lutra
Vulpes vulpes
Mustela nivalis
Martes
Felis catus

x

Sus scrofa
Capreolus capreolus

x
x
x
x

!
!

!

Erinaceus europaeus
Sorex araneus
Sorex minutus
Neomys fodiens
Crocidura russula
Talpa europaea

x

x
x
x
x
x

Van de meeste soorten is geen nadere plaatsaanduiding bekend.
Dit geldt wel voor de vleermuizen, die in 1997 goed bestudeerd
zijn. Van zowel de watervleermuis, de bruine grootoorvleermuis
en de ruige dwergvleermuis zijn verblijfplaatsen vastgesteld op
Kampina. Kolonies van de watervleermuis zijn gesignaleerd in
een boom tegenover de Kampinahoeve, en ten noorden van de
Huisvennen. Een kolonie van de bruine grootoorvleermuis is
gevonden in de laan met Amerikaanse eiken langs de
Nianadreef. Deze laan heeft ook potentie voor soorten als rosse
vleermuis, ruige dwergvleermuis en franjestaart. De rosse
vleermuis lijkt de laatste jaren in aantal achteruit te gaan.
Verblijfplaatsen van deze soort zijn op Kampina niet bekend, wel
een paarplaats langs de Annadreef (Amerikaanse eik). De ruige
dwergvleermuis verblijft in gebouwen; op Kampina zijn er al jaren
kolonies in de Kampinahoeve en de woning van de familie Klijn.
(Amerikaanse) eiken en beuken, met name in lanen, zijn van
belang voor de vleermuizen op Kampina. Vele bomen zijn reeds
gekapt, daarom is het van belang dat de eikenlaan langs de
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Nianadreef gespaard wordt (Van Poppel & van Poppel, 1997).
De Huisvennen zelf zijn vooral voor de jacht van belang, met
name voor de watervleermuis. Langs het Flesven en het Groot
Huisven werden meestal wel enkele watervleermuizen gezien.
Overige soorten

Alle inheemse zoogdieren worden beschermd via de Flora- en
faunawet. De vleermuissoorten en de bunzing worden extra
beschermd via de Habitatrichtlijn, en de waterspitsmuis via de
Rode lijst. De bunzing is afhankelijk van een afwisselend
landschap met bossen, velden en vochtige laagten. De
waterspitsmuis heeft helder water nodig om onder water te
kunnen jagen op kleine visjes.

2.9. Knelpuntenanalyse
Guanotrofiëring

Met behulp van de brochure ‘Sleutelen aan vennen’ zijn op basis
van de (historische) vegetatiegegevens de ventypen in het
verleden en de huidige toestand bepaald. Op het Groot Huisven
na, kunnen alle vennen worden getypeerd als ‘zure vennen
zonder hoogveenverlanding’, die eerst geëutrofieerd, en
vervolgens verzuurd zijn. Als oorzaak voor de eutrofiëring is de
kokmeeuwenkolonie te noemen, die eind jaren zestig met meer
dan duizend broedparen de Huisvennen bevolkte. Op het Groot
Huisven na heeft dit bijna alle vennen beïnvloed.
Er zijn niet veel gegevens over de gehalten voedingsstoffen in de
jaren ’70 en ’80, die de guanotrofiëring kunnen bevestigen.
Slechts lokaal zijn er aanwijzingen dat er sprake was van hoge
gehalten totaal-stikstof. Wel kan de oorzaak vastgesteld worden
door de vegetatiegegevens: juist op de plaatsen van de vroegere
kokmeeuwenkolonies waren uitgestrekte pitrusvelden te zien en
ontbraken soorten van voedselarme situaties zoals
veelstengelige waterbies en klein blaasjeskruid (Beije, 1976). Dit
betreft het Duikersven, het Ganzenven, het Meeuwenven en het
deel tussen het Lelieven en Flesven.
De kokmeeuwenkolonie is inmiddels alweer jaren verdwenen,
maar de pitrusvelden zijn er nog steeds, aangezien de
voedingsstoffen slechts in geringe mate via de stuw zijn
afgevoerd, maar zich hebben opgehoopt in slib en de bodem.
Voor de fauna is eutrofiëring meestal niet direct bedreigend. Met
name indirecte gevolgen, zoals het verdwijnen van een
gevarieerde ondergedoken waterplanten-begroeiing, kunnen een
oorzaak zijn voor achteruitgang van libellen, amfibieën en
watervogels.

Verzuring en eutrofiëring
als gevolg van
atmosferische depositie
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Uit de gegevens van de waterchemie kan duidelijk worden
afgeleid dat de vennen in het begin van de jaren ’80 sterk
verzuurd waren. Er was sprake van zeer hoge ammonium- en
sulfaatgehalten. De verzuring is waarschijnlijk veroorzaakt door
atmosferische depositie van verzurende stoffen. Het optreden
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van kwel in de wintermaanden zorgt ook niet voor de aanvoer
van bufferende stoffen, aangezien dit waarschijnlijk zeer lokaal
grondwater betreft.
De atmosferische depositie als oorzaak van verzuring en
vermesting wordt bevestigd via de toetsing uit de brochure
‘Sleutelen aan vennen’ op basis van de (historische)
vegetatiegegevens. Het Groot Huisven kan specifiek getypeerd
worden als zeer zwak gebufferd ven, dat verzuurd en vermest is
als gevolg van atmosferische depositie. Door de verzuring en
eutrofiëring zijn de zeer waardevolle zwak gebufferde vegetaties
van het Oeverkruidverbond verdwenen, en wordt de vegetatie
gedomineerd door ondergedoken veenmossen en knolrus in het
water en pitrus en pijpestrootje op de oevers. Op dit moment is
de waterkwaliteit al verbeterd, maar soorten van zwakgebufferde
milieus zullen niet spontaan terugkomen. Door de hoge
bedekkingen met ondergedoken veenmossen, knolrus, pitrus en
pijpenstrootje ontbreekt het aan een minerale zandbodem om te
kiemen. Daarnaast is er mogelijk te weinig koolstofdioxide in het
water.
Ook in de andere, van oorsprong zure, vennen is nu een
dominantie van ondergedoken veenmossen en knolrus te zien. In
dit ventype horen deze soorten wel thuis, maar niet in deze mate.
Veelstengelige waterbies is hierdoor verdrongen. De sterkste
achteruitgang is hier echter opgetreden in de oeverzone, waar de
soorten uit de verlandingsreeks van voedselarm water naar natte
heide zoals dopheide, lavendelheide, klein blaasjeskruid, witte
snavelbies, kleine veenbes en draadzegge, op veel plaatsen zijn
verdrongen door pitrus en pijpenstrootje.
Op sommige plaatsen in de Huisvennen was en is sprake van
hoogveenverlanding. Dit geldt nog steeds voor de randvennen
van het Groot Huisven, waar echter ook een ongewenste
dominantie van knolrus te zien is, en in het noorden van het
gebied (H11).
Verzuring heeft diverse directe negatieve gevolgen voor fauna.
Het is bekend dat er directe effecten optreden bij macrofauna
(o.a. libellenlarven), een belangrijke stap in de voedselketen van
veel amfibieën, reptielen, vissen en vogels. Daarnaast zijn er
directe effecten op de overleving van eitjes en eieren van
amfibieën, vissen en vogels.
Bos

Een oud Brabants gezegde luidt: “Een goed ven hoort op de wind
te liggen’. De grootscheepse aanplant van vooral dennenbossen
op de heidegronden langs de vennen sinds de tweede helft van
de negentiende eeuw heeft een aantal negatieve effecten, zoals
verdroging doordat de evapotransporatie van bos groter is dan
die van heide. Op bos is de atmosferische depositie van stikstofzwavelverbindingen groter dan die op heide. Via het grondwater
komen deze stoffen in het venwater. De takken en bladeren van
de bomen zorgen voor verruiging van de venoevers.
Vennen in het bos liggen meer beschut dan heidevennen.
Doordat de lucht boven de vennen minder beweegt is de
atmosferische depositie van verzurende en eutrofiërende stoffen
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uit de lucht hoger dan op heidevennen. Met andere woorden: de
kritische belasting van heidevennen is hoger dan van bosvennen.
Voorts komt de ontwikkeling van hoogveen in van nature zure
vennen het best op gang door koolzuurrijk oppervlakkig
afstromend freatisch grondwater. Omdat het afstromend water
van dennenbossen vaak arm aan koolzuur is het van belang de
aangeplante dennenbossen sterk te dunnen dan wel te
verwijderen.
In zwakgebufferde vennen kunnen de vegetaties van het
oeverkruidverbond zich slechts handhaven op kale zandbodems.
Deze blijven slechts in stand door de windwerking op de
geëxponeerde noord- en oostoevers van vennen. Door de wind
wordt het hier aanwezige organische materiaal deels
gemineraliseerd en deels via een onderstroom afgevoerd naar de
zuid- en westoever, waar het accumuleert. In vennen waar het
bos dicht omheen staat is vaak de hele bodem bedekt met een
sliblaag.
Andere negatieve effecten van bos rond de vennen betreffen
eutrofiëring door stuifmeelkorrels van de dennen en
beschaduwing van de oevers, hetgeen de ontwikkeling van de
oevervegetatie remt. Tussen deze oevervegetatie ontwikkelen
zich vaak zeldzame soorten sieralgen.
In zijn algemeenheid is het dus aan te bevelen bij
venrestauratieprojecten de windwerking zoveel mogelijk te
vergroten, door het bos aan de zuidwestzijde van vennen zoveel
mogelijk in zijn geheel te verwijderen. Op de overige plaatsen
moet zoveel mogelijk een strook van ca 30 m langs het ven vrij
zijn van bos. In beschutte matig voedselarme vennen die sterk
zijn verland heeft zich soms een bijzondere libellenfauna
ontwikkeld die aan deze omstandigheden is aangepast en kan
worden afgeweken van deze algemene regels. Daar is bij de
vennen op Kampina echter geen sprake van.
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3. Afweging maatregelen

3.1. Streefbeeld
Status en historische en
huidige situatie

Voor het opstellen van een streefbeeld moet gekeken worden
naar de status van het gebied, de historische situatie en de
huidige situatie.
Kampina heeft een sterk beschermde status door aanwijzing als
één van de belangrijkste gebieden voor verschillende habitats en
soorten van de Habitatrichtlijn (paragraaf 2.1). Ook is Kampina
aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Deze status verplicht de
beheerder om zorg te dragen voor instandhouding van de in de
richtlijnen genoemde natuurwaarden. Het is daarom logisch dat
herstelmaatregelen gericht zijn op herstel van deze habitats.
Specifiek voor de Huisvennen kunnen van de genoemde
habitattypen (paragraaf 2.1) de volgende habitattypen in een
streefbeeld worden opgenomen, aangezien de gebiedsanalyse
(hoofdstuk 2) uitwijst dat deze habitats daadwerkelijk in het
gebied aanwezig zijn of niet lang geleden zijn geweest:
•
•
•
•
•

Mineraalarme oligotrofe wateren van Atlantische zandvlakten
met oeverkruidvegetatie (Littorelletalia uniflorae) (3110)
Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie
behorend tot de Oeverkruid-orde (Littorelletalia uniflorae) en/of
Dwergbiezen-klasse (Isoëto-Nanojuncetea) (3130)
Dystrofe natuurlijke poelen en meren (=voedselarm water rijk
aan humuszuren) (3160)
Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix)
(4010)
Drijvende waterweegbree (Luronium natans) (1831)

Hierbij moet echter wel onderscheid gemaakt worden tussen het
Groot Huisven en de overige vennen. De aanwijzing van de
vogelsoorten is enigszins gedateerd (bijlage 2); soorten als
korhoen en kraanvogel zijn nagenoeg verdwenen als broedvogel
in Nederland.
Groot Huisven
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Vijftig jaar geleden bestond in het Groot Huisven een
gemeenschap van zeer zwakgebufferde wateren met een
soortenrijke oeverkruidvegetatie, die geleidelijk is verdwenen
door verzuring en eutrofiering. Op deze plek zou gestreefd
moeten worden naar herstel van deze vegetatie. Dit geldt
mogelijk ook voor het Kogelvangersven. Van dit ven zijn minder
historische aanwijzingen voor het bestaan van een rijke
oeverkruidgemeenschap, maar door de ligging op de wind en
aanwezigheid van flauwe oevers kan een dergelijke
gemeenschap bij herstel van de waterkwaliteit mogelijk wel
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ontstaan. Langs de oevers kan gestreefd worden naar herstel
van de natte heide. Doelsoorten, die bij dit streefbeeld passen,
zijn voor de flora opgenomen in tabel 3.1.
Tabel 3.1.

