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1. Inleiding
In het natuurreservaat Kampina van de Vereniging
Natuurmonumenten liggen verschillende waardevolle vennen.
Het Winkelsven is zeer waardevol door zijn ligging op de
overgang van het hooggelegen heidegebied naar het Beerzedal.
Dit ven werd door zowel regenwater, grondwater als beekwater
gevoed, waardoor een bijzondere basenafhankelijke vegetatie
kon ontstaan. 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. 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. In het Winkelsven heeft zich een
dikke modderlaag gevormd en zijn er uitgestrekte
veenmostapijten, die het gevolg zijn van de verzuring.
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 o.a. het Winkelsven. 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. Vennen op Kampina zijn van belang voor diverse
soorten macrofauna (Vallenduuk, 1990), kiezelwieren (van Dam
& Kooijman, 1978) en sieralgen (Coesel et al., 1978). Aangezien
van het Winkelsven echter weinig gegevens beschikbaar zijn, zijn
deze groepen buiten beschouwing gelaten.
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2. Gebiedsbeschrijving en knelpuntenanalyse

2.1. Ligging en status
Ligging

Het Winkelsven ligt in het zuidelijke deel van het natuurreservaat
Kampina van de Vereniging Natuurmonumenten, nabij de Beerze
(figuur 2.1). Het Winkelsven bestaat uit een aantal afzonderlijke
delen met een duidelijk verschillend karakter. In dit project is aan
deze delen een code gegeven (figuur 2.2). De drie belangrijkste
delen zijn het relatief diepe Winkelsven-oost (W1), Winkelsvenwest met afwisselend open delen en verlandingsvegetaties (W2)
en het dichtgegroeide Winkelsven-noordwest (W4).

Figuur 2.1

Detailkaart van Kampina, met het Winkelsven. In het oosten stroomt de
Beerze.

Ten noorden van Winkelsven-oost ligt een naamloos ven (W6).
Langs de zuidkant van Winkelsven-west loopt een dijkje met
daarlangs een sloot (W5), die in verbinding staat met het ven.
Ten zuiden hiervan is een drassige laagte (W3).
Het ven is bezocht in augustus 2003. Een verslag van het
veldbezoek is te vinden in bijlage 1.
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Figuur 2.2
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Het Winkelsven met benamingen en codes. In kleur is het landgebruik
aangegeven.
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Status

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:
•
•
•

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)

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
Regionale geomorfologie

Het landschap ligt in het zwak golvende Brabants
dekzandgebied. De 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 menselijk
ingrijpen 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.
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Ter hoogte van de Logtse Velden komt vanaf de Kampinase
Heide een slenkvormige laagte het Beerzedal in lopen. Op de
rand van of net in dit dal ligt het Winkelsven. Ook een deel van
de landbouw-enclave bij de Logt is in deze slenk gelegen (Jalink
et al., 1997). In deze slenk worden komen gelaagde afzettingen
van matig fijn tot zeer grove zanden en leem voor. Deze
afzettingen worden afgedekt met een dunne laag (< 2 m)
dekzand. Tot een diepte van 4 m bedraagt de dikte van de laag
leem en veen in dit gebied 0,5 tot 1 m (RGD, 1985).
In het beekdal van de Beerze is naast zand ook leem afgezet.
Ter plaatse van het beekdal en de Logtse Velden komen de
leemlagen tot dicht bij maaiveld voor en zijn enkele meters dik. In
de Logtse Velden is op deze leemlaag een ca. 1 m dikke laag fijn
tot grof zand afgezet. In het beekdal van de Beerze is deze
zandlaag zeer dun tot afwezig. Als gevolg van overstromingen
van de Beerze zijn de leem- en zandlagen in het beekdal en de
Logtse Velden bedekt met een enkele decimeters dikke laag
(basenrijk) beekleem (Jalink et al., 1997).
Ter plaatse van het Winkelsven en ten westen, noorden en
oosten van het ven bestaat de ondergrond met name uit (matig)
grof, leemarm zand bedekt met een dunne laag dekzand. Het
dekzand bestaat uit een 1 à 1,5 m dikke laag (matig) fijn, licht
lemig zand (Jalink et al., 1997 en RGD, 1985).
In of aan de rand van het ven is aan maaiveld een enkele
decimeters dikke laag veen aangetroffen. In de boringen rond het
ven is geen leem aangetroffen. Onder de fijne zanden komt
(matig) grof, leemarm zand voor (Jalink et al., 1997).
Lokale geomorfologie

Op fijnere schaal is de omgeving van het Winkelsven zeer divers.
Ten oosten van het Winkelsven lag in het verleden de hoeve
Balsvoort. Rondom de hoeve liggen op veel plaatsen gronden
met een opgebracht eerddek (enkeerdgronden). Het eigenlijke
Winkelsven is een vrij diep ven. Tegen de oostkant ervan ligt een
zandrug, die deels het ven inloopt en het in een stroomop- en –
afwaarts deel verdeelt. De randen van het ven zijn
gooreerdgronden, de dekzandruggetjes veldpodzolen (Beije,
1978 naar Jalink et al., 1997).
Ten westen van het Winkelsven-oost ligt, eveneens gescheiden
door een zandruggetje, Winkelsven-west, een vlakke laagte. Dit
deel wordt door een kade en sloot gescheiden van de
landbouwenclave van de Logt. Dit deel bestaat grotendeels uit
gooreerdgronden, maar op het zuidelijk deel ervan is ook
beekleem afgezet.
Stroomopwaarts van het Winkelsven-oost ligt wederom dwars op
de slenk een dekzand-uitloper. Ten noorden hiervan ligt weer
een betrekkelijk vlakke laagte met daarin de eerder genoemde
droog vallende vennetjes (W6). In het lage deel liggen hier
gooreerdgronden, omgeven door veldpodzolen (Beije, 1978 naar
Jalink et al., 1997).
Het Winkelsven-oost zelf heeft een lemige bodem (Jalink, 1995).
Naast de natuurlijke drempels, gevormd door zandruggetjes,
liggen in de Winkelsven-slenk ook enkele door mensen
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aangelegde drempels. Langs de noordwestrand van het
Winkelsven is de zandrug doorgetrokken als opgeworpen pad.
Stroomafwaarts van het Winkelsven is in 1961 een kade
opgeworpen om te voorkomen, dat nog voedselrijk Beerzewater
in het ven kan komen. In 1989 is tussen deze kade en de Oude
Heiloop een dijk aangelegd, die doorloopt tot bij de Brinksdijk.
Door deze opeenvolging van laagtes en al dan niet natuurlijke
drempels vormt de Winkelsven-slenk als het ware een keten van
kommen, waarin water stagneert en die bij hoge standen kunnen
overlopen (Jalink et al., 1997).

2.3. Gebruik en beheer
Vanaf 1924 zijn door de Vereniging Natuurmonumenten
gebieden in Kampina aangekocht. Gegevens omtrent het gebruik
en het beheer zijn achterhaald uit Beheerplannen van de
Vereniging Natuurmonumenten (1993), een doctoraalscriptie van
de Katholieke universiteit Nijmegen (Hofman en Janssen, 1986)
en door vragen te stellen aan beheerders van
Natuurmonumenten.
Gebruik door de eeuwen
heen

Figuur 2.3

De betekenis van ‘Winkel’ is ‘hoek’ of ‘scheiding’. Het gebied ligt
op de historische grens van meerdere gemeenten.

De topografische situatie rond het Winkelsven in 1900. Bron:
Historische atlas Noord-Brabant, 1989.

Uit de structuur van het landschap (figuur 2.3) is af te leiden dat
het beekwater in het gebied rond het Winkelsven vroeger
waarschijnlijk gebruikt is voor bevloeiing van de velden. Het dal
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van de Groote Beerze wordt ook genoemd als vermoedelijk
bevloeiingsgebied (Baaijens et al., 2001).
Natuurbeheer

Vanwege de waardevolle vegetaties en fauna is het Winkelsven
met omliggend terrein wetenschappelijk reservaat, wat inhoudt
dat het niet toegankelijk is voor publiek. Tot nu toe werd in het
Winkelsven geen ingrijpend beheer uitgevoerd, aangezien
verondersteld werd dat de betekenis door gangbaar beheer te
handhaven was (Natuurmonumenten, 1993).
Sinds het stopzetten van de overstroming met voedselrijk
Beerzewater is het beheer van het Winkelsven vooral gericht op
het voorkomen van verdere verrijking en verlanding. Reeds in
1960 startte men met het verwijderen en afplaggen van galigaan.
Hierdoor kwamen diverse zeldzame plantensoorten weer op.
Ook is toen de sterk woekerende witte waterlelie uitgedund. De
galigaanrand wordt regelmatig gemaaid, waarbij de humuslaag
blijft zitten. Delen van Winkelsven-west worden nu en dan
afgeplagd om de bijzondere vegetatie in stand te houden
(Vallenduuk, 1990).
Verder is het beheer gericht op het terugdringen van de
houtopslag. Het gebied wordt begraasd door runderen en
paarden, die zo nu en dan ook door het ven lopen (in ieder geval
in Winkelsven-west) (Provincie Noord-Brabant, 1994). De op
hoger gelegen gronden groeiende wilgen worden afgebrand,
zodat katjes en stuifmeel niet meer in het ven terechtkomen
(Hofman en Janssen, 1986).

Ontwikkelingsvisie

Vanwege de internationale status van de natuurgebieden
Kampina-Oisterwijk (Vogel- en Habitatrichtlijngebied), en de
aanwijzing als kerngebied binnen de ecologische hoofdstructuur
wordt gestreefd naar ontwikkeling tot ecologische eenheid, met
natuurlijke overgangen tussen de verschillende landschapstypen
en grote structuurvariatie. In de beekdalen betekent dit het
herstellen van natuurlijke processen als meandering en
overstroming, mits de kwaliteit van het beekwater verbetert
(Vereniging Natuurmonumenten, 1993).

2.4. Archeologie en archiefwaarden
In het terrein zijn mogelijk archeologische, cultuurhistorische en
archiefwaarden aanwezig.
Archeologie

AquaSense © - 2152

De archeologische waarden zijn nagegaan via het
informatiesysteem ARCHIS en het provinciaal toetsingskader.
Vanuit ARCHIS geldt voor Kampina dat delen van het
Winkelsven vallen in het gebied met een middelhoge
archeologische verwachtingswaarde (figuur 2.4). Voor het
provinciaal toetsingskader geldt geen 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
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het veld. Bij een lage verwachting is een inventariserende
bureaustudie meestal voldoende.

Figuur 2.4

Detail uit ARCHIS, archeologische verwachtingswaarde-kaart.
Verklaring kleuren: blauw = lage verwachtingswaarde, oranje =
middelhoge verwachtingswaarde, rood = hoge verwachtingsaarde.

De middelhoge verwachting suggereert dat er bij ontgrondingen
een 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. Daarom
wordt aangeraden om voorafgaand aan werkzaamheden in een
aanvullende veldkartering uit te zoeken of er inderdaad
archeologische resten in de te vergraven gebieden aanwezig
zijn.
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
middelhoge archeologische verwachting is de kans dat informatie
over menselijke activiteiten inderdaad opgeslagen ligt in
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. 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.

Cultuurhistorie

AquaSense © - 2152

De aanwezigheid van cultuurhistorische waarden is onderzocht
via de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie NoordBrabant (figuur 2.5). De cultuurhistorische waardenkaart maakt
onderdeel uit van het Streekplan van de provincie NoordBrabant.
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Figuur 2.5

Detail van de cultuurhistorische waardenkaart, van de Provincie NoordBrabant.

Ter hoogte van het Winkelsven zijn er enkele historischlandschappelijke lijnen (oranje) en groenstructuren (groen).
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).

2.5. Waterhuishouding

2.5.1.Grondwater
Voor de beschrijving van het grondwatersysteem is gebruik
gemaakt van de Kiwa-studie (Jalink et al., 1997).
In de watervoerende pakketten onder de toplaag is de
grondwaterstroming noord/noordoost gericht (Jalink et al., 1997
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
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helling in westelijke en noordelijke richting. In oostelijke richting
(richting Beerze) is het verhang in de zomer klein en in de winter
wat groter. De waterscheiding ligt ter hoogte van de Franse Baan
en de Melaniedreef (’s winters iets ten zuiden, ’s zomers ten
noorden). Het grondwaterverhang van de Kampinase Heide naar
de Beerze is klein. Uit de isohypsenpatronen en de meetreeksen
van de (grond)waterstanden blijkt dat de Beerze ’s winters een
drainerende werking heeft en dat er ’s zomers infiltratie vanuit de
Beerze optreedt.
Grondwaterpeilen

De grondwaterstanden zijn zowel aan de noordzijde van het
Winkelsven als aan de zuidzijde continu hoger of gelijk aan de
stijghoogte van het ondiepe grondwater. Het grondwater
infiltreert dus naar het ondiepe pakket.
Hetzelfde geldt voor het oppervlaktewater in het Winkelsven.
Waarschijnlijk infiltreert maar een beperkte hoeveelheid vanwege
de slecht doorlatende bodem van het ven.
De grondwaterstanden om het Winkelsven zijn ’s winters hoger
dan de oppervlaktewaterstand. Vanuit dit lokale
grondwatersysteem kan aanvulling van het ven plaatsvinden. De
grondwaterstanden zijn niet gerelateerd aan het waterpeil in het
Winkelsven. Dit duidt erop dat de interactie tussen het lokale
grondwater en het Winkelsven niet gemakkelijk verloopt en dat
het Winkelsven een soort slecht doorlatende bak is. Zowel Jalink
e.a. (1997) als Roelofs (1979) geven aan dat er wel wat interactie
is tussen het Winkelsven en het grondwater.
In figuur 2.6 zijn de locaties van grond- en
oppervlaktewaterpeilschalen aangegeven. De metingen van de
laatste 20 jaar zijn uitgezet in figuur 2.7. Ten noorden van het
Winkelsven kan de grondwaterstand ’s winters tot aan maaiveld
stijgen en kan het water oppervlakkig naar het ven afstromen.
Aan de zuidzijde voorkomt een kade oppervlakkige afstroming
naar het ven.
Het grondwater rond het Winkelsven fluctueert grofweg 1 tot
anderhalve meter. Dit is een relatief grote fluctuatie in vergelijking
met de grondwaterstandsfluctuatie rond de Beerze. Hieruit blijkt
ook dat de interactie van het grondwater rond het Winkelsven en
het oppervlaktewater niet zo gemakkelijk plaatsvindt.
Ten zuiden van het Winkelsven is het grondwaterpeil vrijwel
continu enkele centimeters lager dan ten noorden.
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Grondwaterstanden Winkelsven

