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p.10: bij fig. 1 ontbreekt een deel van de legenda; de volgende tekst moet

worden

toegevoegd:

-5: watervegetaties
: Geen vegetatie
2: Eutrafente of voornamelijk dri.iÍbladvegetatie
1

1

3: 1 OO% verzuringsvegetatie
4: Voornamelijk verzuringsvegetatie, maar met 1 of 2 verzuringsgevoelige soorten
5: Vegetaties met meer dan twee verzuringsgevoelige soorten
p.21 : op 4 na laatste regel: 'opsomming' moet 'opschoning' zijn
p.45: in de literatuurlijst ontbreekt het volgende rapport:
Beers, P.W.M. van & G.H.S. Kurstiens, 1991. Onderzoek naar de restauratiemogelilkheden van zwakgebufferde wateren in Nederland. Voorbereidend onderzoek en biomonitoring. Doctoraalverslag nr. 321, Vakgroep Aquatische Oecologie en Biogeologie, K.U.
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Inleiding

Vennen vormen een kenmerkend watertype voor de
hogere zandgronden. Het gaat om relatieÍ ondiepe wateren met een seizoensmatig fluctuerende waterstand, van
oorsprong niet al te voedselrijke condities en zwak tegen
verzuring gebuÍferd water. Vennen kunnen een natuurlijke
ontstaanswiize hebben, maar vaak heeft ook menselijk
handelen een rol bii het ontstaan gespeeld. ln veel gevallen is de werkelilke ontstaansgeschiedenis niet meer te
achterhalen. Waar in dit rappoÍt wordt gesproken over
vennen, betreft het dan ook alle venachtige stucturen die
voldoen aan bovenstaande omschrijving. ln § 3.6 wordt
verder ingegaan op de verschillende typen.

1987 bleek dat ca. 75o/o vàít de vennen zeer sterk was
verzuurd en meer dan 2oo/o sterk was verzuurd, Slechts
een zeer klein gedeelte (minder dan 25 van de ruim 600
vennen) bezat nog Íragmenten van oorspronkelijke verzuringsgevoelige vegetaties.

ln het kader van de voorbereidingen voor het tweede
Waterhuishoudingsplan is besloten om de toestand van
de vennen nog eens onder de loep te nemen. Enerzilds
omdat sinds 1987 op verschillende plaatsen actieve
pogingen zijn ondernomen om te komen tot herstel van de
oorspronkelilke toestand. Anderzilds omdat de algemene
milieucondities, en meer in het bijzonder de zure atmosÍerische depositie en de verdroging, nog steeds zodanig zijn
dat voor een verdere autonome aÍname van de natuurwaarden in vennen moet worden gevreesd. Bovendien
had het onderzoek in 1 987 een sterk verkennend karakter
en een globale opzet. Om ook toekomstige ontwikkelingen goed te kunnen volgen, leek het raadzaam om de huidige situatie beter in een rapport vast te leggen dan in
1987 is gebeurd.

Het grootste deel van alle Nederlandse vennen is te vinden in de provincies Drenthe en Noord-Brabant. Brabant
heeft momenteel ca. 600 à 700 vennen. Dit is ongeveer
eenderde deel van de ruim 1800 vennen die nog in het
begin van de twintigste eeuw in deze provincie aanwezig
waren. Veel vennen ziln verdwenen door ontginning, ontwatering oÍ onbedoelde verdroging. Ook de nu nog aanwezige vennen ziln hlerdoor beïnvloed. Uit bestudering
van oude topograÍische kaarten blilkt dat ruim de helft van
de nu nog aanwezige vennen sinds de vorige eeuw aanzienlijk in oppeMak is aÍgenomen. Naast een algemene
daling van de grondwaterstand, door bijvoorbeeld ontwatering oÍ grondwateronttrekkingen, kan ook de toegenomen verdamping als gevolg van bebossing van heideterreinen een rol bil de verdroging van vennen hebben
gespeeld. Het blijkt dat van de nu nog aanwezige vennen
ca. 7O/" vroeger in geheel open heide lag, tegen slechts
20o/o vàr' diezelfde vennen op dit moment (Mol, 1986).

Vanuit deze overwegingen is een onderzoeksopdracht
geÍormuleerd met de volgende vragen:
- Het verschaÍfen van inzicht in de huidige toestand,
de veranderingen en ontwikkelingen sinds 1987 van
de Brabantse vennen;
- Het evalueren van de effecten van herstelmaatregelen in verschillende vennen in Noord-Brabant;
- Het opsporen van mogelijke hiaten in de functietoekenning "waternatuur" voor vennen ;
- Het doen van aanbevelingen voor een meetnet voor
vennen in het kader van de provinciale watersys-

Naast het aÍgenomen aantal en areaal blilkt dat ook de
toegenomen zure atmosÍerische depositie een nadelig

teemrapportage

eÍfect op de vennen heefi gehad. Als gevolg van verzuring
zijn met name de ecologische kwaliteiten sterk aangetast.
Een deel van de kenmerkende planten en vegetaties in
vennen is thans zeer zeldzaam geworden, terwiil sommige kenmerkende soorten libellen en kokeriuÍÍers reeds
geheel uit ons land ziJn verdwenen.

Leeswijzer
De gehanteerde methodiek wordt beschreven in hoofdstuk 2. Het betreft zowel de keuze van de onderzoekslocaties als de gehanteerde onderzoeksmethode. HooÍdstuk 3 beschrijft de geconstateerde condities in de
onderzochte vennen, met vooral aandacht voor het probleem van verzuring. ln hooÍdstuk 4 worden de ecologische efÍecten besproken van maatÍegelen die in 25
onderzochte vennen ziln uitgevoerd. De hooÍdstukken 5
en 6 hebben bgtrekking op aanbevelingen voor opname
van vennen op de lijst van wateren met de Íunctie "waternatuur" en onderzoekslocaties ten behoeve van de provi nciale watersysteem rapportage.

Ten behoeve van het Waterhuishoudingsplan 1991 -1995
is in 1987 een globale inventarisatie uitgevoerd naar de
toestand van de Brabantse vennen. De resultaten ziin
verwerlrt op kaart 3 in de toelichting op het waterhuishoudingsplan (WHP, 199Í ). Op basis van de toen vastgestelde actuele oÍ potentiële natuurwaarden is aan een
groot aantal van deze vennen de waterhuishoudkundige
Íunctie "waternatuur" toegekend. Uit het onderzoek in
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2,1 lnleiding

niet veel veranderd zal ziin. Om deze reden is er in het
onderhavige onderzoek voor gekozen om met name de
vennen te ondezoeken waar na 1987 mogelijk wèl veranderingen in vegetatiesamenstelling, zuurgraad oÍ buÍÍerend vermogen zijn opgetreden. Dit zijn vooral de wateren
die tot voor kort nog zwak gebuÍferd en niet heel zuur
waren, met een voor die situatie kenmerkende vegetatie
van verzuringsgevoelige soorten. Daarom was het voornaamste criterium bij de selectie van de te onderzoeken
wateren het voorkomen van één oÍ meer verzuringsge-

Teneinde een antwoord te krijgen op de in de inleiding
gestelde wagen, is in 1994 een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is om praktische redenen beperkt
tot het beschrijven van de vegetatie (hogere planten).
Onderzoek naar macroÍauna oÍ microscopische organismen (kiezelwieren, sieralgen) geeft uiteraard veel inÍormatie over de toestand van vennen, maar is zeer tijdrovend. De vegetatie geeÍt een goede indicatie van de
abiotische toestand van een ven, én het is mogelijk in een
vril korte tijd een goed beeld van de vegetatiesamenstelling van een groot aantal vennen te krilgen. Bovendien
ziln er relatieÍ veel vegetatiegegevens uit het verleden
bekend waardoor ook een beeld kan worden verkregen
van veranderingen in de tijd. Aanvullend op het vegetatieonderzoek is in veel vennen ook de zuurgraad en het bufÍerend vermogen tegen verzuring gemeten.

2,2

voelige plantensoorten uit de Oeverkruidklasse (Littorelletea) enloÍ enkele andere bijzondere plantensoorten van
zwak gebuÍÍerde milieus. Het gaat bij deze laatste groep
om de volgende soorten: Moeraswolbklauw (Lycopodium
inundatum), Waterpostelein (Lythrum portulal, Ongelijkbladig Íonteinkruid (PoAmogeton gramineus), Teer vederkruid (Myriophyllum alterniflorum), Loos blaasjeskruid
(Utricularia australis) en Dwergzegge (Carex oederi ssp.
oederi). Ook ziin zoveel mogelilk vennen met goed ontwikkelde oligo- en mesotroÍe verlandingsvegetaties bij
voorkeur geselecteerd. Naast de gegevens uit 1987 is
voor de selectie gebruik gemaakt van recente vegetatiegegevens uit ondermeer de provinciale vegetatiekartering
Noord-Brabant (1987-1994), de basisgegevens voor de
Atlas van de Noordbrabantse flora (Cools, 1989) en het
deskundigen-oordeel van J. Cools en P. van den Munck-

Keuze von de
onderzoeksgebieden

ln Noord-Brabant liggen zes- à zevenhonderd vennen en
tientallen andere verzurin gsgevoelige oppeMaktewateren, zoals leemputten en zandaÍgravingen. Het was niet
mogelijk om deze allemaal in een jaar door één persoon
te laten onderzoeken. Daarom ziin er zo'n 130 wateren
geselecteerd, die in de zomer en de herÍst van 1994 ziln

hoÍ.

