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De hydrologle, waterkwallteit en biotiscfie ontwikkellng van de Olsterw{kse yennen
worden reeds enkele laren ondezocht en gewlgd in het kader van een ondezoek naar
restauratiemogelflkheden van verzuurde en ge6utoffeerde wateren dat venicht wordt
door de vakgroep Aquatlsche Oecologle A Biogologle van de Unlversltelt Nfimegen ln
samenwerklng met het Rflkslnsttuut voor Natuurbeheerte Leersum.
De ideeön en plannen voor de te treÍÍen eÍíec'tgerichte maatregelen vloelen dan ook
hooídzakelilk voort ult dit (voor-)onderzoek. De boschrlÍvlng van het g€bled, de hydrologie
en de waterkwalltelt ls
M.J.S. Bellemal«ers en M. lriraessen (K.U.N.).
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1.1

LIGGING, VEGETAÍIE EN HYDNOLOGIE

De Oistenflifkse Bossen en Vennen zijn gelegen in de provincie Noord-Brabant ten
.
zuiden van Oisterwijk., (AmersÍoortse coórdÍnatón 141-t4i; 996-999). Het gobied valt
onder beheer van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.' Het nàtuurtenein
(circa.390 ha.) is gelegen ó een van de Midden-brabantse dekzandruggen. De vennen ziin onstaan doordat uitgestoven laagilen door grcndwaterstandsveirioglngen met
water.gevuld raaklen. De vennen waren beíaamd vànwege hun uitrondedfke blologische rijkdom.

Figuw
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Hydrologircbc rituatic vrn dc Oirtcrwijkse vennen.
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De Oistenrviikse Bossen en Vennen maken deel uit van het stroomgebied van de
Achterste Stroop (Reuzel) en de Rozep. ln het verleden werd het Kolkvàn gevoed met
Rozep water, aÍkomstig uit het Moergestels Broek. De Rozep stroomd€ dór de Kolkv-e.nnen, die nog éón geheel vormden. De centrale vennen (het voorste Goorven, het
witven en het van Esschenven) stonden niet in veóinoing met het Kolkven.
Omstreeks 1841 was de veöinding gemaakt tussen óe Koll<'vennen en het Voorste
Goorven
Figuur 1). Vervolgens wórd de veöinding doorgetrokken naar achtereen.(zie
volgens het witven en het van Esschenven, dat wóer afuaterde op de Achterste
Stroom' Door deze verbindingen onstond een gradiönt van mesotrooí'(Kolkven) naar
zwakgebutíerde, oligotroíe vennen (centrale vónnen; van Belle, 1gg5), het eenenor-
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me verscheidenheid aan verscfrlllende miclolrlimeteír, waaÍd@Í de grote varlate ln
levensgemccnschappen onbbnd (van Dem & Kooyman-van BloHrÍÉ, igZS).
ilbmenteelwgÍden de venofiillcnö Kolnornen vrn rlkrar rígccirelden door en
moerasbog. Het Groot Kollvon woÍdt d.els m€t l(wallerÉ grrurórrdcr gcvood (v.d.
Meer, 1988) en walert aí op dc Heog.
Na ontginning vfn na lberyeateb Bmek nam de wateikwalltett van het Rozep
water sterk a, Ínel ds gevolg dd hel hcr mcofide lrerakler ven de gndllnt ttíllgrde tb
verschuiven naaÍ oen. meer 3epíoob kankrer (van Dam, Í979). Dcze vcrschutvtng
was ook merlÖaar ln de Centde Vqrnen. Daarmgt lerreíÍb de lozlrp van het rbo-l
van de dbhËli gplepn dbpeming'de Venknai'cen Uprage un ó bcnemende
veruuiling (van D[k et

d,

1960).