Er bevinden zich een aantal behoorlijk grote
grondwateronttrekkingen in de omgeving van de Kampina. Deze
grondwateronttrekkingen vinden plaats in het diepe pakket en
hebben ook een grote invloed op de stijghoogte in het diepe
pakket. Tussen het diepe pakket en het ondiepe pakket zit een
slecht doorlatende laag, die er voor zorgt dat de invloed van de
onttrekkingen op het ondiepe pakket erg klein is (Athmer et al.,
1997a). De doorwerking naar het lokale grondwatersysteem rond
het Winkelsven is nog veel kleiner. De grondwateronttrekkingen
spelen daardoor geen belangrijke rol in de verdroging rond het
Winkelsven.
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Kwaliteit van het ondiepe
grondwater

In de formatie van Sterksel bevindt zich het eerste
watervoerende pakket. De formatie van Sterksel is grotendeels
een kalkloze fluviatiele afzetting. Hierop zijn wel uitzonderingen
aangetroffen, bijvoorbeeld ten noordoosten van Moergestel. Daar
blijkt uit een boring van de RGD het onderste deel van Sterksel
kalkhoudend tot kalkrijk te zijn (Athmer et al., 1997a).
Athmer e.a. (1997a) haalt ook een concept-rapport van Stuurman
aan, waarin wordt geschreven dat de samenstelling van het
grondwater in het eerste watervoerende pakket (Sterksel) ter
hoogte van de lijn Logtse Veld-Veldersbosch overeenkwam met
de grondwatersamenstelling onder de Kedichem-Tegelen kleien.
Dit is een indicatie voor diepe kwel naar de formatie van Sterksel.
Deze conclusie is nagegaan voor het Veldersbosch, waar
inderdaad heel oud water (5000-6000 jaar) werd aangetroffen.
Het is niet duidelijk of het ook voor het grondwater onder de
Logtse Velden (en het naastgelegen landbouwgebied) geldt. In
ieder geval is de samenstelling van het grondwater volgens
Stuurman ook ter hoogte van de Logtse Velden vergelijkbaar met
het diepe watervoerende pakket. Dit water wordt geclassificeerd
als calcium-bicarbonaat water.
In Jalink e.a. (1997) wordt beschreven dat het grondwater in het
ondiepe pakket verschilt per locatie en per diepte. Bij De Baest
en winplaats Oirschot is onderin (46 m. - mv) water aangetroffen
met een calciumgehalte van 25 tot 35 mg/l. Op kleinere diepte
(26-28 m. - mv) is water met 9 tot 19 mg/l calcium aangetroffen.
In het landbouwgebied ten westen van het Winkelsven bevindt
zich bij de voormalige boomkwekerij een oude pompput (figuur
2.8). Het water uit de pompput (van ongeveer 29 meter diep) is
bemonsterd. In de volgende tabel staan de resultaten van de
bemonstering.

Pompput

Figuur 2.8
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Locatie van de grondwaterput van het voormalige boomteeltbedrijf nabij
De Logt.
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Tabel 2.1

Bemonsteringsresultaat grondwater op ongeveer 29 meter – mv. ter
plaatse van voormalige boomkwekerij De Logt. Bemonsterd op 24
september 2003, analyse Gemeenschappelijke Technische Dienst
Oost-Brabant.
Parameter

Eenheid

PH

6,0

n.v.t.

Soortelijke geleiding

331

µS/cm

pH direct bij binnenkomst

5,6

n.v.t.

Stikstof volgens Kjeldahl

0,87

mg/l

Bicarbonaat

14

mg/l

M-getal (alkaliniteit)

0,2

mol/m3

IJzer

18500

µg/l

Calcium

15200

µg/l

Magnesium

6300

µg/l

Kalium

3000

µg/l

Natrium

18100

µg/l

Chloride

29

mg/l

Ammonium

0,43

mg/l

Nitriet

<0,01

mg/l

Nitraat + Nitriet

<0,05

mg/l

Nitraat

<0,05

mg/l

ortho-Fosfaat

0,01

mg/l

Sulfaat

92

mg/l

Totaal fosfor

0,09

mg/l

Het meest opvallend aan de bemonsteringsresultaten zijn de
hoge ijzer- en sulfaatgehaltes. Dit duidt samen met het iets
verhoogde chloride-gehalte op antropogene invloed,
waarschijnlijk als gevolg van het voormalige landbouwkundige
gebruik. Ten noorden van het Winkelsven, bij de Kosterse
Hoeven staat een provinciale peilbuis met een Cl-gehalte van 15,
Ca van 13 en Sulfaat van 42 mg/l. Dit zijn de van nature
voorkomende gehalten (zonder antropogene beïnvloeding) op
een diepte van ongeveer 25 meter onder maaiveld rond het
Winkelsven (mondelinge info van de heer R. Stuurman van TNONITG).
Volgens de heer Stuurman en Jalink e.a. (1997) is het zeer
waarschijnlijk dat onder in het pakket van Sterksel hogere Cagehaltes en lagere sulfaatgehaltes worden gevonden.
Kwaliteit van het lokale
grondwater

AquaSense © - 2152

Direct grenzend aan de Beerze is het lokale grondwater (enkele
meters beneden maaiveld) vervuild en sulfaatrijk als gevolg van
overstroming van en infiltratie uit de Beerze. Onder het
Winkelsven is het water licht aangerijkt. Enige vervuiling kan
optreden door (voormalige) landbouwinvloeden of door
mineralisatie van organisch materiaal bij lage grondwaterstanden
(Jalink et al., 1997).
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Tussen het Winkelsven en de Oude Heiloop is het grondwater
weer wat zuurder en wat meer vervuild. Dit komt door lokale
infiltratie van regenwater en/of stagnatie van regenwater,
mogelijk in combinatie met invloed van infiltrerend Beerze-water.
Verder bovenstrooms op de Kampina is er zeer recent
geïnfiltreerd regenwater.
Het grondwater direct onder het Winkelsven is minder zuur dan
in de directe omgeving. Dit kan verklaard worden doordat de
Beerze en de Oude Heiloop vroeger regelmatig overstroomden.
Het beekwater was toen nog schoon, basenrijk en slibhoudend.
In 1963 is het Winkelsven van de inundaties afgesloten. Er treedt
nu geen aanvoer van basen meer op. Er treedt door nalevering
uit de bodem nog wel enige buffering op, maar geleidelijk is het
Winkelsven toch aan het verzuren. De verzuring blijkt uit
gemeten Ca-gehalten (volgens Cools (1990) in Jalink e.a.
(1997)) en ook uit de vegetatie.

2.5.2.Oppervlaktewater
Oppervlaktewaterstelsel

Voor de beschrijving van de ontwikkelingen in het
oppervlaktewatersysteem is gebruik gemaakt van Jalink e.a.
(1997) en Jalink (1995). De Kampina watert af op drie beekdalen.
Aan de westzijde van de Kampina loopt de Rosep, aan de
zuidoost-zijde de Beerze en aan de noordzijde de Essche
Stroom. De Rosep en de Beerze stromen in noordelijke richting
en komen uit in de Essche stroom.

Smalwater

Smalbroeken
Winkelsven
Brinksdijk

Koevertsche
Loop

Logtse
Velden
Logtse Baan

Kleine
Oisterwijkse
Heide

Heiloop

Viermannekesbrug

Winning
Oirschot
Beerze

Figuur 2.9

Jaren ‘40
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Naamgeving van waterlopen en gebieden rond het Winkelsven

Tot in de jaren ’40 was het beekdal van de Beerze nog vrij
ongestoord. Ter hoogte van de Kampina doorsnijdt de Beerze de
dekzandrug en is het beekdal betrekkelijk smal. Bij hoge
17

beekafvoeren leidde dit tot opstuwing. Hierbij werden onder
andere de Logtse Ve lden, die een brede vlakke laagte in het
landschap vormen, overstroomd.
Ten westen van de Beerze, tussen de Beerze en de Kleine
Oisterwijkse Heide ligt een zijdal. Midden door dit dal liep de
Kleine Stroom. De Kleine Stroom stroomde ter hoogte van de
Logtse Baan in de Beerze uit.
Langs de westelijke rand van het zijdal stroomde de Heiloop
(verder oude Heiloop genoemd). De oude Heiloop was een
heidebeek, die vanaf de Kleine Oisterwijkse Heide langs de
westrand van de broeklanden was doorgegraven en daar de
westflank van het dal van de Kleine Stroom ontwaterde. Bij
Balsvoort, waar de oude Heiloop in de Beerze uitstroomde en het
dal zich versmalde, traden regelmatig overstromingen op. Daarbij
kon het beekwater tot in het Winkelsven komen.
In de beeklopen was rond 1940 nog betrekkelijk weinig
veranderd. Wel was de invloed van ontginningen al duidelijk
merkbaar. Als gevolg van het afgraven van hoogvenen, de
ontginning van heiden en de verbetering van de ontwatering in
het bovenstrooms gelegen gebied werd het neerslagwater sneller
afgevoerd en traden grotere fluctuaties in de beekpeilen op.
Hierdoor traden steeds vaker en ook ’s zomers inundaties op.
Ingrepen in het beekdal na
1950 – Ruilverkaveling
1950

In het begin van de jaren ’50 is de ruilverkaveling Spoordonk
uitgevoerd. Door deze ruilverkaveling is het
oppervlaktewatersysteem en het functioneren ervan sterk
gewijzigd.
De Beerze werd bovenstrooms van de Logtse Baan en
benedenstrooms van de Smalbroeken genormaliseerd. Door de
normalisatie zou de Beerze in de niet gekanaliseerde trajecten
ter hoogte van de Logtse Velden en Smalbroeken regelmatig
overstromen. Om dit te voorkomen is de Beerze in de Logtse
Velden tussen kaden gelegd en is een deel van de afvoer
omgeleid in een nieuw gegraven watergang, de Heiloop. Ook
tussen de Logtse Baan en Viermannekesbrug is de Beerze
voorzien van kaden.
De Heiloop voert nu het water van zowel de vroegere Kleine
Stroom als van de flanken van de Kleine Oisterwijkse Heide af.
Langs de landbouw-enclave bij De Logt is een diepe sloot langs
het Winkelsven en de Logtse Velden gegraven, die in zuidelijke
richting afwatert. Deze watergang is door een kade van het
reservaat gescheiden. Ter hoogte van de Logtse Baan komt
deze watergang uit op de Heiloop. De oude Heiloop wordt ter
hoogte van de Logtse Baan verbonden met de nieuw gegraven
Heiloop door een sifon onder de Beerze. De loop van de oude
Heiloop langs de Logtse Velden is afgesneden van de Heiloop en
voert geen water meer door het gebied.
Tot 1963 kon het beekwater bij hoge standen tot in het
Winkelsven stromen. Na iedere overstroming liep het ven weer
leeg tot de hoogte van de drempels, die in het landschap lagen.
Voor 1950 zal het instromende beekwater voor een groot deel
water uit de Oude Heiloop zijn geweest, na 1950 Beerzewater.
Het beekwater werd door de toenemende bemesting en door

AquaSense © - 2152

18

OBN vooronderzoek Winkelsven

lozingen van afvalwater steeds voedselrijker. Om te voorkomen,
dat het Winkelsven zou eutrofiëren door instromend
Beerzewater, is in 1963 een kade aangelegd met een afsluitbare
duiker. Daardoor werd het ven niet meer periodiek gevoed met
Beerzewater.
Om inundatie van het reservaat Smalbroeken met eutroof
beekwater te voorkomen is in 1989 een stuw met
stroombegrenzing in de Brinksdijk geplaatst. Tegelijk is tussen
het beekdal en het Winkelsven een dijk aangelegd, om inundatie
van het Winkelsven te voorkomen.
Door deze ingrepen werden afvoerproblemen bovenstrooms van
de Logtse Dijk verwacht. Om dit te voorkomen is bij de Brinksdijk
een overloop van de Beerze naar de Heiloop aangelegd. Deze
combinatie van ingrepen heeft geleid tot een verhoging van het
Beerzepeil in de Logtse Velden en omgeving.
Ten zuiden van de Logtse Baan is recent een nieuwe
overstromingsvlakte gerealiseerd. De sifon onder de Beerze die
de verbinding vormde tussen de Oude Heiloop en de nieuw
gegraven Heiloop heeft zijn functie verloren. Het water uit de
Oude Heiloop wordt in de huidige situatie met een gemaaltje de
zuidwestpunt van de nieuwe overstromingsvlakte ingepompt.
De ontwikkelingen in de loop van de tijd hebben volgens Roelofs
(1979) tot verlaagde grondwaterstanden in de omgeving van de
Beerze geleid. In het rapport van Roelofs wordt aangegeven dat
er vroeger meer vennen waren, die minder frequent droogvielen.
Volgens Jalink e.a. (1997) constateert Willemsen een verlaging
van de grondwaterstanden rond het Winkelsven van 13-24 cm.
Rond het Winkelsven duidt de verandering in vegetatie ook op
een verlaging van de grondwaterstanden. Al met al genoeg
reden om aan te nemen dat er verdroging optreedt rond het
Winkelsven. Een belangrijke reden voor deze verdroging is de
onderbemaling van de landbouwenclave direct grenzend aan het
Winkelsven.
Waterstanden

Het gemiddelde waterpeil in het Winkelsven na 1980 is ongeveer
8,80 m. + NAP. De fluctuatie van het waterpeil in het Winkelsven
ligt in de meeste jaren rond de 40 cm. In figuur 2.5 is het verloop
van het waterpeil in het Winkelsven terug te vinden. Bij hoge
waterstanden in de winter vormt de laagte in het Noordwesten
waarschijnlijk een geheel met Winkelsven-west.
In het Winkelsven is niet alleen verdroging een probleem.
Vroeger inundeerde het Winkelsven, waardoor hoge
waterstanden optraden. Zodra de grootste afvoer via de Beerze
over was, zakte het water snel weer weg. Tegenwoordig kan het
water uit het Winkelsven niet zo goed meer weg. Er is een duiker
met terugslagklep aangebracht die voorkomt dat er water vanuit
de Beerze richting Winkelsven stroomt. De waterstanden aan de
Beerzezijde zijn echter te lang te hoog om een goede afvoer uit
het Winkelsven mogelijk te maken.
Toen het water uit de Beerze te eutroof dreigde te worden, zijn er
in 1961 rond het Winkelsven dammen aangelegd, om het
Beerzewater buiten het ven te houden. Tegenwoordig zijn de
jaarlijkse schommelingen in de waterstand groot. Vanaf juni laat
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de beheerder Winkelsven-W droogvallen, door het water via een
duiker in het dijkje langs de sloot weg te laten lopen. In
september of oktober wordt deze afvoer weer afgesloten, en
wordt het regenwater weer vastgehouden. Daarmee wordt
tevens voorkomen dat het voedselrijke water uit de Beerze het
ven kan bereiken. 's Winters komt de waterstand enkele
decimeters boven het maaiveld.