Daarnaast is steekproefsgewijs een aantal van de in 'l 987
(sterk) verzuurde vennen bezocht, om de bwengenoemde aanname te toetsen dat in deze vennen na 1 987
de verzuringstoestand niet veel veranderd zou ziin.
Vennen waar in de aÍgelopen 4laar door anderen vegetatiekundig onderzoek is uitgevoerd, zijn in het algemeen
buiten de selectie gelaten. Het betreft o.a. de vennen en
andere wateren die in het monitoringprogramma van de
Werkgroep Milieubiologie (vakgroep Oecologie) van de
K.U. Nijmegen onderzocht worden. Wel ziln pH- en alkaliniteitsgegevens uit 1994 van deze vennen verkregen van
de Werkgroep Milieubiologie, die als aanvulling op de in
dit onderzoek verzamelde gegevens meegenomen ziln bij
de analyse van de resultaten. De gegevens van de Werkgroep Milieubiologie zijn in biilage 3 van dit rapport opgenomen (ven nr. 111 tot en met 123). De vennen in de
Oisteruijkse Bossen en op de Kampina ziln in de periode
1991-1992 uitvoerig onderzocht door de Characeae
Werkgroep Eindhoven (CWE) (Bruinsma, 1994). De
gegevens uit dit ohderzoek ziin niet opgenomen in dit rapport, maar waar mogelilk wel gebruikt bij de beschriivingen van de vennen in billage 1.

bezocht en op de vegetatie zijn onderzocht. Aanvullend is

van een klein aantal elrtra wateren alleen de pH en het
bufÍerend vermogen gemeten.
Bij de selectie van de te onderzoeken vennen ziin twee
uitgangspunten gehanteerd. Op de eerste plaats ziin
zoveel mogelilk venÍEn gekozen die nog niet volledig
waren verzuurd. Op de tweede plaats is gelet op een
representatieve geograÍische spreiding van de wateren.
Het eerstgenoemde selectiecriterium vindt ziln basis in al
eerder door de Provincie uitgevoerd onderzoek naar de
toestand van de Brabantse vennen en andere van oorsprong zwak gebufÍerde wateren (Mol, 1987). Het bleek
dat het merendeel van de toen onderzochte wateren
matig tot sterk verzuurd was. Aangezien de verzurende
depositie sinds die tild niet noemenswaardig is aÍgenomen, mag worden verwacht dat na 1987 in de toestand
van de meeste van deze verzuurde wateren autonoom
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2.3 0nderzoeksmelhode

tabel

1

De codes voor de relatieve abundantie bij de Tansley-

methode en hun betekenis

ln de volgende paragrafun worden de gebruikte methoden voor het beschrijven en beoordelen van de vegetatie
(§ Z.S. t , 2.3.2 en 2.3.41 en het meten van de pH en de
alkaliniteit beschreven (§ 2.3.3).

2.3.

1:

Vegelotiebeschrijvingen

Om de vegetatie te kunnen beschrijven zijn per ven oÍ
plas drie zones onderscheiden: het open water, de oeverzone en de directe omgeving van hetven. Ditonderscheid
is gemaakt op basis van de vegetatie. Onder oeverzone
wordt in dit onderzoek verstaan de zone tussen de laagwaterliln (laagste waterstand in de zomer) en de hoogwaterlijn (hoogste waterstand in winter oÍ voorjaar), roor
zover drooggevallen. De droge zone boven de hoogwaterlijn rondom het ven oÍ de plas, wordt beschouwd als de
directe omgeving van het ven oÍ de plas.

Code

Betekenls

d

dominant

de soort overheerst

cd

codominant

de soort overheerst samen met
andere soorten

a

abundant

de soort is zeer veel aanwezig,
maar nooit (co)dominant

t

Írequent

de soort is minder talrijk, maar niet

schaars

Vegetatieopnamen
Van de vegetatie in de bovengenoemde drie zones is een
beschrijving in woorden gemaakt, met daarin de belangrijkste karakteristieken van die vegetatie. Dergelijke
beschriivingen zijn in het verleden ook veel gemaakt,
ondermeer bii het in de periode 1957-1958 uitgevoerde
S.O.L.-onderzoek. Hierdoor is vergelijking mogelijk. Deze
beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1. Daarin worden met name de meer algemeen voorkomende soorten
en de bijzondere soorten van zwak gebufÍerde milieus
genoemd. Weinig voorkomende soorten worden vaak
alleen in de vegetatietabel vermeld. ln een aantal gevallen, waarbij delen van het open water of de oeverzone
een duidelilk afwilkende vegetatie hadden ten opzichte
van de rest van die zone, zijn deelbeschrilvingen gemaakt
van de afwilkende delen.

o

occasional

de soort is (vril) schaars; aÍ en toe,
hier en daar voorkomend

I

Íare

de soort is zeldzaam

s

sporadic

de soort is zeer zeldzaam
exemplaren)

I

local

de soort komt alleen plaatselijk
voor binnen het op te nemen
gebied (te combineren met Í, a, cd

(1

-3

en d)
Bij het schaften van de abundanties is 'dominant'alleen
gebruikt wanneeÍ de bedekking van die soort 50 y" ot meet
was.

Determinatie
Voor de determinatie van plantensoorten is gebruik
gemaakt van de'Flora van Nederland' (van der Meilden,
1990), de Nederlandse Ecologische Flora (Weeda eÍal.,
1985, 1987, 1988, 1991 en 1994) en'Herkenning van de
voornaamste water- en oeverplanten in vegetatieve toestand' (Hoogers & van Oeveren, 1983). Kranswieren zijn
gedetermineerd doorJ. Bruinsma. Veel mossen ziln in dit
onderzoek buiten beschouwing gelaten, omdat de determinatie ervan te veel tijd kostte. Alleen Sphagnum cuspidatum, Sphagnum denticulatum, Drepanocladus fluitans
en Polfiichum @mmune zijn wel consequent meegenomen in de vegetatie-opnamen, omdat ze vaak een
belangrijk deel van de watervegetatie oÍ van de vegetatie
in de oeverzone uitmaakten. ln de meeste gevallen was
het erg moeililk om van onbekende veenmossen in het
veld de bedekking te schatten. Een groot aantal van deze
veenmossen is echter wel verzameld en vervolgens
gedroogd. J. Limpens nam de determinatie hiervan voor
haar rekening. Bij deze achteraÍ gedetermineerde veenmossen staat in de vegetatietabel meestal eerr- op de
plaats van de bedekking. ln de vegetatietabellen zijn alle
niet nader gedetermineerde veenmossoorten opgenomen als Sphagnum sp. Hierbil kan de aanduiding 'Sphagnum' sp. zowel voor één als enkele veenmossoorten
staan. ln enkele gevallen hadden ook andere bladmossen
een groot aandeel in de vegetatie van het open water.
Deze mossen zijn zoveel mogelijk verzameld en gedetermineerd door E. Brouwer. Wanneer er in een ven (plaatselijk) veel algen voorkwamen, zijn deze ook in.de vegetatie-opname meegenomen.

Daarnaast ziin van het open water en de oeverzone vegetatie-opnamen gemaakt met behulp van de Tansleymethode (Leys, 1978). Met deze methode is het mogelilk
om in relatieÍ korte tild een vril groot gebied te onderzoeken. Bij deze methode wordt de relatieve abundantie van

de plantensoorten bepaald door onderlinge vergelilking
van de mate van voorkomen (bedekking en aantallen
exemplaren). Bii het maken van de opnamen is geen
onderscheid gemaakt tussen mos-, kruid-, struik- en
boomlaag. De resultaten van de Tansley-opnamen zijn
opgenomen in bijlage 2. De codes die gebruikt worden om
de abundanties van de aÍzonderlilke soorten weer te
geven staan in tabel 1. Tevens is de totale bedekking
(inclusieÍ moslaag) van de vegetatie geschat. Als gevolg
van aanloopproblemen bij de ontwikkeling van de onderzoeksmethode is bij de eerste 15 onderzochte vennen de
totale bedekking niet geschat. Van de vegetaties in de
directe omgeving van de vennen zijn geen opnamen
gemaakt, aangezien deze vegetaties meestal geen goede
graadmeter vormen voor de toestand van een ven.