Doelsoorten bij streefbeeld Groot Huisven. Met een sterretje is
weergegeven of de soort opgenomen is als OBN-doelsoort. Twee
sterretjes: Kampina geldt als een v.d. belangrijkste gebieden voor deze
soort in de Habitatrichtlijn.
voedselarme, zwak
OBN/ natte heide
OBN/ natte heide
OBN/
zure wateren
HR
HR (vervolg)
HR
drijvende waterweegbree ** beenbreek
* ronde zonnedauw *
grote biesvaren
* bruine snavelbies
* veenbies
*
moerashertshooi
* draadzegge
* veenpluis
*
moerassmele
* eenarig wollegras
* witte snavelbies
*
oeverkruid
* gewone dophei
*
veelstengelige waterbies
kleine veenbes
*
vlottende bies
kleine zonnedauw
*
waterlobelia
* lavendelhei
*

Overige vennen

Van de overige vennen zijn in het geheel geen aanwijzingen voor
een gebufferd verleden. Een reëel streefbeeld bestaat daarom uit
levensgemeenschappen van voedselarme, zure vennen met of
zonder hoogveenontwikkeling.
Zure vennen zonder hoogveenontwikkeling zijn wat betreft
vegetatie uiterst soortenarm. In de waterlaag is waterveenmos
karakteristiek en op de oevers groeien pijpenstrootje en
veenmossen. Het water kan helder zijn of bruingekleurd door
humuszuren (dystroof). Het water in de Huisvennen is
overwegend dystroof. Deze dystrofe wateren, zoals opgenomen
in de Habitatrichtlijn, zijn vooral waardevol wanneer de zeldzame
drijvende egelskop voorkomt. Deze soort is echter, behalve in het
Groot Huisven in 1957, in de Huisvennen nooit waargenomen.
Hoogveenontwikkeling kan optreden bij geringe
waterpeilfluctuaties (3-4 dm). Zure vennen waarin
hoogveenontwikkeling plaatsvindt, doorgaan eerst een initieel
verlandingsstadium, dat bestaat uit een zwevende laag van
veenmossen en hogere planten (knolrus en blaasjeskruid). Via
gemeenschappen van slenken leidt de successie uiteindelijk tot
bultgemeenschappen. In een hoogveenven worden de
verschillende verlandingsstadia in een zonering naast elkaar
aangetroffen.
Aangezien het mogelijk is om het waterpeil vrijwel constant te
houden met behulp van de stuw en in de huidige situatie al
sprake is van hoogveenontwikkeling lijkt het kansrijk om te
streven naar hoogveenontwikkeling. Aangezien de diverse
verlandingsstadia gedurende lange tijd (eeuwen) naast elkaar
voorkomen, zal hierbij ook het beschermde habitat ‘dystrofe
poelen en meren’ nagestreefd kunnen worden.
In de omgeving van de vennen wordt gestreefd naar natte heide.
De soorten van natte heide komen voor een groot deel overeen
met de soorten van hoogveenverlandingsvegetaties.
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Tabel 3.2.

Doelsoorten bij streefbeeld overige vennen. Met een sterretje is
weergegeven of de soort opgenomen is als OBN-doelsoort.
voedselarme, zure
wateren
drijvende egelskop
hoogveen-veenmos
klein blaasjeskruid
knolrus
slank veenmos
waterveenmos
wrattig veenmos

OBN natte heide
*

beenbreek
bruine snavelbies
draadzegge
eenarig wollegras
gewone dophei
kleine veenbes
kleine zonnedauw

OBN natte heide
OBN
(vervolg)
* lange zonnedauw
*
* lavendelhei
*
* ronde zonnedauw
*
* veenbies
*
* veenpluis
*
* witte snavelbies
*
*

3.2. Maatregelen
Van streefbeeld tot
maatregelen

Bovenbeschreven streefbeelden zijn oligotrofe, niet onnatuurlijkverzuurde systemen. Aangezien in de vennen verzuring en
eutrofiering hebben plaatsgevonden, zijn de omstandigheden niet
optimaal voor het ontwikkelen van de streefbeelden:
-

Ten eerste is de grote hoeveelheid (o.a. door de
kokmeeuwen toegevoegde) nutriënten nog steeds in het
systeem aanwezig, opgehoopt in slib en de bodem,
waardoor geen sprake is van oligotrofe omstandigheden.

-

Ten tweede zijn door de verzuring en eutrofiering bijna de
gehele bodem en oevers bedekt met (water)veenmos,
knolrus, pitrus en pijpenstrootje, waardoor er weinig
ruimte is voor andere soorten om te kiemen.

-

Ten derde staat in verschillende vennen het bos langs de
oever tot aan de rand van het ven. Hierdoor is er sprake
van beschaduwing van de oevers en een verminderde
windwerking.

Om bovenstaande streefbeelden de kans te geven om zich
optimaal te ontwikkelen moeten in ieder geval zoveel mogelijk de
nutriënten uit de vennen verwijderd worden. Daarnaast moet de
concurrentiekrachtige vegetatie op en langs de oevers, maar ook
op de venbodems verwijderd worden, zodat andere soorten de
gelegenheid krijgen om te kiemen. Daarom worden de
maatregelen baggeren en verwijderen van vegetatie (plaggen en
verwijderen bos) voorgesteld. In het Groot Huisven zijn
waarschijnlijk aanvullende maatregelen nodig om herverzuring te
voorkomen. Deze maatregelen worden hieronder beschreven.
Nut en noodzaak van de
maatregelen

In het Groot Huisven zal opschoning en duurzame verbetering
van de waterkwaliteit naar alle waarschijnlijkheid leiden tot
terugkeer van diverse bijzondere soorten. Wat de overige vennen
betreft kunnen hier vraagtekens bij geplaatst worden:
Wanneer de maatregelen wel worden uitgevoerd zal de
botanische en faunistische waarde van de vennen niet direct
spectaculair toenemen, aangezien zure vennen niet rijk zijn aan
bijzondere soorten. De kans op verschijning van de doelsoort
drijvende egelskop wordt niet groot geacht. Herstel van de
vochtige heide zal duidelijker zijn, hoewel ook hier geen

AquaSense © - 03.2152

29

Afweging maatregelen

wonderen mogen worden verwacht. In de oeverzone zullen
verschillende natte-heidesoorten, die momenteel nog hier en
daar aanwezig zijn, zich uitbreiden, maar de terugkeer van
bijzondere soorten zoals eenarig wollegras en lange zonnedauw
wordt niet snel verwacht, omdat de vennen al zo lang geleden
zijn geëutrofieerd.
Wanneer de maatregelen niet worden uitgevoerd blijven de
nutriënten in het systeem aanwezig. In de huidige situatie liggen
deze ‘veilig’ opgeslagen in de baggerlaag, en vormen ze geen
belemmering voor de groei van veenmos en knolrus, maar het
risico bestaat dat deze nutriënten ooit door verstoring zullen
vrijkomen, waardoor een algensoep kan ontstaan. De
verwachting is dat de eentonige begroeiing zich lange tijd zal
handhaven, en dat er bij de juiste hydrologische situatie, ook
zonder verwijdering van het organisch materiaal en de
nutriënten, hoogveenverlanding zal kunnen optreden (med. G.
Arts, A. Barendrecht).
De voornaamste reden om toch te adviseren de nutriënten uit het
systeem te verwijderen is dat een voedselrijk systeem niet past in
het gebied. Wanneer de maatregelen worden uitgevoerd krijgt de
natuur in ieder geval meer kans om zich te ontwikkelen in de
richting van de streefbeelden, hetgeen in ieder geval voor de
vochtige heide waarschijnlijk goede resultaten zal opleveren.
Bovendien wordt het risico dat de nutriënten ooit vrijkomen
weggehaald.
Baggeren en verwijderen
vegetatie

In de meeste vennen is sprake van grote ophopingen organisch
materiaal (10 tot 60 cm slib). Voor herstel van een minder eutrofe
situatie wordt voorgesteld om deze vennen te baggeren.
Daarnaast wordt voorgesteld om de oevers te plaggen, pitrus- en
pijpenstrootjepollen en bos te verwijderen, ten behoeve van o.a.
natte heide. Door het verwijderen van bos in het centrale deel
wordt de windwerking vergroot, waardoor in de vennen minder
accumulatie van organisch materiaal optreedt Het overige bos
ligt niet in de overheersende windrichting, en hoeft dus niet
verwijderd te worden. Het blootleggen van de minerale
ondergrond zal in de zure heidevennen kansen bieden voor klein
blaasjeskruid, diverse veenmossoorten en mogelijk drijvende
egelskop. Daarnaast zullen amfibieën hiervan kunnen profiteren,
zoals de rugstreeppad. Deze soort, die na 1987 niet meer
waargenomen is, is afhankelijk van ondiepe vennen met kale,
zandige bodem. In het Groot Huisven kunnen op de vrijgekomen
minerale ondergrond mogelijk de soorten van Oeverkruidverbond
kiemen.