Daaom werd beloten ln Í950 ö vröindlng t rs.ír het lGlkvcn en het Voorste
Goorven te veËrckcn cn treruolgeÍrr ö oÍ0aÍÍsd- dlueeo van hd vorde Goorven
Pn .h{ W}lven pÍwïdeÉ. Veí!.filllrtde lspecleít weden na de mrlauratle lngreep
bestudeeld (van Dilk et d, ÍgGo). De csrfde Vennqr wdelen vle tte reel«e Vórctb
Cmrvcn-Wtven.vrn Erchernnn d op ö Acfitercte SfrooíÍt.
Na Öze lngrrprn zotlr ln hat Vsric Goonr.n, hat Whraít on hot van Erccàenven een melle ollgotrrdtdng ln. Dc Ítldcí mdlcPe cn gebobcnb wtieren rvcrön
daarna troomamclfik garo€d tbor hemelwrter .n omcrvtrtttg tnctromcnd gronórater. Hlerdorzfln de utsqbaegcÍde ygnÍren ln eei tlrbpame vó ongeveer 3O-iaar vereuurd, rtoor de vezurende atnosíctbcfie deposttie (Schruíts & -lorryen, t'gge) Do
ha.lsq oÍrtrxlkkellÍrgen.w{zen op rn krtcmd etkathibedng (zle Ftguur 2), mede óoor
sullaatretlwtie (s.fitndleÍ et al., 1gg6; cook et at., Ígg6; Bdker a-a., 19g6; psennef,
1988), Hct water lc stcít gcHcrrlí_ggor hrmuszulen, die uj rte hutd[e.px onbetoi ziid
(Scïrclíer & Schachtecfiabet, 1979).
H€l KolkwÍl b na de lngroep in Í950 geöutroíleerd. Deze venilklng wordt extra
gestlmuleed door cen zeer lntensieve sporMeaerij. llet Ulvoenn en Ét freeenbestand
(karperachtlgen; Lammenr, l986) drugil Uf tot rn attrofriring ven het Kolkven.
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deze paglna hoort tussen pag. 2 en 3
van de beschrijving van de Oisternijkse vennen.

BATHYIIETRIE

Het GÍoot Kolkven heeÍt gedurende de laatste eouw, mode door de hoge trofiegraad, een dikke zwevende sliblaag ontwikkeld, voor het grootste deel bestaand uit
water. Kwanlitatieve gegwens, zoals wateryolume, rrolume sllUaag, gemlddelde dleÉe,
oppervlakte en waterstand, staan vermeld ln Tabel 1.
EenzeiÍde pÍoces heefr in de Centralo vennon plaatsgevonden, echter daar is de
sliblaag door een aÍname van de abraalprocessen (zle Figuur 3) als gerclg van de verzuring, ontstaan. De bafiymetlsche kaerten (waterdlefle en sllMll«te) van alle wnnen
staan weergogoven ln F(pur 4 tot en met F1guur 14 (Kllnkers & Vehagen, 1989).

Tobcl

KOI.I(VEN

V@RSTE

I

voLt l{E

vot t ltE

GEM

rÀTER

SLIBI.AÀG

DIEPÍE

1

GOORVEN

OPPERVLÀI§TE

WÀTER
STÀND

86000

77000

t.t2

r3. 05

8.57

6000

10500

0.81

5.03

8. {5

300

L.2L

1.6?

8.47

.23

{.33

8.32

5

WITVEN

19s00

VÀIT ESSCHEI|VEN

5

{000

4

1

5500

1

Volumine (m!), oppervlatte (he.), gemiddetdc diepte (m) ca volumina rliblaeg (m3) van de Oirterwijkse
venneo bij dc gemetcn watcrstand (m. boven N-A.P.) tiilens de dieptemctingcn (mei l9t8).

BIOTA

Groot Kolkvcn
Uit microÍlora, -launa en de vegotatie ontwikkeling begin deze eeuw bleek dat het
Kolkven een meso- tot eutraíente karakter bezat. ln die tijd waren er nog vele sooÍten
submerse wateÍplanten, zoals biivoorbeeld kabbescheer (SÍratbÍes aloiclesl en v€rgÈ
ten. Haasfeskuid (Utricularia austalisl, die tegernvoordig geheel verdwenen zijn. De
letkraag met verschillende heloÍytische planten ziin evenàehs grotendeels veróienen.
De enlge overgoUeven waterplanten in het Kolkven zijn vertegernvmrdigers van nymÈ
haeide waterplanten lNymphaea alba en Nuphar luteal. Daamaast is hàt water hypertrooí en bestaat het plankton uit veel blauwwieren (Oscillatoria aghardiien Lyngbya lim

netiaiAdamse, 1989).
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Het Groot Kolkven

was van vanouds een visvijver. Door het eutraÍente karakter
bezat het ven een ooede visstand. Dezeis veranderb
ooor iniensiveríng van het vissen
(bijvoeren) in een iisstand, voomamelijk Éstaande
uit brasems (Abramis brama) en
(cyprinus carptol_.oeze visgenieenóchap draagrt zelí
lSPutt
ook weer bij tot een verrijkking van het water (vaà Dam, 198Ë). - -