I

D.'Normale venvegetatie", Íragmentarisch

Het was niet in alle gevallen mogelijk om de gevonden
planten tot op de soort te determineren. Problemen gaven
vooral sterrekroossoorten zonder wuctten, n ietbloeiende waterranonkels en snavelbiezen, landvormen
van Íonteinkruiden, vegetatieve grassen en zeggen, duizendknopen en sommige kiemplanten. Enkele landvormen van Íonteinkruiden zijn in een aquarium opgekweekt
en vervolgens toch gedetermineerd tot op de soort. Bij
niet-bloeiende snavelbiezen (in tekst oÍ tabel weergegeven als Bhynchospora sp.) gaat het vermoedelilk meestal
om Bruine snavelbies (Rhynchospora fuscal, die vaker
dan Witte snavelbies (R. albal op minerale venoevers
voorkomt. Er is niet altijd onderscheid gemaakt tussen de
Ruwe berk (Betula pendula) en de Zachte berk (Betula
pubescensl in de oeverzone en in de directe omgeving
van een ven. ln die gevallen zijn beide soorten samen
genomen als Betula sp. Ook is geen aandacht besteed
aan het eventuele voorkomen van de kruising tussen
Grauwe wilg (Salix cinerea) en Geoorde wilg (SaÍi
aurita). Struiken met de meeste kenmerken van Grauwe
wi§ ziln als Grauwe wilg benoemd en struiken met de
meeste kenmerken van Geoorde wilg als Geoorde wilg.

2.3 .2

kenmerkende vegetatie van betrekkelijk voedselarm,
zuur tot zuakzuur water met een duideliik aandeel
van Snavelzegge (Carex rostata) Draadzegge
(C ar ex I as i oc arpa ), Veelsten gel ge waterbies (E/eoch ar i s m u lti c au I i s) en I ol Vee npl u is (E ri op h o ru m
angustifolium).
i

E.

"Normale venvegetatie', goed ontwikkeld
Voor omschrijving: zie onder D.

F.

Matig voedselrijke verlandingsvegetaties
Hieronder wordt verstaan: een vegetiatie met o.a.
Wateraardbei (Potentilla palustris) en Waterdrieblad
(M e n yanth e s tri fo I i ata), zonde r de u itges proke n
dominantie van de onder B. genoemde soorten.

De tweede groep, de ondergedoken waterplanten, zijn in
de volgende vijÍ klassen ingedeeld:

1.

Geen vegetatie

2.

EutraÍente vegetatie oÍ voornamelijk driifbladvegetatie
Onder eutraÍente vegetatie wordt verstaan: een
dominantie van soorten uit voedselrijk tot zeer voedselrijk water, zoals Smalle waterpest (Elodea nuttal/r0, GroÍ hoornblad (Ceratophyll um demersuml,
SchedeÍontei nkr uid (P otam o g eto n p e ct i n at u s) enl ol
verschillende soorten Eendekroos. Driifbladvegetaties bestaan veelal uit Witte waterlelie (Nymphaea
alba) enloÍ Gele plomp (Nuphar /utea)en/oÍVeenworlel (Polygo n u m am ph ibi u ml.

Veg eloli ewoo Íd eri n g

Op basis van de gemaakte vegetatie-opnamen kunnen de
vennen een ecologische waardering krilgen. ln dit onderzoek is dit gebeurd met behulp van het systeem dat door
de provincie Noord-Brabant is gehanteerd ten behoeve
van de functietoekenning in het Waterhuishoudingsplan
(Provincie Noord-Brabant, 1991). De beoordeling wordt
gebaseerd op een gecombineerd oordeel over enerzilds
de oevervegetaties en overige boven het water uitstekende planten (helofyten), en anderzijds de grotendeels
oÍ volledig ondergedoken waterplanten. Deze combinatie
komt voort uit waarnemingen dat beide groepen niet
steeds op gelijke wijze reageren op verstoring van het
venmilieu, en het Íeit dat vele denkbare combinaties van
beide groepen in het veld zijn aangetroÍÍen.

3.

Geen vegetatie

B.

Sterk eutaÍente verlandingsvegetatie
Hieronder wordt verstaan : verlandin gsvegetaties uit
voedselrijk tot zeer voedselrijk water, met o.a. dominantie van Riel (Phragmites australis) en Grote lisdodde (Typha latifolial, met begeleidende soorten
als Waterzuring (Rumex hydrolapathum), Gele lis
(lris pseudacorus) en Grote watenveegbree (Alisma
plantago-aquafica). Kenmerkende soorten van matig
voedselrilke verlandingsvegetaties (zie onder F.) ontbreken.

C.

Zeer sterke dominantie oÍ het uitsluitend optreden
van Pitrus (Juncus eftusus) oÍ Pijpestrootie (Molinia

1OO o/"

"verzuringsvegetatie"

Onder "verzuringsvegetatie" wordt verstaan ; een
zeer sterke dominantie of het alleen voorkomen van
Knolrus (Juncus bulbosus), Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) enloÍ Klein blaasleskruid (Utricularia minorl, zonder waterplanten uit de groep verzuringsgevoelige soorten (zie onder 4.).

Voor de oevervegetatie (helotyten), worden de volgende
zes klassen gehanteerd:

A.

ontwikkeld

Onder 'normale venvegetatie' wordt verstaan: een

4.

caerulea)

I

Voornamelijk verzuringsvegetatie, maar met één oÍ
twee verzuri ngsgevoelige soorten
Tot de verzuringsgevoelige soorten worden hier
gerekend: Grote biesvaren (lsoëtes lacusÍrls), Kleine
biesvaren (/soétes ech inospora), Pilvaren (Pi I ularia
glob u I ife ra), Kruipende moerasweegb r ee (E ch i n odo rus repens), Stijve moerasweegbree (Echinodorus
ran u nculoid es), Drijvende watemreegbree (Lu ron i u m
natan s), DuizendknoopÍonteinkruid (P otam ogeto n
polygo n ifol i u s), Ongelij kbtadig Íonteinkruid (potamo geton gramineus), Vlottende bies (Scirpus fluitans),
Ondergedoken moerassche rm (Api um i n u n datu m),
Gesteeld glaskroos (Elati ne hexandra), Moerashertshooi (Hypericum elodes), Oeverkruid (Littorella
u n ifl o r a), Waterl obel ia (Lo b e I i a d o rt m a n n a), Teer
vederkru id (M yri ophyl I u m alte rn ifl or u m\, Waterpostelein (Lythrum poftula), Witte waterranonkel
(Ranunculus ololeucos), Kleinste egelskop (sparga-

alkaliniteit niet in het veld gemeten. De watermonsters
werden vervoerd in een poly-ethyleenpo$e. Deze waren
steeds tot de rand toe gevuld en onder water (vril van
lucht) afgesloten. Na het veldbezoek is onmiddelliik de pH
en de alkaliniteit van het watermonster bepaald. De pH is
gemeten met een WTW pH 196T pH-meter. De alkaliniteit
is bepaald met een Merck-meetset (Aquamerck 8048 Carbonathàrte). De gemeten waarden zijn opgenomen in
bijlage 3. Ten behoeve van de venrverking ziln de gemeten
pH- en alkaliniteitswaarden in klassen ingedeeld. De klassenindelingen (zie tabel 2 en 3) zijn ontleend aan Bloemendaal & RoeloÍs (1 988).

nium natans), Plat blaasieskruid (Utricularia intermedial en Loos blaasjeskruid (Utricularia australis.)

5.

Vegetaties met meer dan twee verzuringsgevoelige
soorten
Voor soorten: zie onder 4.

Door de klassen voor oever- en watervegetaties te combineren ontstaat een ecologische waardering voor het ven.
De verschillende mogeliikheden zijn aangegeven in het
onderstaande schema. Ook hier zijn weer vijÍ klassen te
onderscheiden: een geringe, matige, wij grote, grote en
zeer grote ecologische waarde. Met dit waarderingssysteem zijn ook de in 1987 onderzochte vennen ingedeeld.
De toegekende ecologische waarden uit 1987 en 1994
staan in bijlage 3.