2.6. Chemie van water en bodem
Water

Methoden
Gegevens over waterkwaliteit zijn verzameld uit de literatuur.
Aanvullend is in juli 2003 een watermonster verzameld. Op een
representatieve plaats langs de oever werd in Winkelsven-oost
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 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
De chemische analyses uit archieven zijn samen met recente
resultaten vermeld in bijlage 4. De belangrijkste resultaten zijn
voor drie perioden samengevat in tabel 2.2. Hierin zijn ook de
streefbeelden voor zwak gebufferde vennen vermeld
(AquaSense 1996, 2000).
Door de beïnvloeding met basenrijk Beerzewater in de winter (tot
1950 ook door Heiloopwater) bestonden in het Winkelsven rond
de jaren ’50 relatief basenrijke omstandigheden (Jalink et al.,
1997). Daarnaast werd het ven gevoed door toestroming van
lokaal, nauwelijks aangerijkt zuur en voedselarm grondwater
vanaf Kampina. Doordat het beekwater steeds voedselrijker
werd, werd het venwater ook steeds meer eutroof. Eind jaren
vijftig was de situatie metatroof, er kwamen zowel soorten van
voedselarm als van voedselrijk milieu voor (Leentvaar, 196..).
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Na het afsluiten van het ven voor het beekwater trad geen
toevoer met basenrijk water meer op, waardoor het ven ondanks
nalevering uit de bodem geleidelijk zuurder werd. Mogelijk speelt
bij de verzuring ook strooiselophoping en mineralisatie door
dieper wegzakkende grondwaterstanden een rol (Jalink et al.,
1997).
Tabel 2.2
Code

Samenvatting gegevens waterchemie Winkelsven en Beerze.
Naam

Jaar

pH

Streefbeeld zwak gebufferd ven
W1
Oost
1975
W1
Oost
1979
W1
Oost
'83-'84
W1
Oost
1992
W1
Oost
1994
W1
Oost
2003
W2?
West
1947
W2?
West
1957
W2?
West
1969
W2
West
1975
W2
West
1979
W2
West
'83-'84
W2
West
1989
W2
West
1992
W2
West
1994
W2
West
1997
W2
West
2001
W3
Zuid
1994
W5
sloot
1979
W5
sloot
'83-'84
W5
sloot
1989
240085 Beerze
2000+
240086 Beerze
2000+
240087 Beerze
'99-03

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

Alk
meq/l
0,1-1
0,00
0,00
0,13
0,10
0,10

EGV25
mS/m
< 10
10,6

NH4-N
mg/l
< 0,2
5,50
0,08

3,4

0,02

0,10
0,07
0,00
0,10
0,10

7,4
8,1

0,00
0,00
0,06
12,4
50,9
47,9
41,7

t- N
< 2,2

0,77

PO4-P (tot)
t-P
mg/l
<0,02
< 0,07
1,50
0,03

0,50

0,00
0,10
0,00

9,20
0,15
0,08

0,70
0,02
0,03

0,64
0,33

0,08
0,05

6,10
4,50

0,13
0,14

0,05
0,05

0,85

0,02

0,38
0,65
0,30

4,40
5,12
3,72

5,45
6,69
4,65

0,08
0,31
0,17

0,10
13,0
12,2
12,4

NO3-N
mg/l
< 0,2
0,60
0,05
0,07

2,30

0,15

0,16

0,22
0,03

Cl
mg/l
< 30
16,0
11,0
89,3

SO4
mg/l
< 15
7,0
21,6
20,7

Ca
mg/l
< 10
8,0
3,5
7,1

6,1
15,0
10,0
10,0
18,0
11,1
12,4
13,7

0,1

2,5

10,0
20,2
14,4

6,0
5,0
3,8
6,4

9,3
13,5

3,3
2,5

2,6

11,0
15,8
12,8
39
34
33

21,6
33,5

3,5
6,8

116
86
76

63
67
49

In tabel 2.2 is uit de hoge sulfaat- en ammoniumwaarden af te
lezen dat het ven in ieder geval sinds de jaren zeventig verzuurd
is. In de jaren negentig heeft over het algemeen herstel
plaatsgevonden. De sulfaatgehalten zijn weer verlaagd. Alleen in
Winkelsven-west zijn de ammoniumgehalten nog te hoog.
Uit de gegevens blijkt dat het Winkelsven in de loop der jaren
voedselrijker is geworden. Naast het steeds voedselrijker
wordende beekwater speelde waarschijnlijk ook mee dat vanuit
de landbouwenclave Balsvoort er vroeger een sloot naar het
Winkelsven-oost liep, waardoor er vermoedelijk voedselrijk water
in het ven stroomde (van Dam, 1983). Ook waren er
veedrinkplaatsen bij Balsvoort, die in verbinding stonden met het
ven (Glas, 1957). In de afgelopen decennia is het Winkelsvenoost verder geëutrofieerd, ondanks het uitsluiten van de invloed
van het water uit de Beerze in 1961. Mogelijk heeft eutroof
landbouwwater uit het landbouwgebied Balsvoort in het recente
verleden ook nog aan deze eutrofiëring bijgedragen.
Tegenwoordig is deze landbouwgrond verlaten, en is opgenomen
in het begrazingsbeheer van de Kampina. De voedselrijkdom
geldt echter niet alleen voor Winkelsven-oost. Met name de
totaal-gehalten stikstof in Winkelsven-west zijn momenteel nog
erg hoog. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat in droge
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jaren door mineralisatie van de organische laag veel
voedingsstoffen vrijkomen (interne eutrofiëring).
Het IR-EGV diagram toont dat het ven overwegend wordt gevoed
door regenwater, maar dat er nog wel sprake is van enige
basenrijkdom (figuur 2.10).
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Figuur 2.10 IR-EGV diagram, waarin voor het Winkelsven (W1) de ionenratio is
uitgezet tegen de EGV. Referentiepunten zijn A (regenwater), L
(grondwater) en T (zeewater). Ter vergelijking zijn ook de meetpunten
in de Huisvennen (H3, H8, H9 en H12) opgenomen.

Bodem

Methoden
Tijdens het veldbezoek zijn in het Winkelsven-oost
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
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 voedselrijk wat betreft stikstof. Het
stikstofgehalte in het slib (2620 mg/kg droge stof) is vergelijkbaar

AquaSense © - 2152

22

OBN vooronderzoek Winkelsven

met dat van voedselrijke meren en plassen in West-Nederland.
Het fosfaatgehalte (79 mg/kg droge stof) is niet erg hoog.

2.7. Plantengroei
Huidige situatie

Door de bijzondere ligging op de overgang van voedselarme
podzolgrond naar voedselrijke beekeerdgronden en het
mesotrofe overstromingswater kon er een complex
overgangsmilieu ontstaan met bijzondere plantengemeenschappen van zwak gebufferde, mesotrofe milieus. In
bijlage 6 is een overzicht van alle verzamelde vegetatiegegevens
gegeven. De huidige situatie wordt beschreven in het veldverslag
in bijlage 1. Hier is een samenvatting gegeven.
In het open water van Winkelsven-oost (W1) staat vooral gele
plomp, op de bodem ligt een dikke modderlaag. Rond het ven
staat een zeer dichte gordel van galigaan, die op veel plekken
overgaat in een wilgenstruweel. Net ten oosten van het ven staat
zomereikenbos.
In Winkelsven-west (W2) werd op de geheel drooggevallen
bodem vooral geoord veenmos, veelstengelige waterbies en
knolrus aangetroffen, met hier en daar moerashertshooi,
waternavel, egelboterbloem en wat oeverkruid.
In het gedeelte ten zuiden van de dijk (W3) is vooral gagel en
pijpenstrootje te vinden. Hier en daar staat ook wat struik- en
dopheide, en wat grote brandnetel. Er is ook een klein ven met
witte waterlelie en gele waterkers, dat in de zomer van 2003
drooggevallen was.
In de drassige laagte in het noord-westen (W4) is een complexe
vegetatie, met veel pijpenstrootjepollen en daartussen drassige
slenkjes. In deze slenkjes staan onder andere veel scherpe
zegge en snavelzegge en plaatselijk veel draadzegge. Verspreid
in het terrein staan vrij veel grauwe en rossige wilg en
gagelstruiken. Daarnaast is hennegras, een verdrogingsindicator,
algemeen.

Veranderingen ten
opzichte van de
historische situatie

De historische situatie van met name Winkelsven-oost en west is
goed beschreven door Van Beers (1997). Deze beschrijvingen
zijn opgenomen in bijlage 7. Ten opzichte van vijftig jaar geleden
is er zeer veel veranderd in het Winkelsven. Om dit aan te geven
zijn de vermeldingen uit de literatuur aangevuld met figuren met
tijdreeksen, waarbij de aangetroffen planten op basis van expertjudgement zijn ingedeeld in een zevental soortgroepen. De
indeling is na te lezen in bijlage 6.
In het Winkelsven-oost zijn de bijzondere plantensoorten van het
oeverkruidverbond, die eind jaren '50 nog in Winkelsven-oost
stonden, tegenwoordig geheel verdwenen (Hofman & Janssen,
1986 en Bruinsma, 1994) (figuur 2.11). Vermoedelijk was het ven
in de jaren '50 al eutroof aan het worden, maar waren er
plaatselijk nog gunstige omstandigheden voor soorten van het
oeverkruidverbond. De uitgestrekte galigaanbegroeiing rond het
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ven lijkt niet veel te zijn veranderd sinds 1957; vermoedelijk is
door verdroging het wilgenmoerasbos wel verder opgerukt in de
oeverzone.
Winkelsven-Oost
droge bossen en struwelen

100%

natte bossen en struwelen

80%

voedselrijke oevers, ruigten
en graslanden
voedselrijke wateren

60%
40%

voedselarme, basenrijke
bodems en wateren
zwak gebufferde wateren

20%
0%
1976 1984 1992

(zure) voedselarme wateren
en moerassen

Figuur 2.11 Relatief aandeel van de soorten ingedeeld in zeven soortgroepen in
Winkelsven-oost

In het Winkelsven-west zijn zeer veel bijzondere
oeverkruidsoorten verdwenen zoals stijve moerasweegbree,
drijvende waterweegbree en pilvaren (figuur 2.12). De vegetatie
wordt gedomineerd door de verzuringsindicatoren knolrus en
geoord veenmos, maar desondanks is de vegetatie nog steeds
waardevol. Moerashertshooi, oeverkruid en witte waterranonkel
komen tegenwoordig nog in vrij grote aantallen voor, en ook
ondergedoken moerasscherm, hoewel beperkt tot de sloot aan
de zuidelijke rand van het ven. Door het huidige beheer (droog
laten vallen en stukken afplaggen) kunnen de bijzondere soorten
zich nog vrij goed handhaven (van Beers, 1997).
Winkelsven West
100%

droge bossen en struwelen
natte bossen en struwelen

80%

voedselrijke oevers, ruigten en
graslanden
voedselarme, basenrijke
bodems en wateren
zwak gebufferde wateren

60%

40%
(zure) voedselarme wateren en
moerassen
20%

0%
1942 194? 1949 1962 1963 1984 1992 1994 1997

Figuur 2.12 Relatief aandeel van de aangetroffen soorten ingedeeld in zes
soortgroepen in Winkelsven-west. De groep van voedselrijke wateren
ontbreekt geheel.

Conclusie
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Door verzuring en eutrofiëring zijn veel bijzondere soorten van
zwak gebufferde wateren verdwenen en door eutrofiëring en
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verdroging rukken struweel en ruderale soorten op. 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. De situatie in het verleden wijst op
het ventype ‘gebufferde vennen’. De huidige situatie toont aan
dat het ven eerst is geëutrofieerd en daarna verzuurd.

2.8. Fauna
Broedvogels

Wat broedvogels betreft kan Kampina worden gekenmerkt als
een soortenrijke heidevogelgemeenschap met vochtminnende
soorten. Gevarieerde moerassige terreindelen, met name in het
Beerzedal, vormen een biotoop voor waterral, houtsnip, kleine
bonte specht, blauwborst en wielewaal. Nabij het Winkelsven zijn
ook soorten van moerasstruwelen karakteristiek. In bijlage 8 is
een tabel met alle soorten opgenomen, die in de omgeving van
het Winkelsven broeden.
In de bosgebieden van Kampina zijn de boompieper,
boomkruiper en wielewaal talrijk. Ook roofvogels zoals boomvalk
en sperwer komen hier voor. In het Winkelsven broedt vaak een
havik. In de gagelstruwelen worden veel blauwborsten
aangetroffen.
Voor heel Kampina geldt dat de vogelpopulatie de afgelopen
decennia niet stabiel geweest is. Veel soorten zijn verdwenen:
grauwe kiekendief, zwarte stern, nachtzwaluw, grote karekiet en
geelgors (reeds voor 1989) en korhoen, patrijs, kramsvogel en
grauwe klauwier (sinds 1989). Dit zijn allen soorten die landelijk
sterk achteruitgegaan zijn. Nog wel aanwezig, maar sterk
afgenomen sinds 1989 zijn o.a. de watervogels wintertaling,
tafeleend, fuut, waterral, slobeend en kuifeend. De reden
hiervoor is onduidelijk. Specifiek voor het Winkelsven zijn hier
geen gegevens over bekend, behalve dat tot 1999 de roerdomp
nog broedde in het Winkelsven. Deze is de laatste jaren niet
meer waargenomen.
Alle soorten broedvogels zijn beschermd volgens de Flora en
faunawet. Van de voorkomende soorten zijn 10 soorten extra
beschermd vanwege hun voorkomen op de rode lijst of op de
Europese Vogelrichtlijn. Daarvan zijn 5 soorten binnen Kampina
min of meer gebonden aan het Winkelsven als broedlocatie. Dit
zijn dodaars, slobeend, rietzanger, groene specht en kuifeend.

Wintervogels
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Naast broedvogels profiteren ook overwinterende vogels van het
uitgestrekte gebied (bijlage 9). Aanvullend op de verschillende
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. 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).
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Amfbieën, reptielen en
vissen

Tabel 2.3

Gegevens over amfibieën, reptielen en vissen zijn opgevraagd bij
RAVON (tabel 2.3). Met het voorkomen van meerdere
(beschermde) amfibieënsoorten heeft het gebied voor deze
diergroep een hoge natuurwaarde. Het voorkomen van een soort
als de heikikker, die in het Winkelsven-west zeer talrijk is (mond.
med. L. de Bruijn), is voor de provincie Noord-Brabant van groot
belang. Samen met de populatie(s) ten westen van Kampina kan
dit gebied aangewezen worden als bolwerk voor deze soort.
Gezien de inventarisatieactiviteit in het gebied wordt
aangenomen dat het verspreidingsbeeld van de hier
voorkomende amfibieënsoorten vrijwel compleet is.
Amfibieën en reptielen in en nabij het Winkelsven

Naam
Amfibieen
Kamsalamander
Kleine watersalamander
Kl.wat.- /Vinp.- /Alpenw.
Gewone pad
Rugstreeppad
Heikikker
Bruine kikker
Poelkikker
Middelste groene kikker
Groene kikker complex
Reptielen
Levendbarende hagedis

jaar
FF HR RL waarneming
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
!
!
!
!