Bekalking inzijggebied
Groot Huisven

In het Groot Huisven bestaat de mogelijkheid dat de zaden van
de Oeverkruidverbond-soorten nog aanwezig zijn. Wanneer
effectgerichte maatregelen worden uitgevoerd om de verzuring
en eutrofiëring terug te dringen, bestaat er een grote kans dat
deze soorten weer zullen terugkeren. Om herverzuring tegen te
gaan wordt voorgesteld om het baggeren van de sliblaag te
combineren met bekalking van het inzijggebied. Hierbij lost de
uitgestrooide kalk op onder invloed van de regen. Calcium en
bicarbonaationen komen dan terecht in het grondwater, waarvan
een deel via oppervlakkige waterstromen in de richting van de
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lager gelegen vennen stroomt. Bekalking van de vennen zelf
wordt bij voorbaat als onwenselijk beschouwd omdat de kalk
uitzakt naar de bodem en eutrofiëring van het venwater vergroot
(Dorland e.a. 2002). De kansrijkheid van de bekalkingmaatregel
wordt besproken in paragraaf 3.3, en de uitwerking van deze
maatregel (o.a. locatie) wordt besproken in het volgende
hoofdstuk.
Schaal van de
maatregelen

In navolging van de OBN workshop Zandlandschap, januari 2003
wordt het als ideaal gezien om grootschalige maatregelen in te
zetten zodat een “eenmalige terugkeer naar de abiotische
omstandigheden van voor de jaren ’60 gerealiseerd kan worden,
waarbij het opruimen of neutraliseren van de erfenis van
verzuring en eutrofiëring aan de orde is”. Vanwege de omvang
van het vennengebied zou het opschonen van het totale gebied
echter neerkomen op zeer grootschalige maatregelen, met
bijbehorende kosten.
Naast het kostenaspect is het vanwege de waarde van het
gebied voor de fauna niet mogelijk om het gehele gebied in korte
tijd op te schonen. Daarom is ervoor gekozen om een
onderscheid te maken tussen vennen met een hoge prioriteit, die
op korte termijn opgeschoond worden en vennen die (eventueel)
op een later tijdstip aangepakt worden. De prioritaire vennen
zullen worden gebaggerd, en langs de oevers van vennen zal
kleinschalig worden geplagd. Waardevolle delen ten behoeve
van de fauna, en/of moeilijk uitvoerbare delen in het kader van
diverse aandachtspunten (zie volgende paragraaf), zullen niet
worden opgeschoond. Voor het kappen geldt dat de kap van het
totale centrale bosdeel als te ingrijpend wordt gezien. Gekozen
wordt voor het verwijderen van het gedeelte met naaldhout, dat
zich in het stadium van eindkap bevindt.

Prioritering vennen

De prioritering van de vennen is als volgt:
1. Groot Huisven
2. Duikersven + Kogelvangersven
3. Noordelijke vennen
De reden voor het toekennen van de hoogste prioriteit aan het
Groot Huisven is dat er een gerede kans bestaat op herstel van
de zeldzame oeverkruidvegetaties, aangezien de atmosferische
depositie al sterk gedaald is, en de soorten uit dit verbond in de
afgelopen decennia nog zijn waargenomen. Omdat de zaden van
deze soorten niet oneindig levenskrachtig zijn is het zaak de
aanpak van dit ven niet te lang uit te stellen.
Het Duikersven en het Kogelvangersven hebben bij het
opschonen de tweede prioriteit gekregen, aangezien zij in het
begin van de (overheersende) waterstroming liggen. Door deze
vennen als eerste op te schonen kan worden voorkomen dat
voedselrijk water reeds opgeschoonde vennen kan beïnvloeden.
Tevens is hier, na het Groot Huisven, de grootste kans op het
creëren van zwak gebufferd water.
Met de aanpak van de meer noordelijk gelegen vennen kan nog
worden gewacht. Bij het niet opschonen van deze vennen zal de
huidige situatie naar verwachting blijven bestaan, met een

AquaSense © - 03.2152

31

Afweging maatregelen

monotone vegetatie met (water)veenmos, knolrus, pitrus en
pijpenstrootje. Voor de fauna geeft dit geen bezwaren.

3.3. Kansrijkheid maatregelen
Baggeren en verwijderen
vegetatie

Het verwijderen van slib, plagsel en struweel zijn relatief bekende
herstelmaatregelen om de effecten van eutrofiëring en verzuring
te bestrijden, die in OBN-verband ‘regulier’ zijn. De kansrijkheid
hiervan is het grootst wanneer de bronnen van eutrofiëring en
verzuring verdwenen zijn. In de Huisvennen geldt dit voor het
grootste deel. De kokmeeuwen zijn sinds de jaren zeventig
verdwenen, en de andere vogelsoorten komen niet in
vergelijkbare hoge aantallen voor op de vennen. De
atmosferische depositie van zwavel- en stikstofverbindingen is de
laatste decennia ook flink teruggedrongen, met name wat betreft
sulfaat. De depositie van stikstof voldoet echter nog niet aan de
kritische niveaus voor vennen. In de regio Midden-Brabant duurt
deze situatie waarschijnlijk nog meerdere decennia (Arts e.a.,
2002). Het is dus mogelijk dat er na uitvoering van de
maatregelen weer een geringe mate van herverzuring en
eutrofiëring optreedt.
De meest recente waterkwaliteitsgegevens (2002) geven aan dat
de situatie vanzelf al verbetert, zoals ook in andere vennen in
Nederland (AquaSense, 2003; zie ook tekstbox). Dat het herstel
reeds vanzelf is begonnen geeft aan dat het verwijderen van
organisch materiaal op dit moment een kansrijke maatregel is.
Bovendien kan een geringe herverzuring in de zure heidevennen
niet erg veel kwaad.
Verbetering waterkwaliteit vennen
De zichtbare verbetering in waterkwaliteit in de afgelopen
jaren heeft waarschijnlijk te maken met een combinatie van
de afgenomen atmosferische depositie, en de gemiddeld
hoge temperaturen sinds 1998. Door de warmte zijn vooral
bacteriële processen als sulfaatreductie, nitrificatie van
ammoniumstikstof en denitrificatie (verdwijnen van
gebonden stikstof naar de lucht) sneller gaan verlopen,
waardoor het verzurend effect van atmosferische depositie
is afgenomen. Sulfaatreductie en de nitrificatie zijn
eveneens bevorderd door de gemiddeld hoge
waterstanden in deze periode.

Bekalking inzijggebied
Groot Huisven
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De situatie ligt anders voor het Groot Huisven, waar het risico
van herverzuring veel serieuzer moet worden genomen.
Wanneer hier eenmaal de soorten van zwakgebufferde milieus
zoals waterlobelia en oeverkruid tot ontkieming komen na
verwijdering van het organisch materiaal, is het van het grootste
belang om deze soorten te behouden. Wanneer deze soorten
door herverzuring zouden afsterven, zijn de soorten
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waarschijnlijk voor altijd verdwenen, aangezien dan ook de
zaadbank uitgeput kan zijn. Om herverzuring na uitvoering van
de herstelmaatregelen te voorkomen wordt voorgesteld om het
inzijggebied rond dit ven te bekalken (zie 3.2).
Uiteraard is de kans op herverzuring kleiner wanneer men met
maatregelen zou wachten tot de atmosferische depositie tot
beneden de kritische niveaus is gedaald. Dit zal waarschijnlijk
echter nog meerdere decennia duren (Arts e.a., 2002), waarbij
bedacht moet worden dat de zaadbank van de doelvegetaties
slechts enkele tientallen jaren meegaat.
Er is dus sprake van een dilemma: of herstelmaatregelen nemen,
met de kans dat de soorten door herverzuring verdwijnen, of
wachten, met de kans dat de zaden hun kiemkracht verliezen.
Aangezien oeverkruid en waterlobelia in het Groot Huisven voor
het laatst in de jaren zeventig (Beije, 1976) zijn waargenomen,
zou het kunnen dat er op dit moment nog levenskrachtige zaden
aanwezig zijn, maar dat zal niet lang meer voortduren. Drijvende
waterweegbree is in de jaren tachtig nog gezien (van Dam,
1983). Aangezien er dus enige haast is geboden wordt hier
voorgesteld om toch tot uitvoering over te gaan. Uiteraard is het
wel zinvol om vooraf een zaadbankonderzoek te verrichten, om
vast te stellen dat de zaden op dit moment nog kiemkrachtig zijn.
Referenties bekalking
inzijggebied

Er zijn inmiddels meerdere voorbeelden van vennen waar
bekalking van het inzijggebied met succes is toegepast in
combinatie met andere herstelmaatregelen. De hoeveelheden
kalk die hierbij worden gebruikt variëren tussen de 0,5 en 25 ton
per ha (Dorland et al., 2000).Vaak blijkt een eenmalige
behandeling voldoende om gedurende 10-15 jaar een positief
effect op zowel de waterkwaliteit van het verzuurde
oppervlaktewater als op de kwaliteit van de bodem van het
toestroomgebied te bewerkstelligen (Howells en Dalziel, 1995;
Blette en Newton, 1996; Driscol et al., 1996; Traaen et al., 1997).
Ook experimenten in Nederland (Schoapedobbe op het Drents
plateau, en vennencomplex de Bieze nabij Apeldoorn) toonden
binnen twee jaar duidelijk positieve effecten (Dorland et al., 2000;
2002). In beide terreinen werd op de hooggelegen delen Dolokal
uitgestrooid (ca. 5 ton/ha). Metingen aan de bodemchemie
wezen uit dat in beide terreinen al direct na het bekalken
positieve effecten op de concentratie basische kationen
waargenomen werden. Deze stijging werd drie jaar na uitvoering
nog waargenomen, zowel op de hogere als op de lagere
terreindelen. Ook de pH en alkaliniteit van het venwater zijn
toegenomen. Door een stijging van de ratio HCO3:CO2 en daling
van ammoniumconcentraties is het woekeren van knolrus voorbij
en zijn kenmerkende soorten voor zwak gebufferd water hiervoor
in de plaats gekomen. In de Schoapedobbe is de waterlobelia
teruggekomen. Na 6 jaar zijn de resultaten nog steeds merkbaar
(med. E. Dorland).
Aangezien deze situaties vergelijkbaar zijn met het Groot
Huisven, wordt verwacht dat ook het bekalken rond het Groot
Huisven een kansrijke maatregel is. Het Groot Huisven is echter
ongeveer vier keer zo groot als bovengenoemde wateren.
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Voorwaarde voor positieve effecten in het ven is het optreden
van lokale grondwaterstromen van hogere delen in de richting
van het ven. Dit wordt in het volgende hoofdstuk onderzocht.
Lessen die zijn geleerd:
-

Het is van belang om voorafgaand aan het bekalken de
bodem af te plaggen en het slib uit de vennen te
verwijderen, om interne eutrofiëring tegen te gaan. Dit
blijft echter met name in stiktof-verzadigde bodems altijd
een risico.

-

Ook is het van belang om alleen daar te bekalken waar
geen waardevolle zuur-afhankelijke vegetatie aanwezig is
(med. E. Dorland).

3.4. Aandachtspunten baggeren en verwijderen vegetatie
De uitvoerbaarheid van deze maatregelen kan beperkt worden
door locatiespecifieke zaken, zoals verontreinigingen,
cultuurhistorie, archeologie en archiefwaarden en risico’s voor
fauna. Vanwege de schaal van de voorgestelde werkzaamheden
moet ook rekening worden gehouden met het aanvragen voor
vergunningen. Deze worden hieronder besproken.
Vergunningen

Wanneer er meer dan 10.000 m 3 organisch materiaal ontgraven
wordt is het nodig om een ontgrondingvergunning aan te vragen
bij de provincie. Dit is in het huidige voorstel het geval (> 20.000
m 3, zie hoofdstuk 5). Ook is het nodig om vergunningen van de
Wet Milieubeheer en de Wet Bodembescherming aan te vragen.
Om deze trajecten efficiënt te doorlopen en goed op elkaar af te
stemmen wordt aangeraden om vooroverleg met de provincie en
de betrokken gemeentes te voeren.