Tabel

Figuur 1: Beoordelingsschema voor vennen (uit: Werken aan
Watet, Waterhuishoudingsplan Provincie Noord -

Brabant, toelichtinghijlagen,

1

991

2:

Kassenindeling van pH (naar Bloemendaal & Roelofs
(1e88»

Klasse

pH

1

zuur

pH<5

2

antak zuur

5.0<pH<6.0

3

anrak zuur tot circumneutraal

6.0spHs7.2

4

circum neutraal tot alkalisch

7.2<pH<8.5

5

alkalisch

pH > 8.5

)

Tabel

3:

Kassenindeling van alkaliniteit (naar Bloemendaal &
Roelofs (1988))

Klasse

alkalinitelt

1

ongebuÍÍerd

alkaliniteit < 0.1 meq/l

2

zeeÍ zachl

0.1 meq/l < alkaliniteit < 0.5 meqil

3

zacht

0.5 meq/l < alkaliniteit < 1.0 meq/

4

matig hard

1.0 meq/l s alkaliniteit < 2.0 meq/l

5

hard

2.0 meq/l s alkaliniteit < 4.0 meq/

Legenda:

A-F Dominerende vegetaties van heloÍyten
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Geen vegetatie.
Sterk eutraÍente vegetatie (goed ontwikkelde eutoÍe
verlanding).
Dominante Juncus effusus of Molinia-vegetatie.
" Norm ale" venvegetatie - Íragmentarisch ontwikkeld.
"Normale" venvegetatie - goed ontwikkeld.
Matig voedselrijke verlanding - goed ontwikkeld

2.3.4 E ulroÍiëringsi ndicoloren
Aan de hand van de vegetatie-opnamen is een inschatting gemaakt van de eutroÍiëringstoestand van de onderzochte vennen. Daarbij worden de volgende soorten
beschouwd als indicatoren van eutroÍiëring in vennen:

\-5 ^^( t"{à \r

Juncus effusus, Glyceria fluitans, Phragmites australis,
Typha latifolia, T. angustifolia, Nuphar lutea, Scirpus
lacustis, Polygonum amphibium, algen en kroossooÍten.
De volgende vijÍ klassen worden onderscheiden:

2.3.3 pH- en olkolinileitsmelingen
Om een indicatie te kriigen van de chemische toestand
van het oppervlaktewater ziln de pH en de alkaliniteit
gemeten. Tijdens het veldbezoek is per ven een watermonster genomen, zo mogelijk in de diepere delen van
het open water, en zo min mogelijk tussen de vegetatie.
Dit laatste was echter niet altijd mogelijk omdat sommige
vennen volledig waren dichtgegroeid mel Juncus bulbosus en Sphagnum cuspidatum. Veelal zijn de pH en de

1. niet geëutrofieerd
Geen eutroÍiëringsindicatoren aanwezig oÍ deze in zeer
klein aantal.
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2. zmtak geëutroÍieerd
EutroÍiëringsindicatoren in kleine aantallen aanwezig.

3. matig geëutrofieerd
Plaatselijk oÍ geconcentreerd voorkomen van eutroÍiëringsindicatoren.

4.

vrii sterk geëutroÍieerd

Verspreid voorkomen van eutroÍiëringsindicatoren in (vril)

grote aantallen.

5. sterk geëutroÍieerd
Het voorkomen van eutrofiëringsindicatoren in (zeer)
grote aantallen.

2.3.5 Overige veldgegevens
ïjdens de veldbezoeken zijn gegevens genoteerd over
de venbodem (minerale en organische delen, aanwezigheid veen), de oever (steilheid, evt. vergraving oÍ
beschoeiing, hoogte boven wateroppervlak), het open
water (helderheid, kleur, eventueel stan k, waterdiepte),
de oeverzone (organisch materiaal, beschaduwing), kwel,
het beheer (opschonen/plaggen, waterinlaaVatuoer, begrazing), verzuring, eutroÍiëring en storingselementen in
de omgeving (b.v. maisakker). Wanneer de eventuele
aanwezigheid van vis en de invloeden van recreatie, visserij en lacht zijn opgemerkt, is dit ook genoteerd.

p.1O: bij fig. 1 ontbreekt een

deel

van de legenda; de volgende tekst moet worden

toegevoegd:
1 -5: watervegetatíeS
\

-\

2: Eutrafente of voornamelijk drijÍbladvegetatie

3: 1 OOo/o verzuringsvegetatie
4: Voornamelijk verzuringsvegetatie, maaÍ met 1 of 2 verzuringsgevoelige soorten
5: Vegetaties met meer dan twee verzuringsgevoelige soorten
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in I994

De loeslond von de Brobonlse vennen

3.1 lnleiding

3

ln het voorliggende hooflstuk wordt vooral uitgegaan van

veranderingen als gevolg van r€randerende milieucondities en wordt tevens, indien mogelijk, aandacht besteed

ln dit hooÍdstuk wordt ingegaan op de toestand van de ca.

aan het eÍÍect van de verschillen in onderzoekmethodiek.
Op de gevolgen van effectgerichte herstelmaatregelen
wordt dieper ingegaan in hooÍdstuk 4.

30 onderzochte vennen. Daarbij wordt aandacht
besteed aan zowel de natuurwaarden zelÍ (§ 3.2) als aan
de eÍfecten van verzuring, vermesting en verdroging op
de natuurwaarden (§ 3.3-3.5). Om veranderingen in de
toestand van de vennen vast te kunnen stellen, is zoveel
mogelijk gebruikt gemaakt van eerder uitgevoerd onderzoek. ln hooÍdzaak gaat het daarbij om onderzoek dat in
de periode 1956-1958 is verricht door de Stichting Onderzoek Levensgemeenschappen (S.O.L.), alsmede om provinciale onderzoeken uit 1987 (Mol, 1987) en 1992 (Janssen en van de Sande, 1992). Het provinciale onderzoek
uit 1987 heeft een globaal karakter, maar is van belang
omdat op basis van dat onderzoek het beleid voor vennen
in het Waterhuishoudingsplan 1991-1995 is geÍormuleerd. De paragraÍen 3.1 -3.5 richten zich dan ook vooral
op de geconstateerde veranderingen tussen 1987 en
1994. ln de aÍsluitende § 3.6 wordt verder in de tild teruggekeken en worden ontwikkelingen en veranderingen van
vegetaties in verschillende ven§pen kort beschreven
vanaÍ ca. 1957.
1

3.2

De noluuruoorde von de
vennen in 1 994

Met behulp van de beoordelingsmethode uit het Waterhuishoudingsplan 1991-1995 is aan de in 1994 aangetroÍÍen venvegetaties een natuur-waardering gegeven. Deze
methode is in dit rapport behandeld in § 2.3.2. ln tabel 4
zijn de Íesultaten weergegeven.
Tabel

Er kunnen verschillende redenen zijn voor geconstateerde verschillen in de toestand van de vennen tussen
1987 en 1994. Op de eerste plaats kan er sprake zijn van
autonome achteruitgang of verbetering als gevolg van
veranderingen in de milieucondities of als naijling van
ingrepen of veranderingen in eerdere perioden. Op de
tweede plaats kunnen veranderingen -en met name een
sterke verbetering- het gevolg zijn van eÍÍectgerichte herstelmaatregelen. ln een aantal vennen zijn tussen 1987
en 1994 herstelpro.iecten uitgevoerd, waardoor de abiotische condities en de natuurkwaliteit soms aanzienlijk ziln
verbeterd. Op de derde plaats kan er sprake zijn van
schijnbare veranderingen als gevolg van verschillen in de
intensiteit van de onderzoeken in 1987 en 1994. Doordat
in 1994 meer tijd kon worden besteed aan het veldwerk,
is de kans groot dat er per ven meer soorten ziln gevonden dan in 1987, toen er per ven minder tild beschikbaar
was. Dit kan resulteren in een ogenschijnlijke verbetering
van de natuurwaarden ten opzichte van 1987, hoewel er
in werkelijkheid mogelijk geen veranderingen zijn opgetreden. Verwacht mag worden dat dergelijke door de
methodiek bepaalde verschillen het grootst zijn voor
moeilijk bereikbare plaatsen, zoals het open water van de
vennen.

4:

Verdeling (in o/) van de in 1994 onderzochte vennen
over de verschillende ecologische waarderingsklassen
(n=1s1).

Ecologische waarde

Percentage

Gering

1

Matig

50

Vrij groot

16

Groot

17

Zeer groot

16

Uit tabel 4 bliikt dat de helft van de onderzochte vennen in
1994 een vrij grote tot zeer grote ecologische waarde had.