!

!
!

aantal
waarnemingen

1997
1997
1997
1986-1997
1987
1989-1997
1997
1997
1988-1997
1989-1997

1
7
1
8
1
2
10
2
2
12

1991-2000

6

zeker in/nabij
Winkelsven Wetenschappelijke naam
X
X
X
X
X
X
X
X

Triturus cristatus
Triturus vulgaris
T. vulgar./ helvetic./ arvalis
Bufo bufo
Bufo calamita
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana lessonae
Rana klepton esculenta
Rana esculenta synklepton
Lacerta vivipara

De volledigheid van de inventarisatieactiviteiten van reptielen is
minder goed. Het voorkomen van de levendbarende hagedis
zeer nabij het Winkelsven is niet zeker. Dit kan wel aangenomen
worden, aangezien deze soort in de omgeving veel voorkomt. Op
iets grotere afstand (1 km) zijn ook hazelwormen aangetroffen.
Het voorkomen van de vissen in het Winkelsven is geheel
onzeker, aangezien de nauwkeurigheid van de verkregen
waarnemingen niet verder gaat dan kilometerhokniveau. De zes
waargenomen vissoorten komen waarschijnlijk uit de Beerze,
aangezien het voorkomen van bijvoorbeeld de riviergrondel in
vennen niet te verwachten is. De overige soorten (kleine
modderkruiper, driedoornige stekelbaars, blankvoorn, rietvoorn
en zeelt) zouden wel in vennen kunnen voorkomen, mits het
water niet te zuur is.
Libellen

Gegevens over libellen werden verzameld uit de literatuur, o.a.
uit beheerplannen van Natuurmonumenten en uit
inventarisatierapporten van vrijwilligers. Deze gegevens werden
aangevuld met waarnemingen van de veldbezoeken.
Libellen in het Winkelsven zelf zijn alleen in 1997 en 2000 goed
onderzocht, in de omgeving zijn er meer waarnemingen (tabel
2.4).
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Tabel 2.4

Ecologie/status
Gevoeligheid voor
posiver- ver- ver- tieve
bio- zu- mes- dro- inditoop ring ting ging cator
2
--+
3
++
5
+
o
1
o/+
3
4
o
++
4
o
+
5
o/+
1
+
1
+
2
o/o
3
+
o
1
++
o
1
o
+
2
-o
-+
3
o
+
3
3
-o/- o/3
+
3
o
4
+
5
5
+
5
5
+
5
5
-

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/om Winkelsven Wetenschappelijke naam
ven
Beerze
Balsvoort*

Rode
Lijst
'97 '00 '95 '99 '00 '99
BE
Bruine winterjuffer
x
x
x
Bloedrode heidelibel
x
x x x
x
x
Houtpantserjuffer
x
x x' x
x
Tengere pantserjuffer
x
Paardenbijter
x
x x
x
Zwervende pantserjuffer
x
x
Geelvlekheidelibel
x
x
x
Bruinrode heidelibel
x
x
x
Gewone pantserjuffer
x
x
x
Zwarte heidelibel
x x x
x
Azuurwaterjuffer
x
x
x
Lantaarntje
x x x
x
x
Watersnuffel
x x
Tangpantserjuffer
x
KW Glassnijder
x
Blauwe glazenmaker
x x
x
Bruine glazenmaker
x x
x
Variabele waterjuffer
x
Grote roodoogjuffer
x x
Vuurjuffer
x' x
x
Platbuik
x x
Grote keizerlibel
x x
x
Smaragdlibel
x
Plasrombout
x
Viervlek
x
Gewone oeverlibel
x
x
Metaalglanslibel
x x
x
Zuidelijke glazenmaker
x
Weidebeekjuffer
x x
x
BE
Bosbeekjuffer
x x
x
BE
Beekrombout
x x
x
Blauwe breedscheenjuffer
x x
x
*Balsvoort: betreft (delen van) km-hokken 146-396 en 146-395

'00
x Sympecma fusca
x Sympetrum sanguineum
x Lestes viridis
Lestes virens
x Aeshna mixta
x Lestes barbarus
x Sympetrum flaveolum
Sympetrum striolatum
x Lestes sponsa
x Sympetrum danae
x Coenagrion puella
x Ischnura elegans
x Enallagma cyathigerum
Lestes dryas
Brachytron pratense
Aeshna cyanea
x Aeshna grandis
Coenagrion pulchellum
Erythromma najas
Pyrrhosoma nymphula
x Libellula depressa
Anax imperator
Cordulia aenea
Gomphus pulgellus
Libellula quadrimaculata
Orthetrum cancellatum
Somatochlora metallica
Aeshna affinis
Calopterix splendens
Calopterix virgo
Gomphus vulgatissimus
Platycnemis pennipes

Vrijwel alle voorkomende libellen zijn vrij algemene soorten van
vennen, plassen en sloten, zoals houtpantserjuffer en de
geelvlekheidelibel.
Bijzonder is het voorkomen van de zuidelijke glazenmaker
(Aeshna affinis), aangezien deze soort zich erg weinig in
Nederland voortplant. Deze soort is in 1995, 1997 en 1999
waargenomen op Balsvoort. Mogelijk is er een kleine populatie
aanwezig in het Winkelsven.
Bijzonder zijn ook de waarnemingen van de tengere pantserjuffer
en de Rode Lijstsoort bruine winterjuffer (Sympecma fusca) bij de
moerasjes achter het Winkelsven. Deze soort werd vroeger wel
het Oisterwijkse juffertje genoemd omdat hij zeer algemeen was
in de omgeving. Later is deze soort van de Kampina en de
Oisterwijkse vennen verdwenen. Recente waarnemingen zijn
verder alleen van het Klokkentorenven bekend. Omdat
winterjuffers als volwassen dieren overwinteren is het belangrijk
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dat er voldoende schuilplaatsen in de omgeving aanwezig zijn,
zoals bossen met een niet te dichte structuur en halfopen
heidevegetaties.
De meeste Rode Lijstsoorten zijn langs de Beerze
waargenomen: bosbeekjuffer (Calopterix virgo), glassnijder
(Brachytron pratense) en beekrombout (Gomphus
vulgatissimus ).
Er zijn nergens Habitatrichtlijn- of Flora en faunawetsoorten
aangetroffen.
Zoogdieren

Methode
Informatie over zoogdieren is verzameld met behulp van
inventarisatierapporten.
Resultaten
Op Kampina komen op dit moment vrijwel alleen algemene
soorten voor. In inventarisatierapporten worden verschillende
soorten muizen, spitsmuizen en vleermuizen genoemd, en ook
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).
Tabel 2.5

Zoogdieren genoemd in inventarisatierapporten van Kampina
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
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wetenschappelijke naam

Status
1940- 1979- 1997
FF RL HR 1950 1984

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

!
!
!
!
!
!

Pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Nyctalus noctula
Myotis daubentonii
Plecotus auritus
Eptesicus serotinus

!
!
!
!
!
!

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

!
!
!
!
!
!
!
!
!

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

!
!
!
!
!

Sus scrofa
Capreolus capreolus

!
!

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
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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.
Verblijfplaatsen van vleermuizen bestaan meestal uit bomen met
holtes, met name Amerikaanse eiken en beuken, en bebouwing.
Van zowel de watervleermuis, de bruine grootoorvleermuis en de
ruige dwergvleermuis zijn verblijfplaatsen vastgesteld op
Kampina, echter niet in de buurt van het Winkelsven. De vennen
op Kampina zijn vooral voor de jacht van belang, met name voor
de watervleermuis.

2.9. Analyse watersysteem en knelpunten
Het Winkelsven ligt op de overgang van hogere voedselarme
zandgronden naar de lagere beekdalgronden van de Beerze. Tot
in de jaren ’40 was het beekdal van de Beerze nog vrij
ongestoord. Bij hoge afvoeren overstroomde de Logtse Velden
en reikte de invloed van de Beerze en de ten westen van de
Beerze lopende Heiloop tot in het Winkelsven. Hierdoor werd een
zwak gebufferd systeem in het Winkelsven in stand gehouden
met de bijbehorende bijzondere vegetatie.
Verdroging

In 1950 zijn in het kader van de ruilverkaveling Spoordonk grote
veranderingen in het watersysteem aangebracht. Er is onder
andere direct grenzend aan de westzijde van het Winkelsven een
diepe ontwateringssloot aangelegd in de landbouwenclave bij De
Logt. Dit is waarschijnlijk één van de belangrijke oorzaken van de
in verschillende onderzoeken geconstateerde verdroging rond
het Winkelsven.
Door de verdroging is in verschillende delen van het ven een
toename van ruderale soorten en struweel te zien.

Eutrofiëring

In de jaren vijftig werd het beekwater steeds voedselrijker,
waardoor er veel voedingsstoffen naar het ven stroomden.
Daarnaast was er sprake van aanvoer van voedselrijk water via
een sloot en veedrinkplaatsen bij de landbouwenclave Balsvoort.
Na het aanleggen van de kade in 1963, waarmee de eutrofiëring
als gevolg van overstromend Beerzewater moest worden
tegengaan, is het ven toch verder geëutrofieerd. Mogelijk heeft
eutroof landbouwwater uit Balsvoort ook in het recente verleden
nog aan deze eutrofiëring bijgedragen. Daarnaast speelt
mineralisatie van de organische laag bij droogval een rol.
Door de eutrofiëring zijn de bijzondere soorten van
zwakgebufferde wateren sterk teruggedrongen en is er in
Winkelsven-oost een eenzijdige gele plomp-vegetatie ontstaan.

Verzuring
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Doordat de overstromingen met basenrijk beekwater stopgezet
werden, verdween ook de voornaamste bron van basen. Door
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deze bron af te sluiten is na 1963 een geleidelijke verzuring van
het Winkelsven opgetreden, versterkt door atmosferische
depositie.
Door de verzuring zijn de bijzondere soorten van zwakgebufferde
wateren sterk teruggedrongen en hebben zich dikke pakketten
veenmos en knolrus gevormd. Door het beheer van laten
droogvallen en plaggen zijn de soorten in Winkelsven-west niet
geheel verdwenen.
Onnatuurlijke afvoer
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In 1989 is een stuw aangebracht in de Beerze ter hoogte van de
Smalbroeken. Deze stuw voorkomt inundatie van de
Smalbroeken, maar beperkt tegelijkertijd de afvoer via de
Beerze. Doordat het water in de Logtse Ve lden lang wordt
vastgehouden, beperkt dit de afvoer vanuit het Winkelsven via de
duiker met terugslagklep. Pas in juni kan het water worden
afgelaten. Hierdoor wordt het regenwater lang vastgehouden,
waardoor de verzuring versneld wordt.
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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.

Streefbeeld: habitattypen
en soorten habitatrichtlijn

In het streefbeeld zijn de habitats en soorten uit paragraaf 2.1
opgenomen, die in het Winkelsven aanwezig zijn of niet al te lang
geleden zijn geweest en in het verleden goed ontwikkeld zijn
geweest:
•
•
•
•
•

Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie
behorend tot de Oeverkruid-orde (Littorelletalia uniflorae) en/of
Dwergbiezen-klasse (Isoëto-Nanojuncetea) (3130)
Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix)
(4010)
Drijvende waterweegbree
*Kalkhoudende moerassen met galigaan (Cladium mariscus)
en soorten van het Knopbies-verbond (Caricion davallianae)
(7210)
Kamsalamander (1166)

Niet opgenomen is het type ‘Mineraalarme oligotrofe wateren van
Atlantische zandvlakten met oeverkruidvegetatie (Littorelletalia
uniflorae), aangezien dit oligotrofe wateren betreft met biesvaren
en waterlobelia. Er zijn geen aanwijzingen dat dit type ooit in het
Winkelsven is voorgekomen. Dit is ook niet passend, aangezien
het Winkelsven van nature mesotroof is door de voeding met
beekwater. Ook niet opgenomen is het blauwgrasland,
aangezien dit slechts zeer lokaal voorkwam, en de laatste
meldingen van de meest kenmerkende soorten een halve eeuw
teruggaan. De kleine modderkruiper is ook niet opgenomen,
omdat dit geen typische vensoort is, het onzeker is of deze soort
hier ooit is voorgekomen, en de soort bovendien vrij algemeen is
in Nederland. Wel opgenomen is ‘Noord-Atlantische vochtige
heide’, hoewel alleen in het Winkelsven-zuid delen van de
vegetatie ook omschreven kunnen worden als vochtige heide. In
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de andere delen zijn wel diverse soorten uit verschillende vormen
van dit habitattype aangetroffen zijn (met name die van de zure,
natte typen). Drijvende waterweegbree is ook opgenomen, want
deze soort was nog aanwezig in 1984, en de soort komt
bovendien veel voor in vegetaties van het Littorelletalia uniflorae,
naast soorten als ondergedoken moerasscherm en witbloemige
waterranonkel.
In navolging van de bovengenoemde habitattypen en soorten
bestaat het streefbeeld voor het Winkelsven uit de soorten die
zijn opgenomen in tabel 3.1. Hierin zijn naast de habitattypen en
soorten, waarvoor Kampina en de Oisterwijkse bossen en
vennen als Habitarichtlijngebied is aangewezen, ook diersoorten
opgenomen waarvoor uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat
specifiek het Winkelsven zeer waardevol is, zoals de heikikker en
de taigarietgans.
De genoemde vogelsoorten in de aanwijzing van Kampina als
Vogelrichtlijngebied is enigszins gedateerd (bijlage 2); soorten
als korhoen en kraanvogel zijn nagenoeg verdwenen als
broedvogel in Nederland. Deze soorten zijn daarom niet
opgenomen in het streefbeeld. Wel kan uit de aanwijzing worden
afgeleid dat in Kampina het habitat van heidevogels, eenden en
steltlopers beschermd moet worden. In het Winkelsven gaat het
dan met name om het habitat van eenden, aangezien heide
elders uitgebreid aanwezig is, en alle genoemde steltlopers de
laatste 15 jaar niet in het gebied zijn waargenomen en bovendien
voor Nederland vrij algemeen zijn. Daarom zijn in het streefbeeld
alleen de vogelsoorten opgenomen, die uit het vorige hoofdstuk
naar voren gekomen zijn als belangrijkste voor het Winkelsven.
Dit betreft ook voornamelijk eenden zoals de dodaars, slobeend
en kuifeend.