Verontreinigingen

Bij verwijderen van organisch materiaal moet rekening gehouden
worden met de milieukwaliteit van slib en plagsel. Om deze
reden is milieukundig onderzoek uitgevoerd van de slib- en
plagselmonsters, die op representatieve plaatsen in en om de
vennen zijn genomen (zie veldkaartjes, bijlage 1). De
analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 5)
slib
De analyseresultaten zijn getoetst aan de geldende
milieunormen. Een samenvatting hiervan is weergegeven in tabel
3.1.
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Tabel 3.1

Toetsingsresultaten van het slib volgens productkwaliteitsnormen
(NW4)
Locatie
1 Meeuwenven
2 Flesven
3 Lelieven
4 Kogelvangersven
5 Duikersven
6 Groot huisven
7 Parachutistenven
8 Ganzeven

Eindoordeel
Klasse 0
Klasse 0
Klasse 0
Klasse 0
Klasse 1
Klasse 0
Klasse 1
Klasse 0

Bijna al het slib valt in verontreinigings klasse 0, hetgeen
betekent dat het kan worden verspreid zonder beperkingen.
Van het Duikersven en het Parachutistenven valt het slib echter
in klasse 1. Het slib in het Duikersven bevat te hoge gehalten
cadmium (107% overschrijding), en zink (0,47%). Het
Parachutistenven bevat eveneens te hoge waarden cadmium
(31%), maar daarnaast van lood (94%), minerale olie (173%) en
EOX (22%). De hoge cadmium- en zinkgehalten zijn te verklaren
door de zinksmelterijen bij Budel. Verhoogde loodgehalten zijn
over het algemeen te verklaren door jacht, maar in de buurt van
het Parachutistenven mogelijk ook door munitie van
parachutisten in de tweede wereldoorlog, aangezien dit ven als
schuilplaats gebruikt werd.
Voor de prioritaire vennen geldt dus dat het Groot Huisven en het
Kogelvangersven zonder bezwaar gebaggerd kan worden, maar
dat de bagger uit het Duikersven (klasse 1), niet zomaar kan
worden verspreid. Dit zal eerst ontwaterd moeten worden in een
tijdelijk depot, waarvoor een vergunning moet worden
aangevraagd. Vervolgens kan het steekvaste materiaal worden
afgevoerd. Het is niet altijd mogelijk om dit materiaal binnen het
natuurgebied te verwerken. Hierover kunnen met gemeenten en
provincies afspraken worden gemaakt.
plagsel
Een samenvatting van de toetsingsresultaten is weergegeven in
tabel 3.2.
Tabel 3.2

Toetsingsresultaten van het plagsel volgens het besluit Overige
Organische Meststoffen (BOOM-besluit)
Locatie
1 Sectie I
2 Sectie II
3 Sectie III
4 Sectie IV
5 Sectie V

omschrijving
Zuidelijk van Groot Huisven
Duikersvencomplex
Ganzenvencomplex
Noordelijke vencomplexen
Centraal bos

Eindoordeel
voldoet niet aan eisen voor compost
voldoet aan eisen voor zeer schone compost
voldoet aan eisen voor zeer schone compost
voldoet aan eisen voor zwarte grond
voldoet aan eisen voor zeer schone compost

Alle secties, uitgezonderd sectie I, voldoen aan de eisen van het
BOOM-besluit en kunnen worden verplaatst zonder verdere
beperkingen wat betreft milieukwaliteit.
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Sectie I, de heide ten zuiden van het Groot Huisven, voldoet niet
aan de eisen van het BOOM-besluit. Hier wordt de norm voor
lood overschreden, waaruit volgt dat deze grond niet kan worden
afgezet als compost. Het is niet mogelijk om OBN subsidie te
verkrijgen voor het afgraven van deze sectie. Voorgesteld wordt
daarom om in deze sectie niet te plaggen.
Cultuurhistorie,
archeologie en
archiefwaarden

Natuurwetgeving (Floraen faunawet en Vogel- en
Habitatrichtlijn)

De mogelijke aanwezigheid van cultuurhistorische,
archeologische en archiefwaarden is reeds besproken in
hoofdstuk 2. Aangezien de voorgestelde maatregelen sterk
ingrijpen in het landschap en de bodemopbouw, zal zeker met
deze waarden rekening worden gehouden:
-

Tijdens de uitvoering moet rekening gehouden worden
met het behoud van het historisch landschappelijk vlak en
de zichtlijnen. Verwacht wordt dat de voorgestelde
maatregelen hier geen afbreuk aan doen. Wel moet
tijdens de uitvoering rekening gehouden worden met de
relicten van afwateringskanalen, rabatten, en de in noordzuid richting lopende relicten van loopgraven nabij het
Kogelvangersven.

-

De middelhoge en hoge archeologische
verwachtingswaarde in de Kampina suggereren dat er bij
ontgrondingen een grote kans is op het tegenkomen van
archeologisch belangrijke resten. In dat geval is de
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek
gerechtigd om graafwerkzaamheden te stoppen ten
behoeve van archeologisch onderzoek. Aangezien in dit
geval een ontgrondingenvergunning nodig is voor het
graafwerk, geldt dat voorafgaand aan de werkzaamheden
in een aanvullende veldkartering uitgezocht moet worden
of er inderdaad archeologische resten in de te vergraven
gebieden aanwezig zijn.

-

Vanwege de geringe kans op aanwezigheid van
veenrestanten in de vennen wordt niet aanbevolen een
uitgebreide campagne op te zetten. Wel kan hier tijdens
de uitvoering rekening gehouden worden. Wanneer
tijdens het graven veenresten worden aangetroffen,
kunnen deze worden ontzien.

Aangezien Kampina een waardevol gebied is voor diverse planten diersoorten met of zonder beschermde status, moet bij de
planvorming én uitvoering rekening gehouden worden met deze
natuurwaarden.
In het begin van dit hoofdstuk is al aangegeven dat de
herstelmaatregelen juist worden uitgevoerd om de meest
kansrijke habitattypen en soorten van de Habitatrichtlijn,
waarvoor dit gebied is aangewezen (gebiedsbeschermingsspoor), te herstellen en behouden. De soorten uit de voor de
Huisvennen relevante habitattypen zijn opgenomen in het
streefbeeld.
Aangenomen kan worden dat de maatregelen in de toekomst
positief zullen uitwerken voor deze habitattypen uit de
Habitatrichtlijn. De natuurwetgeving is echter ook van toepassing
op de reeds bestaande natuurwaarden. Het is van belang om te
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zorgen dat tijdens de werkzaamheden geen verstoring of
habitatschade wordt toegebracht aan beschermde soorten, die
nu afhankelijk zijn van de Huisvennen. Dit volgt onder andere uit
de zorgplicht in de Flora- en faunawet. Daarbij kunnen ook
soorten zijn die via de Habitatrichtlijn beschermd zijn
(soortsbeschermingsspoor). Uit voorgaand hoofdstuk blijkt dat
het bij de Huisvennen vooral gaat om broedende watervogels,
overwinterende zwanen en (taigariet)ganzen, amfibieën en
reptielen (met name heikikker) en op dit moment in mindere mate
om libellen, zoogdieren en andere dieren.
Om deze soorten te ontzien moet ervoor gezorgd worden dat de
habitats niet verloren gaan. De habitateisen van de belangrijkste
soorten zijn opgenomen in bijlage 10. De belangrijkste winst die
hierbij geboekt kan worden is een gefaseerde uitvoering van de
maatregelen. Wanneer het gebied na schoning en plaggen van
een deelgebied enkele jaren met rust wordt gelaten, kan het
deelgebied de kans krijgen zich te herstellen.
Dit is een van de richtlijnen uit het Richtlijnenprogramma
Uitvoering Herstelmaatregelen Fauna, dat momenteel in
ontwikkeling is. Bij de uitwerking van de maatregelen en in het
maatregelenplan (hoofdstuk 5) zijn meerdere richtlijnen uit de
eerste versie van dit programma (Bosman et al., 1999)
opgenomen. Naast fasering betreft dit vooral de wijze en tijdstip
van baggeren, plaggen en vrijstellen van oevers.
Naast deze algemene voorzorgsmaatregelen is door de
Vereniging Natuurmonumenten aangegeven dat ervaren
veldmedewerkers de uitvoering zullen begeleiden. Hierdoor
kunnen kleinschalige waardevolle plekjes en veenlagen worden
ontzien.
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4. Fasering en uitwerking maatregelen
Fasering

In het voorgaande hoofdstuk is op basis van kansrijkdom en
ligging ten opzichte van de waterstroom een prioritering
aangegeven voor het uitvoeren van maatregelen. Voorgesteld
wordt om de vennen met prioriteit 1 en 2 (Groot Huisven en
Duikersvencomplex en Kogelvangersven) tegelijkertijd aan te
pakken, en met de noordelijke vennen nog ten minste 10 tot 15
jaar te wachten. De fasering wordt dan als volgt:
•

Fase 1a Groot Huisven (0-4 jaar)

•

Fase 1b Duikersvencomplex+Kogelvangersven (0-4 jaar)

•

Fase 1c Kap gedeelte centrale bosdeel (0-4 jaar)

•

Fase 2 Noordelijke vennen (10-15 jaar)

Deze fasering komt voort uit het feit dat het voor de fauna van
het grootste belang is om de werkzaamheden gefaseerd uit te
voeren. Voor baggeren en vrijstellen van oevers van
zwakgebufferde wateren wordt hiervoor een periode van 5 jaar
aangehouden, wanneer de wateren in de directe omgeving van
elkaar liggen (Bosman et al, 1999). Toch wordt voorgesteld om
het Groot Huisven, het Duikersven en het Kogelvangersven
tegelijk aan te pakken, omdat verondersteld wordt dat het totale
Huisvennen complex zodanig groot is, dat de soorten hun weg
wel zullen vinden. Bovendien zullen de vennen niet compleet
worden opgeschoond, maar hier en daar zullen slib, water- en
oevervegetatie gespaard worden.
In onderstaande paragrafen wordt uitgewerkt waar wel en waar
niet de maatregelen baggeren, plaggen en bekalken van het
inzijggebied worden voorgesteld, en waarom. Zie voor de
maatregelenkaart hoofdstuk 5 (figuur 5.1).