Hierbil moet worden benadrukt dat de onderzochte vennen geen representatieve doorsnede vormen van alle
Brabantse vennen. Zoals in § 2.2 is aangegeven, is bij de
onderzoeksopzet selectief gekozen voor vennen waar de
kans op veranderingen het grootst leken. Deze keuze
houdt in dat een zeer groot aantal, in 1987 (zeer) sterk
verzuurde vennen, in 1994 nietzijn bezocht. Worden deze
vennen, met een lage actuele natuurwaarde, bij de beoordeling in tabel 4 betrokken, dan wordt het relatieve aandeel vennen met grote ol zeer grote natuurwaarde veel
lager.
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ln totaal ziin 76 vennen zowel in 1994 als in 1987 onderzocht. De beoordeling van deze 76 vennen is aangegeven in tabel 5.
Tabel

5:

Beoordeling van de zowel in 1987 als in 1994
onderzochte vennen

Eco-

loglsche
waarde

í987
1987
(aantal) (%l

geÍing

2211

matig

47

vril groot

9121216

groot

13

zeer groot

571013

totaal

76

62

í994

(aantal)

1994
(7.1

37

49

17

16

21

100

76

100

Uit bovenstaande tabel bliikt dat de natuuruaarde van de
onderzochte vennen aanmerkelilk lilh te zijn toegenomen. Dit duidt op een positieve ontwikkeling in de tijd.
Voor de aÍzonderlilke vennen blijkt dat ruim 30olo één oÍ
meer klassen is gestegen, terwijl bijna 50% in dezelfde
klasse is gebleven. ln de inleiding op dit hooÍdstuk (§ 3.1)
is echter aangegeven dat veranderingen in het oordeel
over de natuurwaarden het gevolg kunnen zijn van autonome veranderingen, van eÍfectgerichte herstelproiecten,
oÍ van een methodisch verschil bil de uitgevoerde onderzoeken. Uit hooÍdstuk 4 bliikt dat de toename van natuurwaarde in vennen waar herstelmaatregelen ziln uitgevoerd, vrij beperkt is. Slechts in een klein aantal vennen is
sprake van een duidelijke waardevermeerdering. Het duidelijke verschil in tabel 5 kan daaruit in elk geval niet
geheel worden verklaard. Een beter beeld van de verschillen tussen de onderzoeksresultiaten in 1987 en 1994
wordt verkregen op basis van Íig. 2. ln deze Íiguur is aangegeven op welke wilze de beoordeling uit tabel 5 tot
stand is gekomen. Zoals in § 2.3.2 al is uiteengezet,
bestaat het oordeel over de natuuruaarde uit een gecombineerd oordeel over de oevervegetatie en de watervegetatie. Figuur 2 maakt deze uitsplitsing duidelijk.

Gewone dophei (Erica tetralix)

14

1987

1
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A
B
C

3
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Waterplanien

vegetatie
veÍlandingswgetatie

Geen
Sterk eutraÍeÍte
ZeeÍ íerke dominantie oÍ het uitsluilend optreden

Piipeslrmtle

wn Pitffi

1
2
3
4

oí

'Normale veNegetatie', Íragmentari$h ontwikkeld
'Normale reNegetatie', goed ontwikkeld
Matig voedselriike veíanding$egetíies

5

Gen vegetaiie
Éu'Íatente oÍ voomamelijk dÍiiblafiegetíie
1OO % veuuringsvegetatie
Voomameliik veu uringsvegetatie, maar met één twe
wzuringsgwoelige sooíten
Vegetaties met meer dan twee vezuringsgevoelige snen

inleiding (§ 3.1) is bij het onderzoek in 1987, vanwege de
moeilijke bereikbaarheid, relatieÍ minder tijd besteed aan
de watervegetaties. Het toekennen van een grotere
natuurwaarde aan een ven met behulp van het gehanteerde beoordelingssysteem kan al het gevolg ziln van het
vinden van één individu van een verzuringsgevoelige
soort. Doordat in 'l 994 meer tijd is besteed aan de watervegetaties is in 1994 de treÍkans op tenminste éen individu van één extra soort sterk toegenomen.

Figuur 2: Het beoordelingsschema voor de ecologische waarde
van vennen (uit het Waterhuishoudingsplan van de
Provincie Noord-Brabant), waarin is ingevuld het
aantal vennen dat in die categorie in dat jaat
voorkwam (n=76). Voor het oorspronkeqke schema
wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

ln beide deelfiguren is op de horizontale as de situatie in
de oeverzone weergegeven en op de verticale as de
situatie in het water. Wanneer alleen naar de oeverzone
wordt gekeken -in de figuur aangeduid als helofyten
klasse A Vm F-, bliikt dat de kwaliteit van de oevervegetaties er in de periode 1987-1994 niet beter op is geworden.
Weliswaar is in 1994 een geringe toename te zien van
vennen met een Íragmentarisch ontwikkelde venvegetatie
(categorie D), maar minder vennen dan in 1987 hebben
een waardering in de hoogste categorien (E en F) gekregen.

De geconstateerde toename in natuurwaarde tussen
1 987 en 1 994, van de in beide jaren onderzochte vennen,

kan om bovengegeven redenen dan ook niet leiden tot de
conclusie dat het in het algemeen duidelijk beter gaat met
de Brabantse vennen. Een klein deel van de verbetering
is reéel en wordt veroorzaakt door efÍectgerichte maatregelen (zie hooÍdstuk 4). Maar een belangrijk deel van de
toename in natuurwaarde is hoogstwaarschilnlilk slechts
te verklaren door het intensievere onderzoek in 1994 ten
opzichte van 1987. Mogelijk is zelÍs de conclusie gerechtvaardigd dat de algemene situatie tussen 1987 en 1994
helemaal niet is verbeterd. De vegetatiekundige toestand
in de oeverzone, die methodisch veel beter vergelijkbaar
is dan voor de watervegetaties, laat voor de periode 19871994 zeker geen verbetering zien. Bovendien bliikt, vooruitlopend op de conclusies in § 3.3.2, dat ook de sturende
abiotische Íactoren in het water, te weten zuurgraad en
butÍerend vermogen, in vergeliiking met 1987 slechts weinig oÍ niet zijn verbeterd.

Het verschil in tabel 5 blilkt dan ook grotendeels te worden
bepaald door verschillen in de watervegetaties. Bii de
waterplanten (categorie 1 Vm 5) is sprake van een verschuiving naar hogere categorieèn. Met name de hoogste
categorieèn (4 en 5) scoren in 1994 duidelilk beter dan in
1987. Het gaat daarbii om een verschuiving van vegetaties zonder verzuringsgevoelige soorten (categorie 1 Vm
3) naar vegetaties met tenminste één verzuringsgevoelige plantesoort (categorie 4 en 5). Vooral in dit laatste
aspect kan een gÍoot deel van de verklaring van de verschillen zijn gelegen. Zoals al werd aangegeven in de
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3.3

ln een aantal zure wateren zijn helofften van eutroÍe
milieus gevonden, zoals Phragmites austalis, Scirpus
I ac u st i s, Typ h a I atifol i a en Typ h a a n g ustifol i a. Verm oedelijk gaat het om vennen die eerst geëutroÍieerd waren en
inmiddels zijn verzuurd. De genoemde planten wortelen
dan in een sliblaag die nog gebuÍferd is, want ze verdragen geen sterk zure bodem. Als ook de sliblaag geleidelijk
verzuurt door uitputting van de buÍÍercapaciteit, verdwijnen deze soorten uiteindelijk.

Verzuring

Verzuring is het gevolg van verontreiniging van de lucht
met stoÍfen waaruit zuren oÍ ozon worden gevormd. De
verzurende neerslag (depositie) wordt gevormd uit zwaveldioxide (SOr, stikstoÍoxiden (NOx) en ammoniak (NHs)
(NMP, 1993). Vooral de voedselarme natuurgebieden met
een gering natuurlijk zuurbuÍÍerend vermogen hebben te
lijden van verzuring. Een belangrijk gevolg van de verzuring zijn veranderingen in chemische samenstelling van
bodem en water, waardoor verarming van voedselarme
en zwakgebufferde ecosystemen optreedt. Directe gevolgen van verzuring voorvennen kunnen zijn: daling van pH
en alkaliniteit van water en bodem, het vrilkomen van
zware metalen en remming van de afbraak van organisch
materiaal. Deze veranderingen leiden tot het volledig verdwijnen van de karakteristieke levensgemeenschappen
van vennen.