-

De Ccntrale Vennen

r"J,Ëï,r,,ii,lz:;Ëi;;#3)",x"#lï,ï##"íH,#:1iJ:..niJffi
uniflora en Loberia dortnanna). Na
de veóindi^s

:::ry,,i"ril

,àiïài'iJiËrÀïrtr*rde

er rerageÍ
voedselriik water in de Centrale vennenreeis, wàardoor
de voedingsstofÍengradlönten
zich konden ontwitd<elen. Er ontstond een ó-mpËË-il=àËriilï'à.,araíente,
ÍnesorraÍefie en oligotraíente vegotates. xet meótioti miriàu wàJ'uiiermaÉ
gesctrlkt \rcor oon
enorme soortenrijkdom van de Desmidiaceae.
sinds de uhsoanning 'De Venkraai'afuarwater roosde op
de centrare Vennen, ontwikketde er zich'een ,qpf,g? ,"dilàiir'ïïà'oe
schónmàfuó.Ëi"
van het voorcre
Goorven en het witven (1950) enïe[itopretten ,an
oË iözinön,'iàstigden de Littoretlion soorten zich weer ih oe'uetranoetoó rànnen en
verdweïen vervolgens weer ten
gevolge van de vezuring. uit de raatsre ontrv*r<óiing;
briià
de micrcÍlora niet meer typ€rend ls voor sterk vezuurd" ,"niàn
med.).
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Bathymetrische taaÍt (walerdicpte) va! het van Errchcnvcn (19t9)'
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Buhymetrirchc teerr (slibdLtc) vrn ha vro Erschcoven (1989).
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Bathymetrische kaart (waterdiepte) vatr het Witven (1989).
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Bathymetrische kaaí (slibdikre) van ha Winen (19E9).
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Bathymetrische kaart (waterdiepte) var het Voomte Goorvco (1989).

roclt
t-dT.h

coonE{

N

t

GE a -r@
E

Bsthymctritche

Y@SIt

tllÍr

(slibditte) vltr hcr

Vurtc

t-b
E-I-

Crocveo.

Gd!'E{

frdor gqlntP

@
G6
l@
@

aloa

-

EOI' h

OPPE RVIAI(TEWATERE{

0-oa-!I-ar
a-!t-A-

Bathymetrische kaaÍt (wareÍdiepre) van her Groot Kolkven (1989).
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1.2 EFFECrGEN'CHTEHAATREGELEN
Voorgosteld woÍdi om de eutroÍiërende sliblagen in het Kolkven, Goorven, Wtven
en exteme bufíerstoÍ aan te voeren. Zoals al eerder
ter sprake is gekomen, leidt een organische sliblaag tot eutroÍiöring en alkalinisering van
de waterlaag. In het beheersplan van de Oistenrijkse vennen wordt juist gesteld dat het
nlet wenselijk wordt geacht de organische laag te verwijderen zolang vezuring van de
vennen een reËle bedreiging is, omdat de sliblaag de zuur-neutraliserende butferstoí

en Van Esschenven te verwijderen

levert (proces van inteme alkalinisering). Deze visie is inmiddels verlaten. Bi;
aanwezigheid van een dikke sliblaag gaat de levering van buÍíerstof gepaard met de
levering van voedingsstofíen en een slechte waterl«rvaliteit in de vorm van troebelwater
en stankoverlast. Bovendien vinden veel organismen van zwak gebufíerde wateren,
waaronder plantesoorten uit het oeverkruidveöond (Littorellion) geen vestigings- en
ontwikkelingsplaats in een sterk organische bodem met een reducerende sliblaag.
Door externe butÍering toe te passen is het mogelijk om ook het voedselarme karakter,
de oorspronkelijke Oistenrijkse vennen, weer te verkrijgen terwijl

kenmerkend voor

de vennen toch behoed worden voor verzuring.