4.1. Fase Ia: Groot Huisven
Beschrijving
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Het Groot Huisven (H1) ligt in het zuidwesten van het
Huisvennencomplex. Ten noorden van het ven liggen twee
randvennen (H2) met waardevolle hoogveenvegetaties. Bij hoge
waterstanden zijn deze randvennen en het eigenlijke ven met
elkaar verbonden. Het ven wordt in het westen en noorden
omgeven door een zeer uniform pijpenstrootjesveld. Ten zuiden
is heide die totaal vergrast is met pijpenstrootje. Aan de oostrand
van het ven ligt een sloot. In dit gebied tussen het Groot Huisven
en het Duikersven broeden regelmatig geoorde futen.
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Vanwege zijn botanische en faunistische rijkdom is altijd veel
onderzoek verricht aan het Groot Huisven. Historische
vegetatiegegevens zijn opgenomen in bijlage 11. De huidige
situatie is uitgebreid beschreven in het veldverslag (bijlage 1).
In tabel 4.1 zijn de oppervlakte van de vennen, de slibdikte en de
belangrijkste karakteristieken van vegetatie samengevat. Ook is
hier de meest waardevolle fauna opgenomen, waarbij rekening
moet worden gehouden met de uitvoering.
Tabel 4.1

Afmetingen vennen, belangrijkste karakteristieken vegetatie en fauna
en dikte sliblaag.
code naam
opp (m2) dikte slib (m)
H1
Groot
30000
0,5 onder
Huisven
waterlelies
H2
randvennen
6000
?

Maatregelen

Vegetatie
15% waterlelies, verder geen
waterplanten
waardevolle
hoogveenachtige vegetaties

Fauna
2 broedparen
Geoorde fuut (2003)
veel Koraaljuffers

Zoals in de hoofdstukken 2 en 3 is besproken is het Groot
Huisven duidelijk beïnvloed door verzuring en eutrofiëring door
atmosferische depositie, en is het kansrijk om op dit moment
herstelmaatregelen te nemen, te weten het verwijderen van
organisch materiaal, gecombineerd met het bekalken van het
inzijggebied. Beide maatregelen worden hier uitgewerkt.
Verwijderen organisch materiaal (zie voor maatregelenkaart
hoofdstuk 5)
Voorgesteld wordt om een deel van de sliblaag weg te baggeren,
maar een behoorlijk deel in het uiterste zuidwesten te laten
zitten, inclusief waterlelies.
Plaggen moet in ieder geval gebeuren op de locaties waar
bekalkt gaat worden, zie de volgende paragraaf. Als er geplagd
wordt ten noorden van het Groot Huisven moeten de randvennen
ontzien worden. Ten zuiden van het Groot Huisven is de bodem
verontreinigd met cadmium. Hier zal niet geplagd worden.
Vanwege de waarde voor de fauna (o.a. geoorde futen) en de
onbegaanbaarheid van het moerassige gedeelte tussen het
Groot Huisven en het Duikersvencomplex wordt voorgesteld
deze vegetatie te laten staan.
Bekalking inzijggebied
Voor het bekalken van het inzijggebied van het Groot Huisven is
het nodig om de hydrologische situatie nabij het ven te kennen.
Daartoe is in figuur 4.2 het grondwaterpeil in het zandruggetje
ten noordwesten van het Groot Huisven uitgezet tegen het
oppervlaktewaterpeil. Uit de grafiek is af te lezen dat het
grondwater vrijwel ieder jaar gedurende enkele maanden in de
winter hoger staat dan het oppervlaktewater. Het grondwater zal
zijn weg zoeken naar de lager gelegen gebieden. In de buurt van
het Groot Huisven zal het grondwater naar dat ven stromen,
verder in noordelijke richting zal het eerder de neiging hebben
om naar het Meeuwenven of Parachutistenven te stromen.
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Oppervlaktewater en grondwaterstanden in omgeving Groot Huisven.
Meetpunt p7805 ten zuidwesten van Groot Huisven, meetpunt p7826
ten zuidoosten van Groot Huisven.

Ten zuidoosten van het Groot Huisven ligt in het heidegebied het
grondwatermeetpunt P7826. De grondwaterstand is hier vrijwel
altijd hoger dan de oppervlaktewaterstand in het Groot Huisven.
Op grond van de meetwaarden bij P7826 is het een logische
veronderstelling dat het grondwaterpeil direct ten zuiden van het
Groot Huisven ’s winters ook minimaal enkele maanden hoger
zal zijn dan het oppervlaktewaterpeil in het ven.
Op basis van voorgaande analyse kan geconcludeerd worden
dat bekalking van het inzijgingsgebied een kansrijke maatregel is
als er in de wintermaanden bekalkt wordt ten zuiden van het
Groot Huisven of op de dekzandrug direct ten noorden. Vanwege
de milieuverontreiniging in het zuiden wordt daar niet geplagd.
Daarom is bekalking op deze plaats geen goed idee en wordt
voorgesteld om alleen in het noorden te bekalken. Daarbij moet
voorzichtig worden omgegaan met de randvennen, waar geen
kalk direct in het oppervlaktewater terecht mag komen.
Beïnvloeding via het grondwater is geen probleem voor de
hoogveenontwikkeling in deze randvennen, dit is juist gunstig
(med. J. Roelofs).
Voorafgaand aan het bekalken kan een kiemproef worden
uitgevoerd, om te onderzoeken of er sprake is van een
kiemkrachtige zaadbank.

4.2. Fase Ib: Duikersvencomplex en Kogelvangersven
Beschrijving
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Het Duikersvencomplex (H3) bestaat uit meerdere kleine
vennetjes, die in de winter bijna allemaal met elkaar in verbinding
staan. Duikersven-West en –Oost (H3a en H3b) zijn de grootste
vennen, die gedurende het hele jaar met elkaar in verbinding
staan. Bij hoog water staat het Duikersven-West in verbinding
met het Kogelvangersven (Bruinsma, 1994). Een van de vennen
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(H3c) wijkt af van de meeste overige vennen doordat het veel
zuurder is. Dit ven staat alleen in verbinding met een vennetje
ten zuidwesten van H5. Het Kogelvangersven (H4) is een groot
ven, dat in de zomer niet droogvalt. Ten zuiden hiervan ligt H5,
een klein, ondiep ven, met 30 cm water boven de baggerlaag. In
droge zomers droogt het waarschijnlijk op.
In tabel 4.2 zijn de oppervlakte van de vennen, de slibdikte en de
belangrijkste karakteristieken van vegetatie en fauna
samengevat.
Tabel 4.2

Afmetingen vennen, belangrijkste karakteristieken vegetatie en fauna
en dikte sliblaag.

code naam
H3a Duikersvencomplex

opp slibdikte
(m2)
(m)
Vegetatie
18000
0,2
geen waterplanten

H3b
H3c

Duikersvencomplex
Duikersvencomplex

9900
3150

0,3
0,1

H3d

Duikersvencomplex

2700

?

H3e
H3f
H3g
H4

Duikersvencomplex
Duikersvencomplex
Duikersvencomplex
Kogelvangersven

1800
1350
1800
25200

0,4
0,4
0,4
0,15

H5

naamloos ven z.o.
van Kogelvangersven

6300

0,6

Fauna
3 broedparen
Geoorde fuut (2003)

geen waterplanten
zuurder (4,3), knolrusmat,
enig Klein blaasjeskruid
waardevol trilveentje met
Veenmos, Veenpluis en
Dopheide
vol met waterlelie
vol met waterlelie
vol met waterlelie
1-2% Waterlelie, op bodem
veel Waterveenmos, geen
waardevolle planten
vol met waterlelie, veel
veenmos, aan westpunt
klein trilveentje

In de drie grote vennen zijn geen waardevolle planten gevonden,
waarmee rekening moet worden gehouden. Dit geldt ook voor de
meeste overige vennen, die voor het grootste deel bedekt zijn
met waterlelie. Onder de waterlelies ligt vaak een dikke
baggerlaag (30-50 cm). Voor de fauna zijn de grote pitrusvlaktes
waardevol, met name het deel tussen het Groot Huisven en het
Duikersvencomplex.
Een uitgebreidere beschrijving van de huidige situatie en
schetskaartjes van het veldbezoek zijn opgenomen in bijlage 1.
Maatregelen

Het Duikersvencomplex en het Kogelvangersven zijn jarenlang
sterk beïnvloed door eutrofiëring en vervolgens door verzuring.
Voorgesteld wordt om in deze complexen op grote schaal
organisch materiaal te verwijderen, zodat de oorspronkelijke flora
en fauna van zure vennen met of zonder hoogveenverlanding
meer kansen krijgen. Eventueel kan in het Kogelvangersven een
bekalkingsexperiment uitgevoerd voor herstel van
zwakgebufferde omstandigheden, maar dit wordt niet op
voorhand voorgesteld omdat niet zeker is of dit in het verleden
goed ontwikkeld was.
Verwijderen organisch materiaal (zie voor maatregelenkaart
Hoofdstuk 5)
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Het Duikersvencomplex is groot, en bevat veel organisch
materiaal. Voorgesteld wordt om de grote vennen, die allemaal
met elkaar in verbinding staan, wel te baggeren, en sommige
kleinere niet, zoals het ondiepe en zure ven H3c en H5. In H3c
ligt weliswaar een knolrusmat, maar hier en daar wordt enig klein
blaasjeskruid aangetroffen, langs de randen staat veelstengelige
waterbies en een 5 m brede strook veenpluis, en aan de oostkant
staat vrij veel dopheide en witte snavelbies.
Verder moet het waardevolle trilveentje met veenmos, veenpluis
en dopheide ontzien worden, tussen Duikersven-West en H3d.
Daarom wordt voorgesteld om in H3d ook niet te baggeren.
Vanwege de bijzondere vegetatie nabij H3c wordt voorgesteld
om het pijpenstrootjeveld ten noorden hiervan te plaggen. De
kans dat de natte-heidesoorten zullen kiemen is namelijk het
grootst wanneer deze soorten in de nabijheid aanwezig zijn. Ook
wordt voorgesteld om het oostelijke deel van de pitrusvlakte
noordelijk van het Duikersven-oost en de gehele noordoever van
het Kogelvangersven te plaggen. Redenen hiervoor zijn dat op
deze manier de noordoostelijk gelegen oevers van de vennen vrij
komen te liggen. Dit komt overeen met de natuurlijke situatie,
waarbij de wind zorgt voor erosie. De pitrusvlakte aan de
noordwestelijke kant, aansluitend aan het moerassige deel
tussen het Groot Huisven en het Duikersvencomplex, wordt
gespaard.
Bij het plaggen van dit noordoostelijke deel moet bijzonder
voorzichtig omgegaan worden met de relicten van loopgraven uit
de tweede wereldoorlog tussen het Kogelvangersven en het
Duikersvencomplex.
Een ander aandachtspunt is het licht vervuilde slib van het
Duikersven, waarvan in overleg met de Provincie bepaald moet
worden of het binnen het natuurgebied kan worden gebruikt.
Bekalking inzijggebied
In het Kogelvangersven was mogelijk evenals in het Groot
Huisven ook sprake van zwakgebufferde omstandigheden,
aangezien waterlobelia (en waternavel) in dit ven voorkwamen.
De waterlobelia is hier echter voor het laatst in de jaren vijftig
gezien (Glas, 1957), en van dit ven zijn geen goed ontwikkelde
vegetaties bekend zoals in het Groot Huisven. Daarom wordt niet
op voorhand voorgesteld om het inzijggebied te bekalken.
Echter, mocht het zo zijn dat er na blootlegging van de minerale
ondergrond spontaan soorten van zwakgebufferde milieus
kiemen, dan kan hier eventueel wel een bekalkingsexperiment
uitgevoerd worden.
In de onderstaande grafiek staat het grondwaterpeil ten
zuidoosten van het Kogelvangersven uitgezet tegen het
oppervlaktewaterpeil in het Kogelvangersven. Net als bij het
Groot Huisven ligt de grondwaterstand vrijwel ieder jaar in de
wintermaanden hoger dan het oppervlaktewater. Dit betekent dat
het Kogelvangersven in de wintermaanden onder invloed staat
van het (lokale) grondwater. Bekalking in het (bos)gebied ten
zuidoosten van het ven lijkt hydrologisch kansrijk.
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Figuur 4.1 Oppervlaktewater en grondwaterstanden in omgeving Kogelvangersven

4.3. Fase Ic: Kap delen centrale bosdeel
Ten behoeve van vergroting van de windwerking werd
aangeraden het centrale bosdeel te kappen. Aangezien de kap
van het totale centrale bosdeel als te ingrijpend wordt gezien,
wordt gekozen om alleen het gedeelte met naaldhout, dat zich in
het stadium van eindkap bevindt, te verwijderen. Hierbij dient een
zone van 30-50 m van de oevers te worden vrijgesteld.