Tabel 3.1.

Soorten in het streefbeeld van het Winkelsven. Met een sterretje is
aangegeven of de soorten beschermd zijn in het kader van het
Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) of de Vogel- of Habitatrichtlijn
(VR/HR)
Flora
OBN VR/HR Fauna
beenbreek
*
Amfibieen
bleekgeel blaasjeskruid
*
heikikker
bruine snavelbies
*
kamsalamander
drijvende waterweegbree
*
*
poelkikker
galigaan
*
Reptielen
gewone dophei
*
levendbarende hagedis
kleine zonnedauw
*
Vogels
kleinste egelskop
*
dodaars
klokjesgentiaan
*
groene specht
moerashertshooi
*
kuifeend
moerassmele
*
rietzanger
oeverkruid
*
slobeend
ondergedoken moerasscherm
*
taigarietgans
ongelijkbladig fonteinkruid
*
Libellen
pilvaren
*
bruine winterjuffer
ronde zonnedauw
*
tengere pantserjuffer
veenpluis
*
zuidelijke glazenmaker
waterlobelia
*
witte waterranonkel
*
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3.2. Van streefbeeld naar maatregelen
Zonering oost-west

In de huidige situatie zijn de galigaanbegroeiingen vooral te
vinden in het oostelijk deel van het Winkelsven, en de restanten
van de oeverkruidvegetaties in het westelijk deel. Deze zonering
wordt aangehouden. Het is de wens van Natuurmonumenten om
ook het zuidelijk deel (W3) bij het ven te betrekken. Dit zou het
best aansluiten bij het westelijk deel, vanwege het voorkomen
van moerashertshooi, egelboterbloem, moerasstruisgras en (in
het verleden) moerassmele.

Galigaanmoeras

Voor galigaanvegetaties geldt dat wanneer zij zich eenmaal heeft
gevestigd, zij zeer lang kan standhouden. Galigaanvegetaties
behoeven geen interne beheermaatregelen. Alleen bij verdroging
vindt opslag van houtgewas plaats, waardoor successie naar
moerasstruweel of broekbos kan optreden (Schaminee et al.,
1995). Om deze reden is te overwegen in het gehele oostelijk
deel van het ven niets te doen, behalve het terugzetten van
(wilgen)struweel en bos eromheen.

Oeverkruidvegetaties

Voor de oeverkruidvegetaties geldt dat deze alleen kunnen
bestaan in een oligotroof of mesotroof systeem. Aangezien in het
vensysteem verdroging, verzuring en eutrofiering hebben
plaatsgevonden, zijn de omstandigheden niet geschikt voor het
ontwikkelen hiervan:
• door de eutrofiering is er een te hoog gehalte nutriënten
in het systeem aanwezig, opgehoopt in slib en de bodem,
waardoor geen sprake is van mesotrofe omstandigheden.
• ten tweede zijn door de verzuring en eutrofiering bijna de
gehele bodem en oevers bedekt met pijpenstrootje,
knolrus, (water)veenmos en veelstengelige waterbies,
waardoor er weinig ruimte is voor andere soorten om te
kiemen.
• ten derde staat op diverse plaatsen bos langs de
venoevers. Hierdoor is er sprake van beschaduwing van
de oevers en een verminderde windwerking.
Om de oeverkruidvegetaties een kans te geven moeten de
volgende maatregelen worden uitgevoerd:
In ieder geval in het westelijk deel moeten zoveel mogelijk
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. Deze maatregelen worden ook in
de brochure ‘Sleutelen aan vennen’ aangeraden voor de huidige
situatie in het Winkelsven. Vanwege de verzuringsgevoeligheid
van het ven na opschoning is er echter een voorwaarde voor dit
maatregelenpakket:

Baggeren en verwijderen
vegetatie

Herstel hydrologische
situatie
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Tegen de verzurende invloed van de atmosferische depositie
dient gebufferd, voedselarm grondwater of voorgezuiverd
oppervlaktewater te worden ingelaten. Aangezien in het verleden
jaarlijkse overstroming met Beerze of Heiloopwater voor buffering
zorgde zou moeten worden onderzocht in hoeverre het mogelijk
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is de hydrologische situatie te herstellen. In het ideale geval zou
opnieuw Beerzewater in het ven ingelaten worden, maar
verwacht wordt dat het water van de Beerze voorlopig nog niet
schoon genoeg is om in te laten in het ven. Daarom moeten ook
andere mogelijkheden onderzocht worden. Bij voorkeur worden
deze maatregelen gecombineerd met het tegengaan van de
verdroging en een verbetering van de afvoer van het Winkelsven.
Samenvattend

Samenvattend zijn er twee typen maatregelen, waarvan de
kansen en aandachtspunten in de volgende paragrafen nader
worden onderzocht.
•

baggeren en verwijderen vegetatie

•

hydrologische maatregelen

3.3. Baggeren en verwijderen vegetatie

3.3.1.Kansrijkheid
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. Het verwijderen
van organisch materiaal zorgt voor een reductie van beschikbare
nutriënten en koolstof uit het systeem. Hierdoor worden soorten
zoals gele plomp en knolrus benadeeld en krijgen soorten van
minder voedselrijke en/of zwakgebufferde systemen betere
kansen. Aangezien de kansrijkheid van deze maatregelen reeds
in vele vergelijkbare herstelprojecten is aangetoond wordt daar
niet uitgebreid op ingegaan.
In het algemeen kan gesteld worden dat de kansrijkheid het
grootst is wanneer de bronnen van eutrofiëring en verzuring
verdwenen zijn. In het Winkelsven geldt dit voor het grootste
deel. Het voedselrijke Beerzewater kan het ven niet meer
bereiken en de landbouwgrond bij Balsvoort is verlaten, en is
opgenomen in het begrazingsbeheer van de Kampina.
Aandachtspunt is wel dat het ven zelf een bron van
voedingsstoffen kan zijn, wanneer de opschoning niet volledig is.
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 echter
aan dat de situatie met betrekking tot de verzuring vanzelf al
verbetert, zoals ook in andere vennen in Nederland (AquaSense,
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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. Om herverzuring in de
toekomst tegen te gaan worden hydrologische maatregelen
getroffen.
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.

3.3.2.Aandachtspunten
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 zeker het geval. 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 het 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)
De analyseresultaten voor slib en plagsel zijn getoetst aan de
geldende milieunormen. Het slib in het Winkelsven valt in klasse
0 en het plagsel voldoet aan de eisen voor zeer schone compost
volgens het Besluit Overige en Organische Meststoffen. Dit
betekent dat het organisch materiaal zonder verdere beperkingen
wat betreft milieuaspecten kan worden verspreid.

Cultuurhistorie
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In hoofdstuk 2 kwam naar voren dat tijdens de uitvoering
rekening gehouden moet worden met het behoud van historisch
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landschappelijke lijnen en groenstructuren. Verwacht wordt dat
de voorgestelde maatregelen hier geen afbreuk aan doen. Wel
moet tijdens de uitvoering rekening gehouden worden met
rabatten.
Archeologie

De middelhoge archeologische verwachtingswaarde in delen van
het Winkelsven (zie kaartje in hoofdstuk 2) suggereren dat er bij
ontgrondingen een 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.

Natuurwetgeving (Floraen faunawet, Vogel- en
Habitatrichtlijn)

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. Deze habitattypen en soorten
zijn opgenomen in het streefbeeld. De herstelmaatregelen zijn in
de eerste plaats gericht op herstel van de vegetatie uit de
habitattypen van de Habitatrichtlijn. Voor de diersoorten uit het
streefbeeld geldt dat deze uiteindelijk zullen profiteren van de
herstelde habitats (met name van de waterplantenbegroeiing in
het ven). Specifiek voor de amfibieën kunnen nog aanvullende
maatregelen genomen worden (graven extra poelen).
Voorgaande maakt duidelijk dat de maatregelen in de toekomst
positief zullen uitwerken voor de beschermde habitattypen en
soorten uit de Habitatrichtlijn. Er is echter ook natuurwetgeving
van toepassing op de reeds bestaande natuurwaarden. Het is
daarom van belang om te zorgen dat tijdens de werkzaamheden
geen verstoring of habitatschade wordt toegebracht aan
beschermde soorten, die nu afhankelijk zijn van het Winkelsven.
Dit volgt onder andere uit de zorgplicht in de Flora- en faunawet.
Om deze reden zijn in het streefbeeld ook soorten opgenomen,
waarvoor het Winkelsven op dit moment van grote waarde is
(watervogels, ganzen, amfibieën, reptielen en enkele
libellensoorten). De meeste van deze soorten zijn beschermd via
de Flora- en faunawet, of via het soortsbeschermingsspoor van
de Vogel- of Habitatrichtlijn. De habitateisen van deze soorten
zijn opgenomen in bijlage 10.
De belangrijkste winst die op dit punt 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
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momenteel in ontwikkeling is. In het maatregelenplan (volgende
hoofdstuk) 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 worden ontzien.

3.4. Hydrologische maatregelen

3.4.1.Verkenning mogelijke maatregelen
In paragraaf 3.2 zijn drie hydrologische doelen geformuleerd:
-

tegengaan verdroging

-

herstel natuurlijke afvoersituatie

-

tegengaan herverzuring na opschoning ven

Om deze doelen te bereiken zijn de volgende hydrologische
oplossingen mogelijk:
1. Terugbrengen van de invloed van de Beerze op het
Winkelsven;
2. Oppompen van kalkhoudend grondwater en dat benutten
in het Winkelsven;
3. Aanvoer van filterspoelingswater van de naburige
waterwinning
4. Terugbrengen van de invloed van de Oude Heiloop op het
Winkelsven;
5. Opzetten van het waterpeil in het onderbemalen gebied
ten westen van het Winkelsven;
6. Alternatieve afvoer uit het Winkelsven.
Deze maatregelen worden hieronder besproken en geëvalueerd.
Terugbrengen van de
invloed van de Beerze op
het Winkelsven (1)

De van oorsprong zwak gebufferde samenstelling van het water
in het Winkelsven is met name het gevolg van inundaties met
kalkhoudend beekwater. De verzuring in het Winkelsven wordt
tegengegaan als deze invloed van de Beerze weer mogelijk
wordt gemaakt. Dit kan eenvoudig door de kades om het
Winkelsven op één of meer plaatsen door te breken. Aan de
waterpeilen hoeft niets te veranderen, aangezien het water in de
Logtse Velden regelmatig hoger staat dan in het Winkelsven.
In de huidige situatie is de kwaliteit waarschijnlijk echter nog niet
voldoende. Van het Beerzewater in de Logtse velden zijn (nog)
geen waterkwaliteitsgegevens bekend, wel van twee punten
bovenstrooms, en een punt benedenstrooms. Op deze
meetlocaties zijn de gehalten aan voedingstoffen in de
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wintersituatie, de periode waarin de overstroming zou
plaatsvinden, nog te hoog. Het nitraatgehalte ligt juist in de
wintermaanden vaak boven de 5 mg/l, en het gehalte totaal
fosfaat schommelt rond de 0,15 mg/l (figuren 3.1 en 3.2).
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Figuur 3.1
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Gehalten nitraat en totaal fosfor voor twee punten bovenstrooms van
het Winkelsven (meetpunten 240085 en 240086, gegevens waterschap
de Dommel)
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Gehalten nitraat en totaal fosfor voor een punt benedenstrooms
(meetpunt 240087, gegevens waterschap de Dommel)

Het is waarschijnlijk dat wanneer het huidige Beerzewater zou
worden ingelaten, verdergaande eutrofiering zou optreden. Een
voorbeeld voor de situatie die zou kunnen ontstaan is het kleine
ven ten zuiden van de in 1990 aangelegde dijk. Dit ven ligt nu in
de invloedssfeer van de Logtse velden, en wordt in de winter
beïnvloed door Beerzewater. In de nazomer van 2003 was dit
ven drooggevallen, maar de dikke baggerlaag en de bijna
volledige bedekking van de venbodem met witte waterlelie en
gele waterkers, en in de oevers brede lisdodde en pitrus toont de
slechte condities van dit ven (foto 3.1). Deze situatie is uiteraard
niet geheel representatief, aangezien hier geen opschoning aan
vooraf is gegaan.
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Foto 3.1

Het drooggevallen kleine ven W3 op 10 september 2003. De bodem is
deels bedekt met Witte waterlelie.

Er is overwogen om een helofytenfilter een deel van de
nutriënten uit het inunderende water te laten filteren. De
verwachting is echter dat de filterende werking onvoldoende zal
zijn om problemen met eutrofiëring in het Winkelsven te
voorkomen. Eén van de redenen is dat een helofytenfilter in de
winter veel minder goed werkt dan in de zomer, terwijl juist in de
winter de inundaties optreden. Bovendien is er al een groot
helofytenveld aanwezig in de Logtse velden. Het is van belang
om de kwaliteit van het water, dat hier in de wintermaanden
aanwezig is, te achterhalen.
Het terugbrengen van de invloed van de Beerze is in ieder geval
een maatregel die op de lange termijn in beeld blijft. Als de
kwaliteit van de Beerze verbeterd is, is dit een relatief
eenvoudige oplossing, die goed aansluit bij de oorspronkelijke
situatie. In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven aan welke
voorwaarden het Beerzewater zou moeten voldoen.
Oppompen van
kalkhoudend grondwater
en dat benutten in het
Winkelsven (2)

Een relatief eenvoudige maatregel is het oppompen van
kalkhoudend grondwater en het leiden van het grondwater naar
het Winkelsven. Deze maatregel wordt in de omgeving al op
meerdere plaatsen toegepast. De maatregel is niet ideaal, omdat
het water in het Winkelsven dan op een kunstmatige manier
gebufferd wordt. Het is echter wel een maatregel die relatief
eenvoudig is uit te voeren en waarvan met grote zekerheid
gezegd kan worden dat hij de verzuring tegengaat.
Bij het voormalige boomteeltcomplex ten westen van het
Winkelsven zit een grondwaterput (figuur 2.7). Deze put is
gebruikt om het boomteeltbedrijf van water te voorzien. Het water
werd opgepompt van een diepte van ongeveer 29 meter onder
maaiveld.
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Pompput

Figuur 3.3

Klepduiker

Locatie pompput voormalige boomkwekerij (maatregel 2) en klepduiker,
via welke overtollig neerslagwater uitgelaten wordt uit het Winkelsven
(maatregel 6).