3.3.zpH en buÍÍerend vermogen
Naast de vegetatie-opnamen is in 1994 in 151 vennen de
pH (zuurgraad) gemeten en is in de meeste gevallen ook
de alkaliniteit (bufÍerend vermogen) bepaald. Het betreft
veelal eenmalige waarnemingen. Het is bekend dat vrii
grote schommelingen van de pH kunnen optreden in de
loop van het jaar en zelÍs gedurende één etmaal. De alkaliniteit vertoont in zwak gebuÍferde wateren minder grote
schommelingen (Bloemendaal & RoeloÍs, 1 988). Hierdoor
mogen vooral de pH-metingen slechts als indicatie worden gebruikt. Op basis van de metingen zijn de vennen
ingedeeld in pH- en alkaliniteitsklassen (zie voor klassenindeling tabellen 2 en 3). Door de klassen-indeling worden
geringe schommelingen in waarden uitgefilterd en is een
vergelijking met eerder uitgevoerde provinciale onderzoeken (Mol, 'l 987; Janssen en van de Sande, 1992) moge-

3.3.1Vegelolie
Een groot deel van de onderzochte wateren had in 1994
een vegetatie in het open water en/oÍ de oeverzone die
karakteristiek is voor verzuurde omstandigheden. Onder
verzuurde omstandigheden domineren soorten als Juncus bulbosus enlol Sphagnum cuspidatum in de watervegetatie. Daarnaast komen de submerse mossen Sphagnum denticulatum en Drepanocladus fluitans regelmatig
voor in verzuurde wateren. ln de oeverzone van verzuurde vennen domineren vaak Juncus bulbosus enloÍ
Sphagnum cuspidatum op de laagstgelegen delen, die in
de loop van de zomer droogvallen en Molinia caerulea op
de hogere delen (Arts, 1987; Bloemendaal & RoeloÍs,
1 988; Weeda eÍ a/., 1 994).

riik.
Tabel

6:

Weergegeven zijn de verdeling (in Y") van de in 1994
onderzochte vennen over de verschillende pH- en
alkalinitei6klassen (voor pH: n=l51; voor alkaliniteit:

n=ts7)

Klasse Klasse Klasse Klasse
12345

ln een groot aantal vennen is veel Juncus bulbosus
gevonden. Het massale voorkomen van deze soort in het
water kan duiden op de aanwezigheid van veel CO2. Dit
gas is vermoedelijk voor een groot deel afl<omstig uit de
sliblaag door de inwerking van het zure water op het nog
gebuÍÍerde slib en lost goed op in het zure water. Ook
microbiële activiteit in de nog niet sterk verzuurde organische bodem kan leiden tot het vrijkomen van veel CO2
(Bloemendaal & RoeloÍs, 1988). Naast Juncus bulbosus
proÍiteren ook ondergedoken veenmossoorten (met name
Sphagnum cuspidatum) van het sterk toegenomen CO2gehalte van de waterlaag.

zt)uÍ- I

sg

19

72

611

17

7

Klasse

4

graad
(pH)

alkali-

|

92

niteit

Uit de bovenstaande tabel blilkt dat meer dan 70 o/ovàndè
wateren niet boven klasse twee komt. Dit geldt voor de pH
en de alkaliniteit. Dat wil zeggen dat ruim 70 o/o van de in
1994 onderzochte wateren zuur tot zwak zuur is en niet oÍ
nauwelijks gebuÍferd. Als men in overweging neemt dat in
1994 vooral de vennen met de hogere natuurwaarden zijn

Plaatselilk worden in verzuurde vennen nog soorten als
Eleocharis multicaulis, Carex rostrata en Carex lasiocarpa gevonden. De aanwezigheid van deze soorten kan
wilzen op een bepaalde mate van buÍÍering door grondwater in de wortelzone. Eleocharis multicaulis is goed
bestand tegen verzuring, en is naast Juncus bulbosus en
Sphagnum cuspidatum vaak één van de weinige soorten
die het in verzuurde vennen volhou dt. Carex lasiocarpa is
een kenmerkende soort voor contactmilieus tussen zuur
regenwater en gebuÍferd grondwater (Weeda et a/.,
1 e94).

onderzocht en slechts een klein deel van de in 1987
extreem zure vennen ook in 1994 is onderzocht ( zie
methodiek in § 2.2), zal het totale percentage verzuurde
vennen veel hoger zijn dan 7Oo/o. Op basis hiervan kan
worden geconcludeerd dat het er niet goed voor staat
voor de Brabantse vennen
Uit de metingen (billage 3) bliikt dat tussen 1987 en 1994
er sprake is van zowel pH-stijgingen van het venwater,
(zoals het Beeldven en Plasle Heitrak) als ook van pH-
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ten plas 2, mail hebben wel een grote ecologische
waarde. Ook veranderingen (stilgingen) in zuurgraad en
buÍÍerend vermogen lijken niet altijd een garantie te zijn
vmr het verhogen van de ecologische waarde (zie tabel,

dalingen (zoals Johannahoeve-zuid). Het is echter moeilijk om aan te tonen dat hier sprake is van structurele veranderingen. Zo steeg de pH in het Galgenwiel tussen
1987 en 1992van 6.5 naar 7.3, maar daaldetussen 1992
en 1994 weer naar 6.7. ln het Rozenven daarentegen
daalde de pH eerst van 6.2 naar 3.8, en steeg daarna

bijv. het ven ten noordoosten van het Tweetermansven en

de Krochten plas 1). Andere Íactoren dan pH en alkaliniteit hebben kennelilk ook een aanzienlijke invloed op de
ecologische waarde. Deze Íactoren kunnen onder andere
zijn: de mate van eutrofièring en het type beheer van het
ven (bijv. de inlaat van water).

weer naar 5.0. Aanzienlijke schommelingen in pH kunnen
dus plaatsvinden. Alleen herhaald onderzoek kan aantonen oÍ er sprake is van een werkelijke trend. Dit geldt ten
dele ook roor de alkaliniteit. Hierin vinden soms wij grote
schommelingen plaats (bijv. de Krochten plas 1), zodat
het op basis van de beschikbare gege\ens niet altijd
mogelijk is te spreken over een structurele stijging oÍ
daling van de alkaliniteit.
Tabel

nÍ.

7:

De keuze van de te onderzoeken vennen in § 2.2 is mede

gebaseerd op de veronderstelling dat de eenmaal sterk
verzuurde vennen onder de huidige omstandigheden zuur
zullen blilven. Uit de gegevens in bijlage 3 blijkt dat deze
veronderstelling realiteit is; een groot deel van de in 1987
sterk verzuurde vennen bleek in 1994 nog steeds sterk

Een overzicht van in het oog springede metingen aan
pH, de alkaliniteit en de e@logi*he waarde in
verschillende vennen in de jaren 1987 en 1994. De
genoemde nummers coffesponderen met de nummers
van de vennen zoals die in bijlage 3 zijn aangqeven.

naam van hetven

í987
1t

12

12

14

33

38

93

Rozenven

De Krochten plas

1

De Krochten plas 2

Johan nahoeve-zu id

Koudewater/Haneven

Beeldven

Ven NO Tweetermansven

Alkaliniteit

Zuurgraad
1994

1987

Ecologische waaÍde
1994

Klasse

3

2

3

Gemeten waarde

6.2

5.0

o.7

Klasse

1

2

1

3

Gemeten waarde

3.9

5.8

0

0.8

Klasse

3

3

2

3

Gemeten waarde

6.1

6.1

0.5

0.9

Klasse

1

1

3

1

Gemeten waarde

4.8

3.3

0.5

0

Klasse

5

5

3

4

Gemeten waarde

9.5

8.6

0.9

1.4

Klasse

1

3

Gemeten waarde

4.4

7.1

0.1

0.8

Klasse

1

3

1

3

Gemeten waarde

4.2

6.5

0.

1-2

1*

1994

B3

BlD4

82

84

82

82

c1

c/D1

c1

B/C1

B2

D5

E4

D4

sO.2

3

1

1987

0.6

* Meting uit 1989, in 1 987 is de alkaliniteit in dit ven niet gemeten

ln bovenstaande tabel is voor een aantal vennen de pH,
de alkaliniteit en de natuurwaarde aangegeven voor 1987
en 1994.. Uit deze voorbeelden blijkt dat het moeilijk is om

verzuurd te ziin. Ook zijn er relatieÍ weinig veranderingen
opgetreden in de natuurwaarden van deze verzuurde
vennen. De keuze om in 1994 vooral de kwalitatieÍ goede
vennen en/oÍ de vennen waar veranderingen verwacht
werden te onderzoeken (zie § 2.2), liikt terecht te ziln.

op basis van dit onderzoek een directe relatie te leggen
tussen pH, alkaliniteit en natuurwaaÍde. Zo is het water
van de Krochten plas 2 zwak zuur en heeft het Koudewater/Haneven zelÍs een hoge pH en alkaliniteit, temiil de
ecologische waarde maar matig is. Het Beeldven en het
vén ten noordoosten van het Tweetermansven zitten in de
zelÍde alkaliniteitsklassen als de eerder genoemde Kroch-
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Padind ersven (Etten -Leu)

ring van vennen in Noord-Brabant, zoals dat is weergegeven in het Waterhuishoudingsplan 1 991 -1 995 (toelichting,
kaart 3), lijkt op basis van de in dit onderzoek verkregen
resultaten ook nu nog geldig.