4.4. Fase II: Noordelijke vennen
Beschrijving
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Het Ganzenvencomplex (H8) bestaat uit verschillende kleine
vennen, die vrijwel allen met elkaar in verbinding staan.
Sommige ondiepe vennen, met name in het zuidoostelijk deel,
vallen droog in de zomer. Ten oosten van het
Ganzenvencomplex, hiervan gescheiden door een dijkje, ligt het
ven nabij Groene Bergen (H6). Het ven ten noorden (H7) hiervan
valt in droge zomers waarschijnlijk droog. In het Lelievencomplex is H9a het grootste ven, dat voor het opzetten van het
waterpeil in 1951 was opgedeeld in het Waterlelieven, het
Veenbesven en het Russenven. In de noordoostelijke oever (van
het vroegere veenbesven), is een trilveenachtig gedeelte, dat
snel is ontstaan na het opzetten van het waterpeil. H9b is een
klein maar diep ven. H9c is een klein maar tamelijk diep ven. In
H9d leek weinig water te staan. Het noordelijke deel lijkt het
meest op een sloot. Het Flesven (H10) is plaatselijk zeer diep,
maximaal 2 m. H11 bestaat uit vijf verlandende trilveentjes. Ze
liggen verscholen in het bos en zijn omgeven door pijpenstrootje.
Het Meeuwenven (H12) is een groot, permanent ven. Het staat in
de zuidpunt in verbinding met het Parachutistenven (H13).

44

OBN vooronderzoek Huisvennen

Tussen het Meeuwenven en ven H13b ligt een veenput. Hier
staat 40 cm water en 40 cm bagger/ veenmos. Het oostelijk deel
van het Parachutistenven is een groot, permanent ven. Er zijn
kwelsporen (ijzerbacteriën). In het westen liggen veel oude
dwarssloten. Het westelijke gedeelte van het Parachutistenven is
bijna geheel verland. In het midden ligt een eiland met dopheide.
Hier en daar is het trilveenachtig.
In tabel 4.3 worden de afmetingen en belangrijkste
karakteristieke flora opgesomd van de noordelijke vennen. Een
uitgebreidere beschrijving van de huidige situatie en een
schetskaartje van het veldbezoek zijn opgenomen in bijlage 1.
Tabel 4.3

Waterpeilfluctuaties
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Afmetingen vennen, belangrijkste karakteristieken vegetatie en dikte
sliblaag.
code

naam

opp
m2

H6
H7
H8a
H8b

naamloos
naamloos
Ganzenvencomplex
Ganzenvencomplex

6.750
nvt
20.700
9.000

H8c
H8d

Ganzenvencomplex
Ganzenvencomplex

900
1.800

H8e
H8f
H8g
H8h
H8i
H8j
H9a
H9b
H9c
H9d

Ganzenvencomplex
Ganzenvencomplex
Ganzenvencomplex
Ganzenvencomplex
Ganzenvencomplex
Ganzenvencomplex
Lelievencomplex
Lelievencomplex
Lelievencomplex
Lelievencomplex

2.250
675
3.150
1.800
1.575
4.050
15.000
2.500
1.875
2.500

H10
H11
H12
H13a

Flesven
noordelijke trilveentjes
Meeuwenven
Parachutistenven

15.000
nvt
22.500
15.000

H13b

Parachutistenven

6.250

dikte slib vegetatie
m
0,1
nvt
0,4
0,25
aan westkant waardevol deel, klein
0,5 blaasjeskruid
0,15 waterlelie
waterlelie, aan noordwestkant kleine
0,3 veenbes
0,5
0,1
0,2
0,1
0,15
0,3 noordoostelijke trilveendeel
0,3
0,5
0,4
waterlelie, in zuidwestelijke uitloper
0,3 enigszins waardevol
nvt
0,4 waterlelie
0,3 waterlelie, westkant waardevol
(veensloten), kleine zonnedauw
0,4 waterlelie

In het Flesven worden oppervlaktewaterstanden gemeten. De
dichtstbijzijnde locatie waar grondwaterstanden worden gemeten
is direct ten oosten van het Lelieven. Als de grond- en
oppervlaktewaterstanden met elkaar vergeleken worden blijkt de
oppervlaktewaterstand vrijwel altijd hoger te zijn dan de
grondwaterstand. Dit betekent dat het waarschijnlijk is dat de
noordelijke vennen vrijwel niet onder invloed staan van
grondwater. Hoe verder in zuidelijke richting, hoe hoger de
grondwaterstanden in principe worden.
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Oppervlaktewater en grondwaterstanden in omgeving Flesven

Nagenoeg alle vennen zijn jarenlang sterk beïnvloed door
eutrofiëring en vervolgens door verzuring. Voorgesteld wordt om
op de lange termijn ook in deze complexen organisch materiaal
te verwijderen, zodat de oorspronkelijke flora en fauna van zure
vennen met of zonder hoogveenverlanding meer kansen krijgen.
In met name het Lelieven kan vanwege de hoogveensituatie in
het verleden worden verwacht dat juist hier
hoogveenontwikkeling kan optreden.
Verwijderen organisch materiaal
Wanneer deze vennen in de toekomst opgeschoond worden, zal
rekening moeten worden gehouden met waardevolle gedeelten
wat betreft vegetatie en cultuurhistorie en het licht vervuilde slib
van het Parachutistenven. Voor alle vennen zal opnieuw milieuonderzoek moeten worden uitgevoerd, aangezien de resultaten
hiervan maar vijf jaar geldig zijn.
Aangezien het noordoostelijk gelegen ven H7 niet in verbinding
staat met de overige vennen, en min of meer verscholen ligt in
het bos, wordt geadviseerd hier, ook op de lange termijn, geen
maatregelen te nemen.
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5. Uitvoeringsplan

5.1. Maatregelen
Een staat van hoeveelheden met oppervlaktes, dieptes en
volumina van de te verwijderen hoeveelheden materiaal is
opgenomen in bijlage 12. Tabel 5.1 geeft een samenvatting. Voor
fase I zijn de hoeveelheden te verwijderen materiaal tot in detail
uitgewerkt, voor fase II is slechts het maximaal te verwijderen
volume slib weergegeven. Aangezien fase II op zijn vroegst over
tien jaar uitgevoerd wordt heeft het geen zin om reeds nu de
meest geschikte locaties, en daarmee het te verwijderen volume,
worden bepaald. De maatregelen voor fase I zijn ook
weergegeven op een kaart (figuur 5.1). Hieronder wordt nader
ingegaan op de uitvoering van de verschillende maatregelen.
In de bijlage staat ook opgesomd waar delen gespaard moeten
worden of anderszins mee rekening gehouden moeten worden.
Het beste tijdstip van de uitvoering is in het najaar (septemberoktober), aangezien voor de meeste diergroepen dan de
voortplantingstijd voorbij is en zij nog niet in overwintering zijn.
Tabel 5.1

Hoeveelheden te verwijderen organisch materiaal per fase
Totaal

Materiaal

Fase I

Slib
Plagsel
Bos
Slib
Plagsel
Bos

Fase II

Baggeren
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Oppervlakte
ha
5,69
3,93
2,50
13,33

Volume
m3
12.360
7.995
375
42.065

niet berekend

niet berekend

niet berekend

niet berekend

De te baggeren oppervlakte per ven varieert van 0,1 tot enkele
hectaren. Dit houdt in dat baggeren met behulp van een
baggerboot of graafmachine het meest voor de hand ligt. Het is
niet mogelijk om in den droge te baggeren, aangezien de vennen
niet van nature droogvallen (zelfs in de droge zomer van 2003
waren ze in augustus en september nog watervoerend), en het
niet wenselijk is om de vennen droog te pompen. Het is echter bij
deze vennen zeer goed mogelijk om met zeer kleine
baggerzuigers (aangevoerd op een trailer met trekker) te werken
(med. G. Koopmans).
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Figuur 5.1
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De bagger wordt opgezogen en naar een depot geleid, waarbij
het retourwater uit het depot via pompen zo snel mogelijk naar
het ven teruggeleid wordt opdat er voldoende water in het ven
blijft staan voor de zuigboot.
Het depot zal op een landbouw perceel ingericht kunnen worden
met kades en een waterkist met retourleiding. De te leggen
leidingen zijn van kunststof en zeer licht. Een terreinauto met
aanhangwagen is al voldoende voor de aanleg hiervan. De
uitvoering vindt het liefst plaats op een nat moment in het najaar.
Richtlijnen ten behoeve van de fauna:

Plaggen en verwijderen
oevervegetatie

•

De sliblaag niet over het hele bodemoppervlak
verwijderen, maar delen aan de lijzijde laten zitten.
Enkele tientallen vierkante meters slib is in verband met
hernieuwde eutrofiëring geen probleem.

•

‘Slordig’ baggeren, een hobbelig bodemoppervlak tot
stand brengen.

•

Wanneer restveen in het water aanwezig is, dit niet
verwijderen.

•

Bij de uitvoering geen eilandjes maken, want dit trekt
meeuwen en ganzen aan.

•

Bij het Groot Huisven een deel van het slib en de
vegetatie (10%) tijdelijk, minstens enkele dagen, in de
nabijheid van het water opslaan, zodat organismen kans
krijgen om naar het water terug te keren.

Het plagwerk kan het beste uitgevoerd worden door eerst
oppervlakkig te frezen met een gewone landbouwfrees en
daarna te plaggen met een rupskraan met een gladde kantelbak
(de kantelbak is echt essentieel voor het reliëf). Het plagsel kan
worden afgevoerd met dumpers en worden ondergewerkt met
een spitfrees op het ontvangende perceel.
Voor het plaggen en verwijderen van oevervegetatie zijn er
diverse richtlijnen ten behoeve van fauna:
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•

Niet in een keer de hele oever schonen, ten minste 20 m
van de oeverlengte sparen.