Het inlaten van lokaalopgepompt grondwater is een uitermate geschikte methode.
Het beschilÖare grondwater vertoont grote overeenkomst met de chemie van het
venwater rond 1920. lndien de oorspronkelijke, veöindende waterlopen tussen de
venÍren onderling weer zijn hersteld, kan gebufÍerd grondwater vanaÍ de lokatie
Venkraal worden ingelaten in de vennen. Met de inlaat van grondwater moet gestart
worden direct na baggeren. Het buÍÍerend grondwater kan worden ingelaten in het
Goorven en vervolgens doorstromen naar het Witven en uiteindelijk het Van
Esschenven. Van deze vennen kan met redelijke zekerheid worden venrvacht dat deze
efíectgerichte maatregelen (baggeren en aanvoeren externe btrtÍering) de water- en
bodemkwaliteit zullen doen verbeteren. Er valt te venrvachten dat via deze constructie
(weer) een gradiënt ontstaat van een mesotrooÍ, matig alkalisch ven naar e€n
zwakzuur, oligotrooí ven met de daaraan gerelateerde verscheidenheid in levensgemeenschappen. ln verband met het waterpeilbeheer is het nodig in de verblndende
waterlopen regelwerken (stuwen) te installeren waarmee de waterstanden in de
verscheidene vennen en de waterÍluxen tussen de vennen onderling gereguleerd en
bljgehouden kunnen worden. ln veöand met dezs twee Íuncties verdient het
aanbeveling deze stuwen in de beken te localiseren op het punt waar het water het ven
verlaat. Met name het bijhouden van de waterÍluxen is nodig om -voor de middeltange
termijn- een wateöeheersadvies op te kunnen stellen (zie ook "monitoring").
Aan de te verwachten water- en bodeml(,valiteit van het Kolkven kleven meer
onzekerheden. Dit hangt sterk samen met de íunctie van visvijver. Als niet gekomen kan
worden tot bepaalde aÍspraken met de visvereniging waaraan vervolgens ook strict de
hand wordt gehouden, bestaat de kans dat dit ven binnen aízienbare tijd weer

euÍoÍieert. De aíspraken hebben vooral betrekking op de uit te zetten vissen (een
meer natuurlijke vispopulatie in het ven met snoek, baars etc. sn lieÍst geen
karperachtigen zoals karper, brasem etc.) en een veöod op het bijvoeren. om te
voorkomen dat de onzekere waterkwaliteit van het Kolkven de achterliggende vennen
negatieí kan beïnvloeden, wordt voorgesteld om in een eerste Íase het Kolkven enerzijds
ValqÍo€p Aquqthche Oecologie en Blogeologle

en de oentrale vennen anderzijds aízonderlijk van gebutÍed water te voorzien. Dit is
mogelilk door de pomp en het inlaapunt blj de Venkraaite plaatsen. Vanuit dat punt is
het mogolijk om water in te laten in de cenfde vennen en het Kolkven, als twee
gescheiden systemen. lndien de waterloraliteit in het Kolkven zich goed ontwlkkelt en
het wateroverschot voldoende bliikt te zijn om de aclrterllggende vennon te voeden, is
het een kleine ingreep om in een tweede Íase de pomp aí te sluiten en de vennen binnen
óón systeem van water te voorzien. De Venkaai is bovendien een zeer geschikte lokatie
voor het plaatsen van de pomp doordat er e€n elec'triciteits-aansluitlng aanwezig ls.
Het -dure en versbrende- aanleggen van electriciteitsleidingen kan zo worden
bespaard.

Er wordt voorgesteld om bil de opschoning enige varlatle in de vorm en proÍielen
van de oeveÍs aan te brengen. Als vooral de in de wlnd gelegen o€veís nlet te steil zlln
maar een zwak glooiende overgang vormen van het onderwaterstaande naar het droge
teneln, dan zal dat gunstlg zijn voor de vestiging en ontwlkkeling van soorten van het
oeverkruidveÍbond. Tevens verdient het aarËeveling de storende houtopslag rondom de

verwflderen. Enerzijds leiden de bomen door hun grote
invangcapacltelt tot een verhoogde depositie van vezurende stotÍen. Andezilds leldt

vennen

te

het in het water vallen van bladeren, takken etc. tot eutoíiöring van het water. Voor de
venoeveÍs ls dtt een continuering en mogelljk intensivering van het huidige, reguliere
beheer. Het verwljderen van bomen op de oevers begunstigrt de ontwlkkeling van
microÍyten. Bovendien zlin open oevers bevorderlilk voor de wlndwerklng hetgeen gunstlg
is voor de ontwikkeling van het oeverkruidverbond.
Door de inlaat van gronórater in de vennen worden nlet alleen de aquatische
mllieu's gebutÍerd maar mogelijk ook de direct aan de vennen grenzende tenestrische

delen. lndlen hÍíerend water ln de ondergrond lnílttreert wordt ook de varlatie aan
ablotlsche omstandigheden rondom de vennen vergroot. De combinatie van de
efÍectgerichte maatregelen voor de aquatische milieu's en de intensivering van het
huldlge o€ver- en bosbeheer zijn erop gericht de ontwikkelingsmogelijkheden voor
gevarleerde en soortenrflke vegetaties ln en om de vennen te vergroten, conÍorm de
reeds uttgezette beheerslijnen.