3.3.3 Conclusies
De toestand van de in 1994 onderzochte Brabantse vennen in relatie tot verzuring kan als volgt worden samengevat:

-

3.4 Vermesting

Op basis van de beschikbare gegevens is geen duidelijke relatie gevonden tussen veranderingen in pH,
alkaliniteit en vegetatie;
Ondanks dat bii het onderzoek van 1994 iuist de
nadruk heeft gelegen op de (tot voor kort) ecologisch
waardevolle, zwak gebufÍerde wateren en de potentieel kansrijke wateren (recent gerestaureerde systemen), blijkt toch ruim 70 o/o vàn de in 1994 onderzochte wateren zuur tot zwakzuur en niet tot
nauwelijks meer gebufÍerd ziln. Slechts een klein
deel van de wateren is nog zeer zacht tot zacht en is
zw ak zuur ol zwak zuu r tot ci rcu m neutraal (o ng eveer

Vermesting is de ontregeling van ecologische processen
en kringlopen door een teveel aan plantenvoedingsstoÍÍen in het milieu. De belangrijkste vermestende stoffen
zijn Íoíor (P) en stikstoÍ (N). Deze stotÍen komen onder
andere in het milieu via het atualwater, dierlijke mest en
kunstmest (NMP, 1993). Bijzonder g€^/oelig voor vermesting ziin natuurgebieden die afhankelilk zijn van het grondwater en van nature matig oÍ sterk voedselarm ziln:
schraalgraslanden, natte heide (en ook de hierin liggende
vennen) en beekdalecotopen ( Provincie Noord- Brabant,

'|.5 o/");

-

1

ln ongeveer 75 o/o vàn de in 1994 onderzochte wateren is er niet veel in de zuurgraad en het buÍferend
vermogen niet veel veranderd sinds 1987;
ln ruim 20 % van de in 1994 onderzochte wateren is
de pH een oÍ meer klassen gestegen ten opzichte
van 1987. De alkaliniteit is over het algemeen gezien
gelilk gebleven (stand still);
Eenmaal verzuurde vennen liiken, als niet ingegrepen wordt, verzuurd te blijven en vertonen nauwelijks
verandering in ecologische waarde.

9e0).

De belangrilkste oorzaken voor de vermesting van voedselarme oppervlaktewateren in Noord-Brabant zijn: atmosÍerische depositie van stikstofuerbindin gen, toestrom i ng
van voedselriik oppervlakt+ en/oÍ grondwater en menselilk gebruik, als bilvoorbeeld viswater oÍ zwemwater
(veelal in het verleden). Gevolg van vermesting in vennen
is vaak het verdwijnen van de kenmerkende vegetaties en
de dominantie van een klein aantal algemene plantensoorten.

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er sinds '1987 sprake lilkt te ziln van een stand
still-situatie ten opzichte van 1987 voor de in 1994 onderzochte groep vennen. Mogelijk is zelÍs sprake van een
lichte verbetering in de situatie van de Brabantse vennen,
voor wat betreÍt de zuurgraad van het water. Dit heeft echter nog weinig positieve effecten gehad op de vegetatie.
Het is onduidelijk in hoeverre deze conclusie ook voor het
grote aantal niet onderzochte, verzuurde vennen in
Noord-Brabant geldt. Het algemene beeld van de verzu-

3.4.1Vegelolie
Om een beeld te krilgen van de eutrofiëring in de onderzochte Brabantse vennen, ziln alle wateren met voldoende vegetatiegegwens ingedeeld in 5 eutrofiëringsklassen, conform de methodiek die in § 2.3.4 is
uiteengezet. ln billage 2 ziin de vegetatie-opnamen weergegeven op basis waarvan alle vennen in een eutroÍië-
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3.5 Verdroging

ringsklasse zijn ingedeeld. De toegekende klasse voor
ieder ven is te vinden in bijlage 3. Onderstaande tabel
geeft de relatieve verdeling van de onderzochte Brabantse vennen over de verschillende klassen weer.
Tabel

8:

Klasse

Er is sprake van verdroging als aan een gebied een
natuurÍunctie is toegekend en de grondwaterstand in dat
gebied onvoldoende hoog is, danwel de kwel onvoldoende sterk is, om ontwikkeling oÍ bescherming van de
karakteristieke grondwateraft ankel ijke natu urwaarden te
garanderen. Een gebied met een natuurÍunctie wordt ook

Verdeling (in o/o) ovet de eutofiéringsklassen van de in
1 994 onderzochte vennen (n= 1 57)

Mate van eutroÍlërlng

Percentage

als verdroogd aangemerkt als ter compensatie van een te

vennen ln 1994

1

niet geëutroÍieerd

6

2

zwak geéutroÍieerd

17

3

matig geëutrofieerd

45

4

vril sterk geëutroÍieerd

20

5

sterk geëutroÍieerd

12

lage grondwaterstand, water van onvoldoende kwaliteit
wordt aangevoerd (NMP, 1 993).
Verdroging kan zich op verschillende manieren maniÍesteren (Verstegen, 1 993):
- een daling in de grondwaterstand, met als gevolg
verschuivingen in de vegetatie en/oÍ een toename
van de mineralisatie van organisch materiaal in de
bodem. Mineralisatie leidt tot het versneld vrilkomen
van voedingsstoÍÍen en dus tot de uitbreiding van
eutraÍente plantensoorten.
- het wegvallen oÍ aÍnemen van kwelstromen en als
gevolg daarvan een toenemende invloed van regenen/oÍ oppeMaktewater. Dit kan leiden tot respectievelijk verzuring en eutrofièring van water en bodem.

ln deze tabel valt op dat slechts 6 % van de onderzochte
vennen niet is geëutroÍieerd. Biina de helft van de onderzochte vennen is matig geëutrofieerd en 12 o/" is zelË
sterk geëutroÍeerd. Op basis van een vergelijking van de
voorkomende vegetaties in 'l 987 en 1994 lijkt de voedselrijkdom van de Brabantse vennen in het algemeen niet
sterk veranderd te zijn. Een goede vergelilking van de trofiegraad van de a2onderlilke vennen in 'l 987 en 1994 was
helaas niet mogelijk, vanwege verschillen tussen de
gebruikte onderzoeksmethoden in beide jaren.

Verdroging kan dus op verschillende manieren indirect leiden tot eutroÍiëring en verzuring. VerdrogingseÍÍecten zijn
dan ook moeilijk te onderscheiden van eutroÍiéring en verzuring door andere oorzaken zoals besproken in § 3.3 en
§ 3.4. Bii een eenmalig bezoek aan een gebied zljn deze
vormen van verdroging nauwelijks vast te stellen. Ook uitzonderlijke meteorologische omstandigheden maken het
lastig om de gevolgen van echte verdroging in vennen te
onderscheiden van de gevolgen van enkele opeenvolgende droge jaren, zoals 1 988-1 992. Doordat veel vennen neerslag-aftankelilk zijn, vertonen zevan origine
altijd sterke waterpeilfluctuaties, aftankelilk van de meteorologische omstandigheden. Een indicatie voor langdurige droogstand vormt de opslag van jonge bomen op de
bodem van een ven.

Een aantal vennen blilkt eerst geëutroÍieerd en veryolgens verzuurd te zijn. Deze vennen zijn veelal herkenbaar
aan de (plaatseliik) nog aanwezige helotyten uit voedselrijkere milieus (o.a. Glyceria fluitans, Phragmites australis, Typha latifolia, T. angustifolia, Nuphar lutea, Scirpus
lacustris, Polygonum amphibium), naast een lage pH en
alkaliniteit van het water. Veel van deze helofyten wortelen in de nog niet verzuurde sliblaag op de bodem. Het
ven heeÍt dan vaak al een verzuringsvegetatie (met veel
Juncus bulbosus, een soort die optimaal kan profiteren
van de uit de bodem vrijkomende CO2) oÍ is vrijwel vegetatieloos en troebel. Voorbeelden van dit type zijn o.a. het
Pannegoorven, het Rozenven, Plakkeven-West, het Meeven, het Beeldven (vóór uitvoering van de herstelmaatregelen) en het Groot Glasven (zie beschrilvingen van deze
vennen in bijlage 1).

3.5.1 Vegelolie
Door de zeer natte winter van 1 993-1 994 en het daaropvolgende natte voorjaar bevatten de meeste vennen en
plassen aan het begin van de zomer van 1994 nog veel
water. Daardoor was het vaststellen van eventuele verdrogingsverschijnselen in de bezochte vennen niet
gemakkelilk. ln een aantal vennen (46) is aÍstervende oÍ
dode opslag van jonge boompjes (meest BeÍula sp. en
Pinus sylvestris) in het water oÍ in de drooggevallen
oeverzone aangetroÍfen, evenals aÍstervende of dode
Rubus fruticosus-slruiken in de oeverzone en dode Juncus effusus- en Molinia caerulea-pollen in het water. Deze
verschilnselen kunnen heel goed een gevolg zijn van de
droge periode 1988-1992, toen veel (ondiepe) vennen
langdurig droog hebben gelegen. Maar ook een meer
structurele verdroging is niet uit te sluiten. Vennen die
ondanks de hoge waterstanden in winter en voorjaar in de

3.4.2 Conclusies
Op basis van de in 1994 onderzochte Brabantse vennen
kan worden gesteld dat meer dan 75 o/o vàn dè onderzochte vennen matig tot sterk is geëutroÍieerd. De resultaten van het onderzoek duiden erop dat de vegetaties in
de onderzochte vennen niet verder achteruit ziln gegaan
als gevolg van eutroÍiëring. Er lijkt sprake te ziin van een
stand still-situatie ten opzichte van 1987. Ook hier mag,
net als bij de verzuring, niet gezegd worden dat dit beeld
voor alle vennen in Noord-Brabant geldt.
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loop van de zomer van 1994 geheel oÍ vrilwel geheel
droogMelen (terwill de meeste andere vennen nog vril
veel water bevatten), hebben vermoedelijk structureel te
lijden onder verdroging.