Van het water is een monster genomen om te bezien of het
geschikt zou zijn voor het tegengaan van de verzuring in het
Winkelsven. Dit blijkt niet het geval te zijn. Het water is wel
kalkhoudend, maar bevat ook erg veel sulfaat. Zoals ook in
hoofdstuk 2 is beschreven is het hoge sulfaatgehalte
waarschijnlijk het gevolg van antropogene beïnvloeding
(voormalige landbouw). Ook zonder de antropogene
beïnvloeding is de samenstelling van het grondwater op een
diepte van ongeveer 29 meter onder maaiveld niet optimaal.
Hiermee wordt eveneens duidelijk dat het opkwellend grondwater
in de diepe sloten ten westen van het Winkelsven niet gebruikt
kan worden als aanvoer.
Het is echter wel erg waarschijnlijk dat het grondwater onderin
het eerste watervoerende pakket (op ongeveer 60 meter onder
maaiveld) minder sulfaatrijk en meer kalkhoudend is (mondelinge
mededeling R. Stuurman van TNO-NITG en Jalink, et al., 1997).
Het water van onderin de formatie van Sterksel is
hoogstwaarschijnlijk wel geschikt om te gebruiken in het
Winkelsven. Wanneer de exacte kwaliteit van het grondwater
bekend is kan berekend worden welke hoeveelheid nodig is. Het
grondwater zou in de winterperiode ingelaten moeten worden.
Hiervoor zou een nieuwe, diepere put geslagen moeten worden.
Dat kan wanneer daarvoor de benodigde provinciale vergunning
wordt verkregen. Een nadeel van deze methode is dat bij grotere
hoeveelheden dan 10.000 m 3 opgepompt water, heffing betaald
moet worden aan de Provincie.
Aanvoer van
filterspoelingswater van de
naburige waterwinning (3)
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Een ander alternatief is de aanvoer van overtollig water dat
vrijkomt bij de filterspoeling van de ten zuiden van het
Winkelsven gelegen waterwinlocatie. Nadeel is de
transportafstand van de winning naar het Winkelsven, maar deze
is niet onoverkomelijk. Ook moet worden bedacht dat het
moment van filterspoeling mogelijk niet overeenkomt met de
periode waarin het wenselijk is om water in te laten in het
Winkelsven.
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Terugbrengen van de
invloed van de Oude
Heiloop op het Winkelsven
(4)

Tot 1950 werd het Winkelsven vooral bij overstromingen van de
Heiloop van basen voorzien. In 1950 is de Heiloop omgelegd en
nu stroomt hij niet meer direct langs het Winkelsven. De Oude
Heiloop heeft ook in de huidige situatie waarschijnlijk nog een
relatief goede kwaliteit, door de toevoer van kwel vanuit de
omgeving van de Oude Heiloop. In het veld zijn hier kwelsporen
aangetroffen. De samenstelling van het water wordt echter
negatief beïnvloed door het landbouwkundige gebruik van de
percelen in de omgeving van de watergang.
Afgezien van de nutriënten is het water van de Oude Heiloop
waarschijnlijk uitermate geschikt om het Winkelsven te voeden.
In de huidige situatie wordt dit relatief goede water de
overstromingsvlakte Viermannekesbrug ingepompt. Op
eenvoudige wijze zou het water uit de Oude Heiloop naar het
Winkelsven vervoerd kunnen worden. Nu wordt het
landbouwgebied bij De Logt ontwaterd via watergangen die het
water naar het gemaal leiden waar het de overstromingsvlakte
wordt ingepompt. Als de stromingsrichting in deze watergangen
omgekeerd wordt (zodat het weer zoals in de oorspronkelijke
situatie in noordelijke richting stroomt), komt het water uit de
Oude Heiloop tot in het landbouwgebied. Op verschillende
manieren kan ervoor gezorgd worden dat dit water in het
Winkelsven terechtkomt.
Het water in het landbouwgebied bij De Logt kan kunstmatig
hoog (rond de 9 m. + NAP) gehouden worden met een gemaaltje
net ten noorden van de Logtse Baan. Het water heeft geen
andere uitweg dan via het grondwater en heeft daarom de
neiging om via het lokale grondwatersysteem het laagste punt op
te zoeken. Het water zal weer opkwellen in het landbouwgebied
waar het vandaan komt (ten zuiden van de Logtse Baan), in het
dal van de Beerze en in het relatief laaggelegen Winkelsven. Het
is echter de vraag of dit het probleem met verzuring in het
Winkelsven echt oplost. Zoals in de systeemanalyse is
beschreven verloopt de interactie tussen het oppervlaktewater en
het grondwater rond het Winkelsven moeizaam als gevolg van de
slecht doorlatende bodem van het ven. Het grootste deel van het
water zal weer teruglopen naar het landbouwgebied waar het
vandaan is gepompt.
Als het water periodiek nog hoger opgepompt wordt kan het
historische bevloeiingssysteem nagebootst worden. Je kunt
kunstmatig water laten vloeien over de percelen direct ten
westen van het Winkelsven. Deze percelen liggen iets hoger dan
het Winkelsven, waardoor het water, als de kade ten westen van
het Winkelsven doorgebroken wordt (deze kade heeft toch geen
waterkerende functie), vanzelf oppervlakkig naar het Winkelsven
vloeit.
In de huidige situatie is het water uit de Oude Heiloop
waarschijnlijk te voedselrijk om het Winkelsven van water te
voorzien. Natuurmonumenten heeft plannen om zuidelijk van de
Logtse Baan percelen rond de Oude Heiloop aan te kopen. Dit
biedt op termijn kansen voor een verbeterde waterkwaliteit in de
Oude Heiloop. Het kan wel noodzakelijk zijn om dan de afvoer uit
het bovenstrooms gelegen landbouwgebied (rond de Stille Wille
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en Kattenberg) te scheiden van de schone afvoer uit de dan
verworven percelen.
Deze maatregel kan worden uitgevoerd in combinatie met
maatregel 5, waardoor niet alleen de verzuring maar ook de
verdroging in het Winkelsven wordt tegengegaan. Bovendien
sluit deze maatregel erg goed aan bij de (cultuur)historie, omdat
het tot 1950 voornamelijk Heiloopwater was dat het Winkelsven
inundeerde en er mogelijkheden zijn voor een modern
bevloeiingssysteem.
Deze maatregel vergt echter nog tijd. Er moet bekeken worden
waarom de kwaliteit van de Oude Heiloop relatief goed is. Komt
dit door de kwel en waar komt die kwel dan vandaan? Bovendien
zal de eutrofiërende invloed van de landbouw kleiner moeten
worden.
Opzetten van het waterpeil in
het onderbemalen gebied ten
westen van het Winkelsven (5)

Het (voormalige) landbouwgebied bij De Logt is in de afgelopen
jaren vrijwel helemaal aangekocht door Natuurmonumenten. Als
ook het laatste perceel wordt aangekocht is het hele gebied in
handen van Natuurmonumenten en kan het waterpeil zo
ingesteld worden dat het optimaal afgestemd is op de
natuurdoelstellingen van het gebied. Het waterpeil is in het
onderbemalen gebied nu een stuk lager dan in het Winkelsven.
Als het peil wordt opgezet wordt de verdroging tegen gegaan.
Er kan voor gekozen worden om de afvoer van het gebied in
zuidelijke richting af te sluiten. De afvoer zal dan via de bodem
plaatsvinden in de richting van de Beerze en in zuidelijke richting
waar de onderbemaling in stand blijft. Het peil kan ook
gereguleerd worden door een stuw te plaatsen in de sloot die in
zuidelijke richting afvoert.
De keuze is afhankelijk van de nagestreefde natuurdoelen, de
grondwaterstanden die de bestaande natuurwaarden (bv. de
eiken langs het pad midden door het voormalige
landbouwgebied) verdragen, of je het gebied gaat afplaggen, etc.
Van nature zal zich waarschijnlijk een enkele centimeters hogere
grondwaterstand instellen dan de grondwaterstand p7831 (zie
figuur 2.5), die direct benedenstrooms van het Winkelsven wordt
gemeten.
Wat ook meespeelt bij de keuze is het realiseren van een
alternatieve afvoer uit het Winkelsven (maatregel 6).

Alternatieve afvoer uit het
Winkelsven (6)

In de huidige situatie treden er in het voorjaar problemen op met
de afvoer uit het Winkelsven. Als het oppervlaktewater in het
Winkelsven stijgt, kan het water in principe door een duiker met
terugslagklep wegstromen naar de Logtse Velden. In
werkelijkheid is de afvoer vaak tot ver in het voorjaar geblokkeerd
door verhoogde waterstanden in de Beerze en de Logtse Velden.
Na overstroming van de Logtse Velden zou het water daar
binnen enkele weken weer moeten zakken tot onder het niveau
van de onderkant van de duiker met terugslagklep bij het
Winkelsven (hoogteligging niet bekend). Hierdoor kan water uit
het Winkelsven via deze duiker worden afgevoerd. Dit voorkomt
verzuring van het Winkelsven als gevolg van een lange
verblijfstijd van het regenwater.
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De wens tot snelle afvoer uit de Logtse Velden staat op
gespannen voet met de doelstellingen van het waterschap om
water zo lang mogelijk vast te houden. Wellicht bestaan er
mogelijkheden voor een alternatieve afvoer uit het Winkelsven
via het voormalige landbouwgebied ten westen van het
Winkelsven.
Voor dit voormalige landbouwgebied ten westen van het
Winkelsven moet de optimale waterhuishoudkundige situatie nog
bekeken worden. Zoals bij maatregel 5 is toegelicht is de meest
natuurlijke situatie het afsluiten van de afvoer uit het gebied in
zuidelijke richting. Hierdoor stellen zich grondwaterstanden in die
waarschijnlijk ongeveer gelijk aan of iets hoger zullen liggen als
in de overige gebieden rondom het Winkelsven. Dit maakt een
alternatieve afvoer vanuit het Winkelsven via het voormalige
landbouwgebied (in plaats van via de Logtse Velden) onmogelijk.
Als er voor wordt gekozen om in het voormalige landbouwgebied
een aantal sloten en de afvoer in zuidelijke richting te behouden
(bijvoorbeeld om de oude eiken in het gebied te sparen), biedt dit
wellicht wel kansen voor een alternatieve afvoer uit het
Winkelsven.
Afhankelijk van of en hoe maatregel 5 wordt uitgevoerd bestaan
er misschien kansen om een alternatieve afvoer uit het
Winkelsven te combineren met de aanvoer van opgepompt
grondwater. Dit zou bijvoorbeeld kunnen als besloten wordt om
het grondwater in het voormalige landbouwgebied op te pompen
en het via een sloot met afsluitbare duiker naar het Winkelsven te
leiden. Die sloot kan bij een voldoende laag waterpeil in het
landbouwgebied dan ook gebruikt worden voor de afvoer uit het
Winkelsven in het voorjaar.

3.4.2. Kansen en aandachtspunten hydrologische maatregelen
Wanneer in het Winkelsven geen maatregelen worden genomen,
zal het ven verder verzuren en zullen de nu nog aanwezige
bijzondere soorten verdwijnen. Daarom is het noodzakelijk
binnen een paar jaar gebufferd water aan te voeren
(gecombineerd met het verwijderen van organisch materiaal).
De aanvoer van Beerzewater (maatregel 1) is een relatief
eenvoudige oplossing, die goed aansluit bij de oorspronkelijke
situatie. Omdat er (nog) geen representatieve
waterkwaliteitsgegevens voor handen zijn kan niet worden
aangegeven of dit een reële mogelijkheid is. Op basis van
gegevens boven- en benedenstrooms wordt echter verwacht dat
de concentraties nutriënten en sulfaat te hoog zijn. Op dit
moment worden door het waterschap metingen verricht. In het
volgende hoofdstuk wordt aangegeven aan welke kwaliteitseisen
het Beerzewater (of ander gebufferd water) zou moeten voldoen.
Wanneer het Beerzewater nog niet voldoet is de meest
eenvoudige optie het oppompen van grondwater vanonder in het
eerste watervoerende pakket en dit naar het Winkelsven te
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leiden (maatregel 2). Voorafgaand zal een monster van het
grondwater uit moeten wijzen of de kwaliteit van het grondwater
overeenkomt met de verwachting.
Het risico van het aanvoeren van extra water is de vergroting van
de nu reeds grote peilfluctuaties. Dit is ongewenst. Daarom zal
de aanvoer van water gecombineerd moeten worden met de
inrichting van een alternatieve afvoer uit het Winkelsven.
Om de verdroging in en om het Winkelsven tegen te gaan wordt
aanbevolen om het waterpeil in het voormalige landbouwgebied
te verhogen (maatregel 5). Onderzocht moet worden wat de
optimale (waterhuishoudkundige) inrichting van dit gebied is, en
hoe dit gecombineerd kan worden met een alternatieve afvoer uit
het Winkelsven (maatregel 6).
Als de waterkwaliteit op dit moment nog een obstakel vormt voor
het herstellen van de inundatiesituatie, wordt aanbevolen om in
ieder geval op de langere termijn, als de waterkwaliteit in de
Beerze en de Heiloop verbeteren, nadere studie te verrichten
naar de mogelijkheid van inundatie van het Winkelsven vanuit
één van beide beeklopen.
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4. Uitvoeringsplan

4.1. Maatregelen

4.1.1.Uitgangspunten en fasering
In het Winkelsven zijn de potentiële en deels nog aanwezige
botanische waarden dermate bijzonder, dat het herstel hiervan
de hoogste prioriteit heeft. Vanwege de kwetsbaarheid van de
betreffende vegetatietypen moeten de herstelmaatregelen zeer
zorgvuldig op elkaar worden afgestemd, waarbij fasering zeer
belangrijk is.
Scheiding oost-west

In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat er geen maatregelen
nodig zijn ten behoeve van de galigaanvegetaties in het oostelijk
deel van het Winkelsven. De verwachting is dat het ven op den
duur vanzelf dichtgroeit met galigaan. Het gevolg van het niet
uitvoeren van opschoningsmaatregelen in dit deel is dat de
nutriënten in het systeem aanwezig blijven. Het voortbestaan van
dit voedselrijke systeem kan een risico vormen voor het herstel
van het gewenste voedselarme systeem in het westelijk deel,
tenzij er geen uitwisseling mogelijk is tussen het oostelijk en het
westelijk deel. Voor het grootste deel wordt hierin al van nature
voorzien door de zandrug tussen het oostelijk en het westelijk
deel van het ven. Geadviseerd wordt om op het punt waar de
zandrug lager is, een dammetje aan te leggen.