HOEVEELHEID IN TE LATEN WATER

Hoewel de exac{e hoeveelheid in te laten water in relatie tot de gewenste
buÍíercapacttelt proeíondervindelijk vastgesteld dient te worden, is een globale
schattlng over bemdigde hoeveelheden inlaatwater nodig voor de aan te leggen pomp.
De berekening vq)r de capaciteit van de pomp wordt gemaakt op basis van de volgende
punten:

.
.

Do gemiddelde samenstelling van de atmosÍerische depositie boven open water in
de regio bedraa$ ca.2 kmolpotentieel zuurlhafiaar.
Het nettozuurvormingspercentage in vennen is 20 - 7@/o
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.

Dit betekent dat de maximale zuurvorming ongeveor 1.5 kmo/ha/jaar bedraagt.
Oppervlakte van de v€nnen, incl. oevers, is ca. 35-40 ha.
Maximaal moet dus 50 - 60 kmol aan rf geneutraliseerd worden.

De alkaliniteit van het lokale grondwater uit het eerste watervoerend

pakket

(Formatle van Sterksel op 20 tot 70 m + NAP) is ca. 2.0 meq/l
Dit betekent dat maximaal op jaaöasis 30.000 m3 water nodig is.

Gemiddeld betekent dat een benodigde capaciteit van enkele (3 - 4) m3 per uur.
Aangezlen de hoeveelheid in te laten water aÍhangt van de weersomstandigheden en
varieert in de tijd lljkt een pomp met een capaciteit van 5 - 10 m3 per uur nodig om (ook
ln droge perioden) te kunnen voldoen in de wateraanvoerbehoette.

M. Bellemakers & M. Maessen (K.U.N.) hebben een simulatiemodel ontwikkeld
waarmee de te venrvachten alkaliniteit in de centrale vennen berekend kan worden. Er
wordt nadrukkelijk bij vermeld dat de berekening niet meer weergeett dan een indicatie
van een verwachting en dat alleen intensieÍ monitoren van de hydrobiologie, -chemie en
waterÍluxen uitsluitsel kan geven over de daadwerkelijke ontwikkelingen en benodigde
bflstellingen erVof aanvullende maatregelen.
Het modelstoelt op de volgende aannamen:

.
.
'

de alkaliniteit van het in te laten grondwater is 2.5 meq/l
de gemiddelde pompsnelheid bedraagrt 5 m3luur

direct na restauratie wordt gestart met

het inlaten en

vervolgens wordt 75 dagen

lang continu gepompt

' de berekeningen zijn geconigeerd voor de gemiddelde deposiile- en
verdampingswaarden (per maand) tussen 1950 en 1985
. hà de restauratie worden de vennen voor de helft gevuld met hemelwater en voor de
heltt met oppervlakkig toestromend grondwater

'

de samenstelling van de bulk depositie is gelijk aan de samenstelling van het
toestromend grondwater waaóij de potenti&etle vezuring wordt berekend volgons
Bresser & Schneider (1987):

.
.

[rf I - 2[soïl+ [No;]+ tNrtl
de instroom van grondwater bedraagt in het Voorste Goorven 3(P/o van het Voorste
Goorven stroomt 10o/o nÀar het Witven van het Witven stroomt 10olo in het Van
Esschenven
de beginalkaliniteit wordt gesteld op:
Voorste Goorven: 0.0 meq/l

Witven

.