•

Bij het Groot Huisven een deel van de vegetatie (10%)
tijdelijk, minstens enkele dagen, in de nabijheid van het
water opslaan, zodat organismen kans krijgen om naar
het water terug te keren.

•

Slordig plaggen, het is goed als er af en toe wat strooisel
achterblijft door bijvoorbeeld de plagmachine eventjes op
te tillen.

•

Kronkelig plaggen, waardoor meer randlengte gecreëerd
wordt.

•

Delen van horsten van pijpenstrootje en pitrusvlaktes
laten staan.
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•

Plag pleksgewijs dieper tot op het gele zand waarmee
kleine open zandige plekken met steilrandjes worden
gecreëerd.

•

Van binnen naar buiten plaggen, niet met de machine
over geplagde stukken rijden.

•

Plaggen bij droog weer, dan is er minder kans op
bodemverdichting.

Geadviseerd wordt om de strook tussen het Groot Huisven en de
randvennen te bekalken, nadat deze strook geplagd is. Hierbij
moet zorg gedragen worden dat de randvennen zelf niet direct
bekalkt worden.
Een indicatie van de hoeveelheid kalk die nodig is wordt afgeleid
van het voorbeeld in de Bieze en de Schaopedobbe (Dorland et
al., 2002). In deze vennen werd kalk uitgestrooid op een
oppervlakte van 2000 tot 3000 m 2, in stroken. Het Groot Huisven
is ongeveer 4x zo groot als deze vennen. Een oppervlakte van
10.000 m 2 ofwel 1 ha zou dan reëel zijn. Per ha is ongeveer 5 ton
kalk nodig. De kans dat je met bekalking van het inzijggebied de
vennen overdoseert is nihil aangezien in water geen kalk oplost.
Alleen in zuur lost kalk op tot het zuur geneutraliseerd is (med. J.
Roelofs).

5.2. Kostenraming
Op grond van het uitvoeringsplan is voor fase 1 een
kostenraming opgesteld:

KOSTEN Fase I
Realisatiekosten

omschrijving
voorbereiding/opruimingswerk
aan- en afvoer materieel
baggeren
transport+verspreiden bagger
plaggen
transport+verwerken plagsel*
verwijderen bos en struweel**
Subtotaal realisatiekosten
U, AK, W&R
Onvoorzien
Totaal realisatiekosten
Overige kosten
Ontwerp/bestek
Aanbesteding
Directievoering en MKB
Onvoorzien
Totaal overige kosten
Totaal

eenheid eenheidsprijs (€)

per m3
per m3
per ha
per m3
per ha
20%
20%
10.000
2.000
10.000
10%

0,5
2,0
8.300
9,0
2.500

aantal

12.360
12.360
3,93
7.995
2,50

kosten (€)
1.000
5.000
6.180
24.720
32.619
71.955
6.250
147.724
29.545
29.545
206.814
10.000
2.000
8.000
2.000
22.000
228.814

* in de hoeveelheid te verwerken plagsel is grond+kruidachtige vegetatie opgenomen. De kosten zijn gebaseerd op
de afvoer en verwerking in eigen terrein. Wanneer het als afval moet worden afgevoerd zal de eenheidsprijs i.p.v. €
3
3
9,- / m wel € 30-40,-/m kunnen bedragen.
** de kosten van verwijderen hout is afhankelijk van vele factoren. Uit ervaring blijkt dat de kosten per ha kunnen
varieren van € 0,- tot € 2500,- per ha, afhankelijk van of het ruimen incl. tak en tophout moet gebeuren, of de
stobben moeten blijven staan etc. Aangezien in dit geval grondig geruimd moet worden, zijn de hoogste kosten
opgenomen.
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Wat betreft de kosten zal veel zal afhangen van of het materiaal
in het terrein zelf verwerkt kan worden.

5.3. Nader onderzoek
Op grond van dit vooronderzoek is een aantal punten naar voren
gekomen, die nader uitgezocht moeten worden, voorafgaand aan
de uitvoering:
-

archeologisch vooronderzoek, kosten ca. € 10.000,-

-

kiemexperimenten, kosten ca. € 15.000,-

5.4. Monitoringsplan
Na de uitvoering van de herstelmaatregelen kan het effect
worden gemonitord. In het kader van dit herstelplan kunnen de
volgende vragen worden gesteld:
-

zijn de ontwikkelingen in het Groot Huisven en in de
andere vennen na de uitvoering van de maatregelen in de
richting van de streefbeelden (vegetatie)?

-

Heeft de uitvoering van de maatregelen bijgedragen tot
de ontwikkeling in de richting van het streefbeeld
(vegetatie)?

-

Heeft de uitvoering van de maatregelen effecten gehad
op de fauna?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden kunnen de volgende
parameters gemonitord worden:
•

Waterchemie

•

Vegetatie

•

Libellen

•

Herpetofauna

•

Broedvogels

Bij deze monitoring kan naar alle waarschijnlijkheid worden
aangesloten bij het reeds bestaande monitoringprogramma.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de frequentie, wijze
van monitoring (metingen en vastlegging) en kosten ten behoeve
van bovenstaande vragen.
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Tabel 5.3

Overzicht monitoringsactiviteiten

Parameter
Waterchemie

locatie
Groot Huisven,
Duikersven en
Kogelvangersven

Vegetatie

Libellen

ten minste Groot
Huisven en
Kogelvangersven
alle vennen

Herpetofauna

alle vennen

Broedvogels

alle vennen

Totale jaarlijkse kosten
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frequentie
elk kwartaal

wijze van monitoring
bemonsteren oppervlaktewater, bepaling pH, EGV,
calcium, chloride, sulfaat,
alkaliniteit, nutrienten en
aluminium
jaarlijks 1 maal (aug) noteren bedekking indicatoren streefbeeldsoorten

jaarlijkse kosten (€)
2.500 (monstering en
rapportage) 3.000
(analyses)

jaarlijks 2 (of 3) maal
(juni en aug)
jaarlijks 3 maal
(maart, juni en aug)

2.200 (incl. rapp.)

zichtwaarneming bij zonnig
weer, rond middaguur
zichtwaarneming en
vangstwaarneming met
schepnet
jaarlijks 1 maal (april- zichtwaarneming
mei)

1.200 (incl. rapp.)

2.800 (incl. rapp.)