Voortplantingsplaatsen
amfibieën

Specifiek voor de heikikker zijn extra maatregelen gewenst. Dit
wordt met name ingegeven door het feit dat het Winkelsven de
laatste voortplantingsplek van de heikikker is in Kampina.
Daarom is het wenselijk om in de buurt nieuwe laagtes te graven,
die als voortplantingswater kunnen dienen. De eisen aan het
voortplantingswater zijn opgenomen in bijlage 10. In het
algemeen geldt dat aanleg van een voortplantingsbiotoop bij
voorkeur in de trekroutes dient te gebeuren (de Vries, 1993), en
dezelfde omstandigheden gecreëerd worden als bij het oude,
nabijgelegen water om een goed voortplantingssucces te
garanderen. Uit het onderzoek van Smetsers-Bressers (1997)
blijkt dat de heikikker, naast het Winkelsven, het ven ten zuiden
ervan (W3) als voortplantingsbiotoop gebruikt. In de directe
omgeving van dit ven, in de Logtse velden, zijn zeer veel
vergelijkbare poeltjes, die overigens niet zijn onderzocht. In de
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wel onderzochte poelen, o.a. in Banisveld en ten westen van het
Winkelsven waren geen sporen van heikikkers.
Opgemerkt werd dat het ven (W3) zeer dicht nabij het
overwinteringsbiotoop lag. Het lijkt dus zinvol om het nieuwe
voortplantingswater in de dichte nabijheid van het Winkelsvenzuid aan te leggen, in de nabijheid van een overwinteringsplaats,
bijvoorbeeld het loofbos ten oosten van het Winkelsven.
Aangezien in een poel ten noordoosten van het Winkelsven de
kamsalamander is aangetroffen kan overwogen worden om de
nieuwe locaties in deze richting te zoeken, zodat misschien ook
deze soort van een nieuw voortplantingswater kan profiteren.
Fasering

Op dit moment zijn de belangrijkste waarden te vinden in
Winkelsven-west. Deze waarden worden ook acuut bedreigd.
Voordat dit deel echter opgeschoond kan worden, dient zeker te
zijn dat er gebufferd water aangevoerd kan worden en een
alternatieve afvoermogelijkheid gerealiseerd kan worden. Dit is
nog niet het geval. Wel is het waarschijnlijk dat dit binnen enkele
jaren bereikt kan worden.
Waar wel mee kan worden gestart is het opschonen van het
Winkelsven-zuid en het terugzetten van struweel en bos. Het is
zinvol om dit te doen voordat Winkelsven-west wordt aangepakt,
omdat dan niet nadien deze grote verstoring in het gebied zal
plaatsvinden. Wat het Winkelsven-zuid betreft is het raadzaam
om te wachten totdat bekend is of het Beerzewater geschikt is
voor de aanvoer van gebufferd water (2006?). Wanneer het
geschikt is, kan voor of na de opschoning worden volstaan met
het verwijderen van de dam tussen het Winkelsven-west en –
Zuid. Wanneer het niet geschikt is, is het noodzakelijk om,
voorafgaand aan de opschoning, een nieuwe dam aan te leggen,
zuidelijker van de huidige dam.
Wanneer de hydrologische situatie op orde is kan Winkelsvenwest opgeschoond worden. In het belang van de fauna wordt
voorgesteld deze fase 4 tot 5 jaar na de eerste fase uit te voeren.
Vanwege de relatief grote oppervlakte wordt voorgesteld om ook
het opschonen van Winkelsven-west in ten minste in twee fasen
uit te voeren, met tussenposen van ten minste 4 jaar. Deze
fasering is mede afhankelijk van de ingestelde waterstroming na
uitvoering van de hydrologische maatregelen. Wanneer na
herstel van de hydrologische situatie de waterstroming in het ven
in noordelijke richting plaatsvindt, kan in ieder geval met de
aanpak van het Winkelsven-noordwest nog worden gewacht tot
een latere fase. Het is mogelijk dat door de aanvoer van
gebufferd water dit deel verder zal verruigen, maar in dit deel zijn
de botanische waarden niet zeer hoog.
Het graven van nieuwe laagtes ten behoeve van
voortplantingswater voor amfibieën kan in elke fase worden
uitgevoerd.
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Samenvattend wordt de volgende fasering geadviseerd:
Fase 1 (2006?): kappen bosdelen in hele ven, verwijderen
organisch materiaal Winkelsven-zuid, doorsteken en
eventueel omleiden dam, graven nieuw voortplantingswater
Fase 2 (2010): verwijderen organisch materiaal Winkelsvenwest (evt. in twee fases), uitvoering hydrologische
maatregelen.
Fase 3: verwijderen organisch materiaal Winkelsvennoordwest (2015).
De jaren van uitvoering kunnen nog niet met zekerheid worden
opgenomen, daar deze afhankelijk zijn van de uitkomsten van
eerder onderzoek.

4.1.2.Verwijderen organisch materiaal
Een staat van hoeveelheden met oppervlaktes en volumina van
de te verwijderen hoeveelheden materiaal per deelgebied is
opgenomen in bijlage 13. Tabel 4.1 geeft een samenvatting. De
maatregelen zijn ook weergegeven op een kaart (figuur 4.1).
Hieronder wordt nader ingegaan op de uitvoering van de
verschillende maatregelen.
Tabel 4.1

Hoeveelheden te verwijderen organisch materiaal
Materiaal
Slib
Lage vegetatie
Pijpenstrootje
Struweel
Bos

opp
(m2)
386
7.334
10.036
22.230
19.300

opp
(ha)
0,04
0,73
1,00
2,22
1,93

volume
(m3)
154
313
2.162
6.676
19.300

Het beste tijdstip van de uitvoering is in het najaar (september),
aangezien voor de meeste diergroepen dan de voortplantingstijd
voorbij is en zij nog niet in overwintering zijn.
Baggeren

De oppervlakte van het vennetje ten zuiden van het Winkelsven
is ca. 400 m 2. Dit houdt in dat baggeren met behulp van een
baggerboot of graafmachine het meest voor de hand ligt.
Aangezien het ven soms droogvalt verdient baggeren met een
graafmachine als het ven is drooggevallen (september) de
voorkeur.
Er zal een depot ingericht moeten worden om de bagger in te
storten. Het depot zal op bijvoorbeeld het landbouw perceel ten
westen van het Winkelsven ingericht kunnen worden met kades.
De te leggen leidingen zijn van kunststof en zeer licht. Een
terreinauto met aanhangwagen is al voldoende voor de aanvoer
ervan.
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Figuur 4.1

AquaSense © - 2152

Schetskaartje met voorgestelde maatregelen voor het Winkelsven
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Richtlijnen ten behoeve van de fauna:

Plaggen

•

Altijd een deel van het afgestorven plantenmateriaal laten
staan. In dit geval waterlelie en in het bijzonder lisdodde,
ten behoeve van de bruine winterjuffer.

•

De sliblaag niet over het hele bodemoppervlak
verwijderen, maar delen aan de lijzijde laten zitten.

•

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

•

Baggeren bij voorkeur met een graafmachine die tot een
redelijke diepte het ven in kan. Hiermee kan
reliëfvolgender gewerkt worden dan met een baggerboot.

•

Een deel van het slib en de water- en/of oevervegetatie
(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 essentieel voor het reliëf. Het plagsel kan worden
afgevoerd met dumpers en ondergewerkt met een spitfrees op
het ontvangende perceel. Indien het plagsel niet lokaal verwerkt
kan worden zullen de kosten 4-5x zo hoog worden.
Met name in het Winkelsven-west is het van belang om hier en
daar stukjes te ontzien, om zeker te zijn dat de zaadbank
behouden blijft en voor de fauna. Andere richtlijnen ten behoeve
van de fauna:

Verwijderen struweel en
bos
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•

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.

•

Voor het plaggen zorgen dat er voor de herpetofauna
geschikte overwinteringsmogelijkheden zijn langs de
randen van het te plaggen deel, in de vorm van hoopjes
dood hout of plaggen.

•

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.

Bij het verwijderen van het struweel (voornamelijk opslag van
wilg, els en berk) kunnen aan de randen van het gebied delen
van de galigaan- en gagelbegroeiingen worden gespaard,
vanwege de zeldzaamheid van deze soorten. Galigaan is
beschermd via de habitatrichtlijn, maar dit betekent niet dat er
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geen enkele galigaanplant verwijderd mag worden. Aangezien
veruit het grootste deel van het galigaanmoeras in het
Winkelsven gehandhaafd blijft is het niet erg dat er op sommige
plaatsen wat galigaan teruggezet wordt. Er volgt daaruit namelijk
geen significant effect op de duurzame instandhouding van de
soort in dit gebied. Bovendien wordt de maatregel uitgevoerd ten
behoeve van andere door de Habitatrichtlijn beschermd
habitattype. Daarom kan er bij het verwijderen van het struweel
in het westelijk deel best een zeer klein percentage van de totale
galigaanbegroeiing worden teruggezet.
Ten behoeve van de vergroting van de windwerking en het
voorkómen van bladinval wordt geadviseerd het bos aan de
westzijde en op de rug tussen Winkelsven-west en –Oost te
worden gekapt. Uiteraard moeten ook de bomen op de dijkjes
tussen Winkelsven-west en Zuid worden verwijderd. Voor het bos
aan de oostzijde kan worden volstaan met het terugzetten van
jonge opslag (struweel).

4.1.3.Hydrologische maatregelen
Voor de korte termijn worden drie maatregelen voorgesteld:
1. Het verhogen van het waterpeil in het voormalige
landbouwgebied ten westen van het Winkelsven om de
verdroging in en om het Winkelsven tegen te gaan.
2. Het onderzoeken van de kwaliteit van het Beerzewater in
de Logtse velden nabij het Winkelsven (dus niet alleen in
de Beerze zelf) in de wintermaanden. Als het water niet
voldoet grondwater oppompen uit de diepste laag van het
eerste watervoerend pakket en aanvoeren naar het
Winkelsven (na onderzoek waterkwaliteit hiervan).
3. Het zoeken van een alternatieve afvoer uit het
Winkelsven in het voormalige landbouwgebied.
Op dit moment is het niet mogelijk om een compleet uitgewerkt
maatregelenplan op te stellen, aangezien nog niet alle
noodzakelijke (waterkwaliteits)gegevens beschikbaar zijn.
Daarnaast is hiervoor afstemming noodzakelijk is met de
gewenste inrichting van het voormalige landbouwgebied. Ten
aanzien van het inlaten van gebufferd water kunnen wel
randvoorwaarden worden opgesteld voor de kwaliteit en
kwantiteit van het in te laten water, en de inundatieduur.
Wanneer het Beerzewater niet voldoet en gebufferd water van
elders wordt aangevoerd, wordt voor de langere termijn
aanbevolen om de waterkwaliteit in de Beerze en de Heiloop te
blijven monitoren om, zodra de waterkwaliteit verbetert, nadere
studie te verrichten naar de mogelijkheden om de oorspronkelijke
inundatiesituatie vanuit één van beide beeklopen te herstellen.
Randvoorwaarden inlaten
gebufferd water
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is om jaarlijks in te laten in het ven. Hierbij kan de volgende
methode gehanteerd worden:
Het totale gewenste volume water in de wintersituatie in het
westelijk deel van het ven wordt geschat op 4.500 m 3, volgend uit
een oppervlakte van ca. 6 ha, vermenigvuldigd met een
gemiddelde waterstand van 5-10 cm. De alkaliniteit van het ven
is momenteel 0-0,1 meq/l (gegevens jaren ’90). Voor een (zwak)
gebufferd ven moet worden gestreefd naar een alkaliniteit van
ten minste 0,5 meq/l. Dit betekent dat wanneer het aan te voeren
(grond)water een alkaliniteit van 0,5 meq/l heeft, het totale
watervolume ververst moet worden, waarvoor 4.500 m 3 nodig is.
Wanneer het aangevoerde water een hogere alkaliniteit heeft,
bijvoorbeeld 1 meq/l, zal 2.250 m 3 nodig zijn. De jaarlijks op te
pompen hoeveelheid grondwater zal dus in de orde grootte van
2.000-5.000 m 3 liggen. Voor het oppompen van grondwater zal
dan geen vergunning nodig zijn bij de provincie.
De kwaliteit van het in te laten water dient behalve gebufferd ook
voedselarm te zijn. Voor het inlaten van grondwater in een zeer
zwak gebufferd ven zijn de volgende randvoorwaarden
geformuleerd (Brouwer et al., 2000):
-

PO4 < 0,5 µM, ofwel PO4 < 0,05 mg/l

-

NH4 + NO3 < 50 µM, ofwel N-totaal < 4,0 mg/l.

-

alkaliniteit > 0,5 meq/l, liefst meer dan 2 meq/l

Mogelijk is nitraatrijker water ook geschikt.
Jaarlijkse waterinlaat gebeurt bij voorkeur in de winterperiode
(okt-apr), bij hoge waterstanden. De termijn van de inundatie, die
hoort bij de nagestreefde habitattypen, is zeer divers. De
gewenste vegetatietypen binnen de oeverkruid-orde kunnen
bestaan bij een inundatieduur van 20 tot 100 % van het jaar
(variërend van 20-100% tot 70-100%). De vochtige heide is
minder bestand tegen langdurige inundatie, de range tussen
vegetatietypen loopt van 0-10% tot 0-50% van het jaar. Van het
galigaanmoeras is het niet precies bekend, maar dit kan in ieder
geval bestaan bij een inundatieduur langer dan 10% van het jaar
(Aggenbach et al., 1998).
Dit betekent dat het ten behoeve van de vochtige heide wenselijk
is dat niet het hele gebied te lang ‘onder water’ staat. Het
absolute maximum om alle nagestreefde vegetatietypen te
kunnen handhaven is 10% van het jaar ofwel ongeveer een
maand. Voor de oeverkruidvegetaties moet inundatie van de iets
diepere delen van enkele maanden in principe geen probleem
vormen. Er zijn helaas geen schriftelijke gegevens bekend van
de historische situatie, maar er wordt verondersteld dat de
jaarlijkse inundatiesituatie niet langer dan enkele weken duurde
(med. dhr. N. Straathof, Natuurmonumenten) .
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4.2. Kostenraming
Op grond van het uitvoeringsplan is voor het verwijderen van
organisch materiaal een kostenraming opgesteld.
Tabel 4.2

Kostenraming voor het verwijderen van organisch materiaal dmv.
Baggeren, plaggen en verwijderen bos en struweel.

KOSTEN
Realisatiekosten

omschrijving
eenheid eenheidsprijs (€) aantal kosten (€)
voorbereiding/opruimingswerk
1.000
aan- en afvoer materieel
5.000
baggeren
per m3
0,5
154
77
transport+verspreiden bagger per m3
2,0
154
308
plaggen
per ha
8.300
3,96
32.868
transport+verwerken plagsel*
per m3
9 1669
15.021
verwijderen bos en struweel**
per ha
2.500
4,15
10.375
Subtotaal realisatiekosten
64.649
U, AK, W&R
20%
12.930
Onvoorzien
20%
12.930
Totaal realisatiekosten
90.509
Overige kosten
Ontwerp/bestek
10.000
10.000
Aanbesteding
2.000
2.000
Directievoering en MKB
10.000
8.000
Onvoorzien
10%
2.000
Totaal overige kosten
22.000
Totaal
112.509
* 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
3
3
de eenheidsprijs i.p.v. € 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.