:0.1 meq/l

Van Esschenven :0.3 meq/l
De Íormule van het simulatiemodel luidt:
*
d Alk Q.in alk - Q.uit * alk - acid(toestr.& atm.dep)

dr

Volume

-3
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Q.in en Q.uit

acid(toestr.

hoeveelheid in- en uitstromend water

&

atm.dep)

-

aciditeit van het toestromend grondwater en van de

atmosÍerische depositie

De te vetwachten waterkwaliteit na de inlaat van grondwater in de centrale vennen
Íiguur (Bellemakes & Massen).

is weergegeven in onderstaande
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VERWERKING AFTE VOEREN MATERIAAL

Hoeveel slib uiteindelijk uit de vennen verwijderd wordt is -vooraÍ- moeilijk te
bepalen. Een slib(volume)meting moet in het dgemeen gezien worden als een
momentopname die een indicatie geeÍt van de aarnuez§e hoeveelheid slib waartÍj het
eindresultaat sterk samenhangt met de konelgroote van dat slib. ln de Oisterwijkse
vennen zit zeer Íiln sllb dat als het ware in het water aveeÍt dan wel vq)r een groot deel
ult water bataat. De sllblaag verplaatst zich tÍlna voortdurend hetgeen oen
volume-meting bemoeililkt. Op basis van de verscheidene metingen (Bellemakers &
Maessen; Natuurmonumenten) wordt de totale hoeveelheid te verwilderen slib geschat op
80.000 - 100.000 m'
verband mot
lniletsbaaÍheid van de bodem
hydrologische
gesteldheid van de vennen kunnen de Oistenrijkse vennen nlet allemaa! drooggepompt
vervolgens ul§ebaggerd worden. Het rislco voor becchadQing van de
semipermeabele bodem zou te groot zijn. Mede in overleg met baggermaatschappijen
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is naar voren gekomen dat -in ieder geval een aantal- vennen ultgobaggerd dlenen te
worden met behulp van een varende hydraulische kaan. Het slib wordt met
elevatoöakken naar de oevers getransporteerd en vervolgens in het omringende teneln
aÍgezet. Het slib kan gestort worden in grove dennebossen cq. yaaggronden die
vegetatiekundig weinig interessant zijn. ln verband met de landschappeliike inpassing
gebeurt dit liever oP een wat gÍoter aantal kleine plaatsen dan op slechts enkele grote
plaatsen. De stort-locaties zullen zodanig worden uitgekozen door de beheerder dat ze
passen in het dun- beleid en algemene beheersplannen voor de bossen. Aangezien het
slib voor een groot deel bestaat uit water, wordt verondersteld dat de gestorte volumina
binnen een periode van twee jaren sterk zijn aÍgenomen. Na ca. twee jaar kan het
ingedroogde slib in de ondergrond venrerkt worden en kunnen -indien wenselijk- op
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de stortplaatsen weor bomen worden aangeplant.
De samenstelling van het slib is geanalyseerd op het gehalte aan zware metalen.
De ligging van de 12 meetpunten en de gevonden waaÍden (in mgr/kg droge stoÍ) zijn
weergegeven in onderstaande íiguur.
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De normering voor de betretÍende stofÍen volgens de wet bodemsanering is:

cadmiurn zink Iood
A-waarde (achtergrondwaarde) :
1
200
85 mglkg d.s.
B-waarde (signaal voor nader onderzoek)
5
500 150
C-waarde (chemisch afvali sanering)
20
3000 600
Uit de analyses komt naar voÍen dat het slib niet boven de norm zit voor chemisch afual,
behalve de extreem hoge cadmium-waarde van monsterpunt I in het Witven. Deze hoge
ultschieter is des te vreemder omdat de zink- en loodgehalten in dat punt iuist heel laag
zljn.
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MONITOR'NG EN ONDENZOEK

Vanwege de onbekendheid met de voorgestelde maatregelen is een intensieÍ
monitorings- en ondezoeksprogramma in de Oistenrvijkse vennen noodzakelilk.
Het is zeker nodig om gedurende 2 jaren volgend op de ingrepen, de ontwikkelingen
in de waterkwaliteit, bodemkwaliteit en biota intensieÍ te volgen. Daarna kan -aÍhankelijk
van de ontwikkeling- wellicht volstaan worden met een minder írequente en
intensieve monitoring. Ook de (verandering in) de hydrologische situatie en de
wateóalansen dienen door deskundigen ondezocht te worden. Teneinde een
wateöeheersadvies voor middellange termijn op te kunnen stellen is ook het bijhouden
van de waterfluxen (hoeveel water komt een bepaald ven binnen en hoeveel water
verlaat het ven, vooral via de verbindende waterlopen) zeer belangrijk.
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