1.200 (incl. rapp.)
12.900
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Bijlage 1 Veldwerkverslagen
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Bijlage 2 Tekst aanwijzingsbesluit Vogelrichtlijn
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Bijlage 3 Cultuurhistorische waarden
bron: Cultuurhistorische waardenkaart Noord-Brabant, verkregen
via Tamara van Lanen, provincie Noord-Brabant
Tussen Rosep, Kleine Aa, Heiloop en Beerze gelegen,
uitgestrekt heide- en boscomplex, relict van de uitgestrekte
Kempensche Heide, met (plaatselijk recent schoongemaakte)
vennen en stroomdalvennen en kleine zandverstuivingen, met
aan alle randen in cultuur gebrachte gronden (deels teruggaand
op de zestiende eeuw), partieel met zandverstuivingswallen.
Uitgestrekte vlakte met heide, vennen en relicten van
afwateringskanalen, ontstaan ten gevolge van turfsteek.
Gefixeerde zandverstuiving (Witte Bergen). Ter plaatse van het
Kogelvangersven was tussen 1914-1918 een oefenterrein. De
geulen, die in noord-zuid richting getraceerd zijn, vormen relicten
van de loopgraven van toen. De aan de randen geplante
naaldakkers met Grove dennen dateren uit de periode 19001930. In het aangrenzende beekdal van de niet genormaliseerde
Beerze met kleine broekbosjes met els, berk, wilg, populier en
eik, plaatselijk gebruikt voor hakhoutcultuur, heiderelicten,
schrale beemdgronden en enkele oude akkerbodems. Ter
plaatse van de samenloop met de gekanaliseerde Heiloop is
plaatselijk de oude stroomgeul hersteld. In de zuidelijke
ontginningen productiebos met elementen met parkaanleg en
met eik en beuk beplante dreven (Mariadreef, Nianadreef,
Melaniedreef, Annadreef (naar de dochters van de Rotterdamse
ontginner Ten Brink, uit de periode 1846-1904). In het gehele
gebied vele onverharde wegen, gedeeltelijk ontstaan als
ontginningslijn, zoals de Van Tienhovenweg (naar de eigenaar,
die het goed in 1904 aankocht ter ontginning en wiens zoon P.G.
van Tienhoven als voorzitter van Natuurmonumenten in 1924 dit
heidecomplex aan deze organisatie schonk). Het graf van P.G.
van Tienhoven is gesitueerd aan de oostelijke zijde van het
gebied, op een heuvel bij de Zandbergvennen. Ten noorden van
de Kostersche Hoeven een rijksdriehoeksmeetpunt. Aan de
oostelijke zijde aansluitend de heide Klein Goor en Groot Goor,
met eveneens parallen aan de gemeentegrens getraceerde
ontsluitingsas Belverselaan en Valkenbergsebaan. Aan de
noordelijke zijde grenst dit heiderelict aan het beekdal van de
Rosep, dat, stromend door een gemengd naald- en loofbos, door
begeleidende dijken word afgegrensd
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Bijlage 4 Waterchemie
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Bijlage 5 Analyseresultaten water, slib en bodem
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Bijlage 6 Vegetatie
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Bijlage 7 Broedvogels
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Bijlage 8 Overwinterende vogels
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Bijlage 9 Amfibieën en reptielen
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Bijlage 10 Libellen
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Bijlage 11 Habitatseisen belangrijkste soorten
A. Vogels, naar natuubeleving.be en vogelbescherming.nl
Dodaars (101)
Er is een langzame maar significante achteruitgang geconstateerd. Dodaarzen
zijn broedvogels van ondiepe en beschutte wateren zoals duinmeren,
uiterwaarden, vennen en brede sloten. Tijdens de winter komen ze op grotere
wateren voor, alsook op zee. Het nest, bestaande uit waterplanten, vormt een
drijvend platform, soms verankerd aan een overhangende tak of verscholen in
rietkragen aan de waterkant.
Geoorde fuut (101)
De Geoorde fuut heeft zich pas in de twintigste eeuw als broedvogel gevestigd
in Nederland en overig West-Europa. Het voorkomen in Nederland is nogal
wisselvallig. De laatste jaren neemt het aantal broedparen in Nederland toe,
van 80-250 tot tussen de 400 en 500 broedparen in recente jaren.
Geoorde futen broeden in ondiepe, kleinschalige wateren, waar een drijvend
nest van rottende plantenresten gebouwd wordt. Belangrijke recente
broedplaatsen zijn de vennen van Noord-Brabant en Drenthe en in mindere
mate duinmeren en ondergelopen weilanden.
Krakeend
Het gaat de krakeend in Nederland voor de wind. Vergeleken met enkele
decennia geleden is de populatie in Nederland geëxplodeerd, van 550-800
paren in 1973-1975 tot 6.000 tot 7.000 paren in 1998-2000.
De krakeend is een typische soort van vrij grote wateren. Krakeenden worden
dan ook vooral in de lage delen van Nederland aangetroffen. Krakeenden
houden nogal van wateren met allerlei kunstmatige dammen, taluds en
dergelijke; waarschijnlijk vormen de draadalgen en wieren welke op het stenige
substraat groeien een geliefde voedselbron. Hij nestelt dicht bij meren,
moerassen en poldersloten met rijke onderwatervegetatie. De eieren worden in
een met gras of bladeren gevoerde, goed verborgen nestkom gelegd en met
donsveertjes geïsoleerd.
Slobeend (102)
Ten opzichte van de jaren 1973-1977 is het aantal broedende slobeenden in
Nederland afgenomen. Werden eerder 9.000 tot 12.000 paren geteld,
tegenwoordig (1998-2000) broeden nog 8.000 tot 9.000 paren in Nederland.
De voorkeur van de Slobeend gaat uit naar duinm eren en laaggelegen streken
met drassige weiden en kleine, ondiepe, voedselrijke sloten, weilanden en
moerassen. Ze komen het gehele jaar voor in het kustgebied. Het nest is zoals
bij de meeste van zijn verwanten, een met gras, veren en dons gevoerde
ondiepe kom in de grond.
Tafeleend (102)
De tafeleend is de vorige eeuw in Noordwest-Europa sterk in aantal
toegenomen en recent overwinteren bij ons ca. 350.000 exemplaren. De
Nederlandse populatie bestaat uit ruim 2000 broedparen.
Tafeleenden broeden aan vegetatierijke meren met open water en aan ondiepe
moerassen met rijke oever- en onderwatervegetatie in vele delen van Europa.
De tafeleend kiest zijn broedplaats zeer zorgvuldig: hij zoekt een open stuk
water zonder drijfplanten, maar rijk aan voedsel biedende ondergedoken
planten. Het nest bestaat uit een met riet en bladeren beklede kom in de grond
of een platform van planten, opgebouwd op een drassige ondergrond. In beide
gevallen is het nest met dons gevoerd.
Zomertaling (102)
Sinds de jaren zestig is het aantal broedparen flink achteruitgegaan.
Tegenwoordig liggen de belangrijkste broedgebieden in Friesland, MiddenNederland, noordelijk Noord-Holland en de Randstad.
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Zomertalingen zijn broedvogels van drassige graslanden, brede oevers van
ondiepe wateren en andere moerassige gebieden met veel water- en
oeverplanten. Het nest bevindt zich in dichte kruidenvegetatie of in een graspol.
Grote Canadese gans (103)
Oorspronkelijk alleen broedvogel van geheel Noord-Amerika. In Groot-Brittanië
en Zweden uitgezet en inmiddels (te) talrijk geworden. Grazend op weides,
graslanden.
Kuifeend (103)
De kuifeend is de afgelopen 30 jaar enorm in aantal toegenomen. Broedden er
in Nederland in 1950 nog maar enkele tientallen paren, op het ogenblik kan het
aantal op 7500 à 11000 worden geschat. Zelfs in allerlei vijvers in parken is het
een algemeen voorkomend dier, dat met de Wilde Eend om het brood van de
wandelaars wedijvert.
De kuifeend houdt van allerlei wateren met rijke oevervegetatie. Je ziet ze vaak
op grote meren en diepe sloten. De kuifeend nestelt grosso modo in dezelfde
soort gebieden als de Tafeleend, maar daarnaast ook op drogere terreinen,
mits de afstand tot water niet al te groot is. Vooral de Hollandse polders en
duinen zijn geliefde broedgebieden.
Rietzanger (200)
Duidelijke afname van zowel het aantal broedparen als het broedareaal. De
teloorgang van de rietzanger is ten dele een internationaal probleem.
Leeft bij rivieren en meren. Monotone rietmoerassen, maar ook vaak bij
structuurrijke verruigde rietstroken. Bouwt zijn nest meestal in landriet, meestaL
op minder dan 50cm boven de grond. Het ideale biotoop bestaat uit een
combinatie van een flink oppervlak aan jong en overjarig riet en een dichte,
deels hoog opschietende kruidlaag.
Waterral (200)
In Nederland algemene broedvogel (ca. 3000 paren).
Leeft in riet, dichtbegroeide moerassen en brede oevervegetatie. Bij koud
winterweer zoekt hij soms open gebied op. Zijn nest maakt hij tussen dichte
begroeiing op de grond. Vaak 2 legsels.
Taigarietgans
Taiga- en toendrarietgans zijn lange tijd beschouwd als twee varianten op één
en dezelfde vogelsoort. Beide soorten komen als wintergast in Nederland voor.
De Taigarietgans bezoekt als wintergast in kleine groepen velden,
rivierbeddingen en soms kustmoerassen. Het aantal overwinterende
Taigarietganzen begint af te nemen.
In 1999 nog wel, maar daarna niet meer gezien:
Roodhalsfuut (102)
Komt in Nederland voor als wintergast en zeldzame broedvogel. In 2000 waren
er 5-10 broedparen in Nederland. Broedt op ondiepe vegetatierijke meren en
poelen.
Bruine Kiekendief (200)
In Nederland broeden ongeveer 1300 tot 1450 paren bruine kiekendieven. Het
grootste deel hiervan broedt in de lage delen van Nederland. Over het
algemeen lijkt het de bruine kiekendief goed te gaan, hoewel op de
zandgronden een afname is vastgesteld. Bruine kiekendieven in deze gebieden
zijn kwetsbaar; de recreatiedruk is er vaak hoog en de beschikbaarheid van
voedsel gering. De bruine kiekendief is een echte rietvogel. Zijn voorkomen is
sterk geassocieerd met riet en natte ruigten.
Klein Waterhoen (200)
In Nederland dwaalgast (eind april-begin oktober), slechts één bewezen
broedgeval. Broedt in rietvelden met tamelijk diep water, met voorkeur voor
natuurlijke rietvelden met biezen, open stukken en kanalen.
Roerdomp (200)
Al enkele eeuwen neemt het aantal broedende roerdompen in Nederland af;
een proces dat nog steeds niet tot staan is gebracht. De belangrijkste
overgebleven broedplaatsen liggen in Noordwest-Overijssel, de
Oostvaardersplassen en het Gelderse Rijnstrangengebied. Van de niet zo lang
terug nog behoorlijke broedbestanden in Friesland, Noord-Brabant en de
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Hollanden is weinig meer over. Roerdompen broeden in moerassen die rijk zijn
aan stevig oud riet.

B. Herpetofauna naar www.milieukunde. sci.kun.nl/ en Hoogerwerff & Crombaghs (1992)
Kleine watersalamander
De meest algemene watersalamandersoort, komt in alle provincies voor: een
echte laaglandsoort uit allerlei watertypen, meer dan andere watersalamanders
in open cultuurlandschap met weinig bos en houtwallen. De soort is in ZOBrabant echter minder algemeen dan de alpenwatersalamander. Mijdt over het
algemeen voedselarme, zure wateren, zoals vennen.
Vinpootsalamander
In Nederland uitsluitend in Brabant en Limburg, zowel in niet te zure
heidevennen als zwaar beschaduwde bospoelen. Ernstig bedreigde soort, door
verzuring en verdroging.
Heikikker
Uit alle Nederlandse provincies zijn waarnemingen, maar op veel plaatsen
wordt de soort sterk bedreigd; in Noord-Brabant dreigt zelfs uitsterven. Vooral
op de zandgronden, buiten de beekdalen en ernstig bedreigd door verzuring en
verdroging.
Poelkikker (Kleine groene kikker)
In heel Nederland, maar waarschijnlijk voornamelijk op de pleistocene
zandgronden. In Noord-Brabant niet algemeen, met een voorkeur voor
geïsoleerde wateren op zandgrond, die worden bedreigd door verzuring en
verdroging.
Levendbarende hagedis
In Nederland vrijwel alleen in de duinen en op de pleistocene zandgronden.
Landelijk is de soort bedreigd. Grote dichtheden van de soort kunnen
voorkomen in vochtige tot natte heidevelden met vennen.

C. Libellen. Ecologische en verspreidingsgegevens, naar Dijkstra e.a. (2003)
Koraaljuffer
In Nederland voornamelijk bij min of meer zure, voedselarme bos - en
heidevennen en op hoogveen met rijke begroeiing van emerse en submerse
planten.
Venwitsnuitlibel
In Nederland vrij algemeen (kwetsbaar volgens de Rode Lijst), gebonden aan
rijk begroeide, voedselarme en zure wateren, voornamelijk vennen, minder in
hoogveenrestanten. De soort is slecht bestand tegen uitdroging.
Kempense heidelibel
Alleen in ZO-Nederland, een zeer zeldzame soort, gevoelig volgens de Rode
Lijst. In stilstaande of langzaam stromende, niet te voedselrijke wateren met
grote, ondiepe moerasgedeelten, waar het waterpeil ’s zomers laag is. De
vegetatie moet open zijn, met russen of zeggen; gesloten rietvegetaties worden
gemeden. Langs de oever moet een structuurrijke vegetatie staan.
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Bijlage 12 Historische vegetatiegegevens Groot Huisven
Het Groot Huisven is altijd zeer goed bestudeerd vanwege de
bijzondere vegetatie. In de jaren ’40 en ’50 groeiden er veel
soorten uit de Oeverkruidklasse in dit ven: op de diepste plekken
grote biesvaren, en meer naar de oever toe o.a.
moerashertshooi, oeverkruid, waterlobelia, drijvende
waterweegbree en moerassmele, bleekgeel blaasjeskruid en
drijvende egelskop. De laatstgenoemde soort is na 1943 niet
meer aangetroffen, en bleekgeel blaasjeskruid is sinds 1958
verdwenen. Alle andere Littorelleteasoorten zijn tussen 1949 en
1981 ook verdwenen uit het ven. Op veenmostrilveen aan de
randen van het ven (ZW -punt) stond in 1959 ook slijkzegge,
samen met o.a. lavendelhei en kleine veenbes.
In 1976 groeiden er in en bij het ven soorten als snavelzegge,
veelstengelige waterbies, kleine zonnedauw, veenpluis, knolrus,
wilde gagel, beenbreek, kleine veenbes, witte snavelbies en
waterlelie. Deze soorten passen meer bij zure milieus dan de
soorten die in de decennia ervoor voorkwamen. Opvallend is het
talrijke voorkomen van de kwelindicator holpijp in of bij het ven in
1976 (van Dam, 1983). Deze soort is door geen van de andere
onderzoekers waargenomen. Mogelijk was sprake van een
sterkere kwelinvloed dan in andere jaren vanwege de extreem
lage waterstanden.
In 1984 werd in het open water alleen waterlelie, knolrus en
veenmos gevonden. In de oeverzone waren de voornaamste
soorten pijpenstrootje, knolrus, veenpluis en veenmos. In de
randvennen stond ook veel knolrus, en ook veenmos,
veelstengelige waterbies, kleine veenbes, gewone dophei, beide
snavelbiessoorten en ronde en kleine zonnedauw. In 1992
werden min of meer dezelfde soorten gevonden als in 1984
(Provincie Noord-Brabant, 1994).
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Bijlage 13 Staat hoeveelheden te verwijderen materiaal
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