4.3. Nader onderzoek
Op grond van dit vooronderzoek zijn zeer veel punten naar voren
gekomen, die nader uitgezocht moeten worden, voorafgaand aan
de uitvoering. Aangezien dit in de voorgaande paragrafen
uitgebreid is besproken, volgt hier slechts een opsomming.
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-

archeologisch vooronderzoek, kosten € 10.000,-

-

onderzoek waterkwaliteit Beerzewater in de Logtse
velden, ten minste enkele jaren.

-

onderzoek waterkwaliteit onderin het eerste watervoerend
pakket (Sterksel). De belangrijkste kosten hierbij zullen
die van de boring zijn.

-

onderzoek mogelijkheden aanvoer filterspoelwater

-

onderzoek inpassing opzetten waterpeil in inrichting van
het voormalig landbouwperceel

-

onderzoek mogelijkheden alternatieve afvoer uit het
Winkelsven (perceel west van Winkelsven) of verbetering

52

OBN vooronderzoek Winkelsven

afvoer via Logtse velden (waterpeilverlaging Logtse
velden eerder in het jaar)

4.4. Monitoringplan
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 Winkelsven na de uitvoering
van de maatregelen in de richting van het streefbeeld?

-

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

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 per activiteit
ten behoeve van bovenstaande vragen.
Tabel 4.3
Parameter
Waterchemie

Overzicht monitoringsactiviteiten
locatie
inlaatwater

frequentie
jaarlijks 2 maal
in inlaatperiode
(okt-april)

W2

maandelijks,
jaarrond

Vegetatie

ten minste W2 en W3

Libellen

hele ven

Herpetofauna

W1, W2, W3 en nieuw
aan te leggen
voortplantingswater
hele ven

jaarlijks 1 maal
(aug)
jaarlijks 2 (of 3)
maal (i.i.g. juni
en aug)
jaarlijks 3 maal
(maart, juni en
aug)
jaarlijks 1 maal
(april-mei)

Broedvogels

Totale jaarlijkse kosten
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wijze van monitoring
bemonsteren oppervlaktewater, bepaling pH, EGV,
calcium, chloride, sulfaat,
alkaliniteit, nutrienten
bemonsteren oppervlaktewater, bepaling pH, EGV,
calcium, chloride, sulfaat,
alkaliniteit, nutrienten en
aluminium
noteren bedekking indicatoren streefbeeldsoorten
zichtwaarneming bij zonnig
weer, rond middaguur

jaarlijkse kosten (€)
1.200 (monstering en
rapportage)
500 (analyses)

zichtwaarneming en
vangstwaarneming met
schepnet
zichtwaarneming

2.800 (incl. rapp.)

6.000 (monstering en
rapp.)
3.000 (analyses)

1.200 (incl. rapp.)
2.200 (incl. rapp.)

1.200 (incl. rapp.)
18.100
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waterschap de Dommel. Tenslotte willen wij Gerard Koopmans
(Bosgroep Gelderland) bedanken voor de specifieke adviezen
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Bijlage 1 Veldwerkverslag en kaartje
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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

AquaSense © - 2152

69

OBN vooronderzoek Winkelsven

Bijlage 5 Analyseresultaten slib en bodem
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Bijlage 6 Vegetatie
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Bijlage 7 Historische vegetatiegegevens Winkelsven
Winkelsven-oost

Glas (1957) onderzocht in 1957 de vegetatie van Winkelsvenoost. In het midden stond toen bosbies. In het hele ven kwamen
de volgende soorten veel voor: witte waterlelie, kleinste
egelskop, duizendknoopfonteinkruid en ongelijkbladig
fonteinkruid. Veelstengelige waterbies, teer vederkruid en
waterdrieblad kwamen minder algemeen voor. Op een plek was
een vegetatie aanwezig met soorten als vlottende bies,
moerashertshooi, klein blaasjeskruid, bleekgeel blaasjeskruid en
moerassmele. Grote stukken van het ven werden in beslag
genomen door een dichte galigaanvegetatie, met aan de randen
gagel.
In 1984 stond er in het open water vooral gele plomp en
plaatselijk veenmos. In de oeverzone stond een brede gordel
galigaan, met daartussen wat hennegras, wolfspoot, sterrekroos
en veenmos. Rond het ven stond veel wilgenbroekbos en
gagelstruweel. De CWE trof in 1992 o.a. de volgende soorten in
het open water aan: gele plomp, klein kroos, gewoon watervorkje
en stijve zegge. De begroeiing in de oeverzone bestond
voornamelijk uit galigaan, grauwe, geoorde en rossige wilg. Ook
kwamen hennegras, sikkelmos, zachte berk en gagel regelmatig
voor. Vrijwel aIle andere soorten die er groeiden (in lage
bedekkingen) zijn kenmerkend voor (matig) voedselrijke milieus
(Provincie Noord-Brabant, 1994).

Winkelsven-west

In 1942 troffen Passchier & Westhoff (1942) in Winkelsven-west
een zeer goed ontwikkelde associatie van veelstengelige
waterbies aan, met o.a. veelstengelige waterbies, vlottende bies,
moerashertshooi, stijve moerasweegbree en moerassmele. In
1958 stonden er ook oeverkruid, ondergedoken moerasscherm,
duizendknoopfonteinkruid, ongelijkbladig fonteinkruid, klein
blaasjeskruid, plat blaasjeskruid, witte waterranonkel en pilvaren.
Daarnaast kwamen er toen ook allerlei soorten uit voedselrijkere
milieus voor, zoals hennegras, mannagras, grote
waterweegbree, grote lisdodde, galigaan, rietgras en veenwortel
(Westhoff & Leentvaar, 1959). Van Dam (1983) noemt nog kleine
zonnedauw, bruine snavelbies, bleekgeel blaasjeskruid. Kleinste
egelskop en drijvende egelskop, teer vederkruid voor de periode
na 1942. Het kranswier Nitella translucens, kenmerkend voor
oligo-mesotrofe milieuomstandigheden, kwam er massaal voor
(Maier, 1972). De uitbreiding van galigaan in de
oeverkruidvegetaties werd tegengegaan door maaien.
In 1976 was de vegetatie van Winkelsven-west door de droogte
niet goed ontwikkeld, en soorten als pilvaren, moerassmele,
stijve moerasweegbree en oeverkruid, die in 1974 nog aanwezig
waren, werden niet meer teruggevonden (van Dam, 1983).
Hofman & Janssen (1986) onderzochten in 1984 de vegetatie
van Winkelsven-W. De meest voorkomende soorten op de lage
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delen waren toen: geoord veenmos, moerasstruisgras en
knolrus. Ook scherpe zegge, grote wederik, pitrus en stijve zegge
kwamen vrij veel voor. Van de oeverkruidsoorten stonden er
moerashertshooi, witte waterranonkel, drijvende waterweegbree
en oeverkruid. De hogere delen waren begroeid met dichte
Cladium mariscus-begroeiingen, met veel Salix cinerea en gagel
en ook hennegras en pijpenstrootje. De meeste van de algemene
soorten uit 1984 waren ook in 1992 nog aanwezig. Daarnaast
stonden er op de venbodem ook moerashertshooi, dwergzegge,
kleine zonnedauw, oeverkruid een witte waterranonkel.
Recentelijk is ook nog moerassmele aangetroffen in dit ven
(med. P. v.d. Munckhof en J. Cools, 1994).
In 1994 was de vegetatie op de venbodem (drassige delen en
plassen) complex en gevarieerd. De dominante soort is hier
geoord veenmos, en moerashertshooi is talrijk. Veelstengelige
waterbies is plaatselijk algemeen en soorten als
moerasstruisgras, waternavel en knolrus zijn plaatselijk vrij
algemeen. In het zuidelijke deel staat plaatselijk vrij veel
oeverkruid. Verspreid door het ven komt witte waterranonkel ook
vrij vaak voor. Hennegras staat op de overgang naar de drogere
'eilandjes'. Hier en daar staan nog egelboterbloem,
waterveenmos, sikkelmos, mannagras, beemdgras en pitrus.
Vlottende bies is zeldzaarn in het ven. De verspreid liggende
drogere eilandjes hebben een begroeiing met zeer veel galigaan
en grauwe en rossige wilg. Daarnaast zijn riet en hennegras
talrijk op de eilandjes, en komen stijve zegge en wilde gagel er
plaatselijk algemeen voor (Provincie Noord-Brabant, 1994).
Winkelsven-noordwest

Over deze laagte zijn in de beschikbare literatuur geen
historische vegetatiegegevens gevonden (Provincie NoordBrabant, 1994).

Sloot

In de jaren veertig was in de sloot ten zuiden van Winkelsvenwest een zeer waardevolle overgang te vinden van soorten van
(zure) voedselarme wateren en moerassen (kleine en ronde
zonnedauw, waternavel) naar soorten van zwak gebufferde
wateren (moerassmele, oeverkruid) en soorten van voedselarme,
basenrijke bodems en wateren (blauwe zegge, spaanse ruiter,
egelboterbloem en rood schorpioenmos) (van Dijk, 1949). In
1994 groeiden er onder andere ondergedoken moerasscherm,
witte waterranonkel en sterrekroos (Provincie Noord-Brabant,
1994).
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Bijlage 8 Broedvogels
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Bijlage 9 Overwinterende vogels
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Bijlage 10 Amfibieën en reptielen
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Bijlage 11 Libellen
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Bijlage 12 Habitatseisen belangrijkste soorten
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.
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 duinmeren 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.
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)
Er is een 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.
Groene specht
Er is sprake van een afname van de groene specht, die in eerste plaats
gerelateerd lijkt aan de problemen die bepaalde mierensoorten ondervinden bij
de verzuring van bos en hei. De afname van dit stapelvoedsel leidt logischerwijs
tot het verdwijnen van de mieren-predator. Groene spechten zijn standvogels
van open loofbossen, hoogstamboomgaarden, parken en oude houtsingels. Als
broedplaats verkiest de soort meestal een zelfgehakt hol in een oude loofboom.
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.
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Herpetofauna naar www.milieukunde. sci.kun.nl/ en Hoogerwerff &
Crombaghs (1992).
Kamsalamander (Grote watersalamander)
In heel Nederland, vooral in Noord-Brabant, maar vrijwel nergens algemeen. In
ZO-Brabant een ernstig bedreigde soort. Relatief veel in beekdalen, vooral op
leemgrond. Voorkeur voor wat grotere open wateren met goed ontwikkelde
watervegetatie.
Eisen voortplantingsbiotoop
Als voortplantingsbiotoop wordt stilstaand water vereist dat niet te klein is en
tenminste gedeeltelijk onbeschaduwd, zodat de voor de voortplanting
benodigde watervegetatie zich in voldoende m ate kan ontwikkelen. Hun
voorkeur gaat uit naar permanente en grotere wateren, met een diepte van
meer dan 40 cm en een matige vegetatiebedekking (40-60%), zonder vis. Een
pH van 6 à 7 is ideaal. De kamsalamander heeft zowel open water voor de balts
nodig, als vegetatie voor de eiafzet. Grote diepe poelen met een goed
ontwikkelde watervegetatie, dichtbegroeide oevers en bosbegroeiing in de
directe omgeving zijn ideaal voor kamsalamanders, maar ze komen ook in
kleine diepe poelen voor. Als er meerdere van deze poelen in de nabije
omgeving voorkomen kunnen de dieren in één seizoen tussen meerdere poelen
op en neer trekken. De poelen zijn rijk aan calcium en ammonium en zijn
voedselrijk.
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.
Heikikker
De heikikker komt voor in vochtige biotopen. In West Europa zijn uiterwaarden
de belangrijkste habitat. Daarnaast komt hij ook voor in poelen in kleinschalig
cultuurlandschap, het voorkomen lijkt gebonden aan plaatsen waar
veenvorming optreedt en aan relatief voedselarme omstandigheden. 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 ernstig bedreigd door verzuring en
verdroging. Als winterbiotoop gebruiken ze vochtige, vorstvrije, beschutte
plaatsen onder boomstronken of in de grond.
Eisen voortplantingsbiotoop
In zijn gehele areaal heeft de kikker een voorkeur voor zwak zure wateren
(pH=5.0-6.0). De dieren trekken vanaf maart vanuit hun overwinteringplaatsen
naar het voortplantingswater (voortplantingsbiotoop). De heikikker is een van de
eerste soorten die zich in het voorjaar bij zijn voortplantingswater meldt. De piek
van de voortplantingsperiode valt normaliter half maart. De heikikker produceert
een grote klomp kikkerdril, vaak in grote velden bij elkaar, in het ondiepe water
van de oeverzone. Ook gebruiken ze wel eens drijvende vegetatie. De ondiepe
plaatsen in het water warmen eerder op door de zon. De kikkers lijken daardoor
erg trouw aan hun afzetplaatsen door de jaren heen.
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.
Eisen voortplantingsbiotoop
De poelkikker heeft een voorkeur voor zwak zure, stilstaande wateren in bos en heidegebieden op de hogere zandgronden, in vennen, poelen en
watergangen in hoogveengebieden, en in uiterwaarden.
Levendbarende hagedis
In Nederland vrijwel alleen in de duinen en op de pleistocene zandgronden.
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Landelijk is de soort bedreigd. Grote dichtheden van de soort kunnen
voorkomen in vochtige tot natte heidevelden met vennen.

Libellen. Ecologische en verspreidingsgegevens, naar Dijkstra e.a.
(2003).
Tengere pantserjuffer
Vrij algemene soort (kwetsbaar volgens de Rode Lijst) van beschut gelegen
heidevennen en licht verstoord hoogveen, met verlandingsvegetaties van mesotot eutroof water (riet, pitrus, snavelzegge) niet in zeer zure oligotrofe wateren.
Bruine winterjuffer
Minder algemene soort, in Nederland alleen in ZO-Brabant en Limburg,
voornamelijk bij matig voedselrijke tot voedselarme vennen met goed
ontwikkelde oevervegetatie (zeggen, riet) tussen halfopen heidevegetatie of in
open dennenbos.
Zuidelijke glazenmaker
Zeldzaam, pas de laatste jaren is er een toename van waarnemingen in
Nederland. Biotoop: kleine en ondiepe, vegetatierijke, stilstaande watertjes, in
Nederland op en paar plaatsen waargenomen. Eieren worden afgezet op
vochtige humus, en in modder, soms meters van de waterkant af, vaak beschut
en in de schaduw.
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Bijlage 13 Staat hoeveelheden te verwijderen materiaal
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