3.6.2V0n origine motig voedselrfke vennen
(0everkruidklosse)
De rif ke Littorelletea-vegetaties uit het verleden zijn op de
meeste plaatsen vrilwel geheel verdwenen (bijv. Groot
Huisren, Galgeven) oÍ sterk in kwaliteit verminderd ten
opzichte van het einde van de jaren '50. De oorspronkelilke groeiplaatsen waren matig voedselrijk, zwak gebuÍÍerd en hadden veelal een brede amÍibische oeverzone.
Oorzaken van de achteruitgang zijn verzuring, eutroÍiëring en verdroging. Waar nog bilzondere soorten groeien,
komen deze meestal plaatselilk voor en vaak slechts in
kleine aantallen. Slechts in enkele vennen komen Littorel/efea-soorten massaal en over grote oppervlakten voor
(Groote Meer, Winkelsven en het niet onderzochte Beuven).

3.5.2Conclusies
Het is niet mogelijk om de gevonden resultaten eenduidig
te verklaren door verdroging. Hiervoor spelen er te veel
Íactoren mee. De aÍstervende en dode jonge boomples
zijn wel een duidelijke aanwilzing voor verdroging.

3.6 Veronderingen in vegetolies
ln de inleiding is al aangegeven dat er verschillende typen

Vennen waarin tegenwoordig nog verschillende soorten
van arakgebuÍferde milieus voorkomen, staan veelal
onder invloed van toestromend (zwak)gebutferd gronderVof oppervlaktewater en hebben vaak een zwakgebufÍerde en/of minerale bodem. Deze vennen hebben in het
verleden vrijwel zonder uitzondering menselijke invloeden
ondergaan, oÍ worden nog steeds beïnvloed door de
mens. Deze invloeden betrefÍen gebruik als o.a.
vis(kweek)vilver en zwemwater, en beheersmaatregelen
als inlaat van oppervlaktewater en/of grondwater, opschonen, plaggen en begrazing. ln sommige gevallen worden
dergelilke maatregelen speciaal voor het oeverkruidvegetatietype genomen, in andere gevallen is het een toevallige samenloop van omstandigheden.

van vennen en venachtige wateren kunnen worden
onderscheiden. ln deze paragraaÍ worden per onderscheiden type de conclusies uit het uitgevoerde onderzoek ten aanzien van vegetatiekundige ontwikkelingen
cq. veranderingen snÍnengevat vanuit een historisch perspectieÍ. Het betreÍt met name veranderingen als gevolg
van menselilke invloed. Als basis voor de historische
situatie is de periode 1956-1958 genomen (S.O. L.-onderzoek).

3.6.1Von origine voedseloÍme zure vennen
Vennen die omstreeks 1957 al voedselarm en zuur waÍen
zijn qua vegetatie minder sterk veranderd dan zwakgebuÍÍerde, oligo(-mesotrofe) vennen. De eerstgenoemde vennen waren van oorsprong al soortenarm, en zijn dat nog
steeds. Er ziin echter wel verschuivingen in de soortensamenstelling opgetreden. Soorten als Juncus effusus en
Molinia caerulea zijn toegenomen in de meeste van deze
vennen. ln de voedselarme, vril zure vennen kwamen ten
tiide van het S.O.L.-onderzoek nog regelmatig soorten
voor als Eleocharis palustris, E. multicaulis, Carex rostrata, C. lasiocarpa, Eriophorum angustifolium, Utricul aria
minor en soms ook Potamogeton natans. Uit deze groep
soorten wiizen Eleocharis palustris en Potamogeton
natans op (lichte) verstoring/eutroÍiëring van het venmilieu, in veel gevallen door menselijke beïnvloeding in het
verleden. De meeste van de bovengenoemde soorten ziin
inmiddels verdwenen, oÍ sterk achteruit gegaan in deze
vennen, zeer waarschijnlijk door verdere verzuring van
venwater en -bodem. Dit ondanks de zuurtolerantie van
sommige soorten (Eriophorum angustifolium en Utricularia minor). Het verdwilnen van de directe menseliike benvloeding (door isolatie van vennen in natuurgebieden en
betere bescherming tegen verstoringieutroÍiëring) heeÍt
de gevolgen van de meer indirecte antropogene beÏnMoeding (verzuring door atmosÍerische depositie) versterkt.
Mogelijk speelt ook een aÍname van de toestroom van
lokaal grondwater een rol bil de achteruitgang van soorten
als Carex rostrata en C. lasiocarpa.

3.6.3 Von origine molig voedselrijke vennen
(MesolroÍe veí o nd i n gsvegetolies)
Vennen met goed ontwikkelde (oligo-)mesotroÍe verlandingwegetaties zijn in Noord-Brabant schaars geworden.
Voorbeelden van dit type ven zijn het ven ten zuiden van
de Heidilk, de Ronde Vlaas, het Klokvenneke en het ven
Hoenderboom. Ook in de Meer kwamen vóór de opschoning nog dergelijke vegetaties voor, maar deze zijn tegenwoordig geheel verdwenen. Vermoedelilk staan deze
vegetaties onder invloed van licht gebufferd, COr-riik
grondwater. Door verzuring en eutroÍiëring via de atmosÍerische depositie en eventueel via het grondwater worden deze vegetaties bedreigd, evenals door verdroging
(aÍname kwel, mineralisatie). Op sommige plaatsen zijn
deze vegetaties al in kwaliteit verminderd: soorten als
Menyanthes trifoliata ziln in enkele gevallen verdwenen,
terwill plaatselijk Molinia caerulea de overhand krijgt.
EutroÍiéring leidt vaak tot overwoekering van de mesotroÍe vegetaties door Phragmites australis, Juncus efÍusus
en Typha sp.
Bij verdergaande successie kunnen (onder voedselarme
omstandigheden) veenmossen de vegetatie gaan overheersen, het water wordt dan zuurder en meer oligotrooÍ.
Hierdoor zullen de soorten van de zwak gebufferde

20

Kleine veenbes (Oxycoccus palustris)
plaatsgevonden. Vooral de vennen met een oud veeneiland (Klein Hasselsven, Kanunnikesven, Goudbergven)
geven een goed beeld hoe de natuurlijke verlanding in
oligo(meso)trofe vennen kan verlopen. Als de vegetatiesuccessie op de veeneilanden \€rder voortschriidt, zal er
uiteindelijk uit de huidige veenheide met berkenopslag
waarschijnlijk berkenbroekbos ontstaan. ln veel vennen
met veenvorming is de successie in het verleden ver
teruggezet doordat het veen is aÍgegraven.

milieus verdwijnen. Op de lange duur kunnen er hoogveenachtige vegetaties ontstaan. Aan de randen van de
veeneilanden in die in enkele vennen zijn ontstaan,
komen vaak ook vergelijkbare oligo-mesotrofe verlandingsivegetaties voor (zie volgende paragraaÍ).

3.6.4 Vennen met hoogveenvorming
(veeneilonden)
De waterlaag van de deze vennen is tegenwoordig wijwel
steeds verzuurd en heeft een vegetatie met veel Sphagnum cuspidatum enloÍ Juncus bulbosus. Soms komt ook
nq Utricularia minor voor (Klein Hasselsvur). Nymphaea
alba koml ook in de meeste vennen met veeneilanden
voor. Deze wortelt in de veelal dikke organische laag op
de bodem. Langs de randen van hoogveeneilanden
komen verlandingszones voor met o.a. Carex lasioarpa,
C. rostrata, Menyanthes tifoliata en Eriophorum angustifolium. De veeneilanden zelÍ lilken droger te lln geworden ten opzichte van eind laren '50 en geleidelilk dicht te
groeien mel Molinia caerulea, Calluna wlgaris en boomopslag. Ook Juncus effusus is toegenomen sinds die tijd,
met name langs de randen van de veeneilanden. Vermoedelijk ziln deze vegetatieveranderingen een gevolg van
natuurlijke successie, in combinatie met de etÍroÍitirende
werking van de neerslag (sterk verhoogde ammoniumdepositie). Of verdroging hierbil ook een rol speelt is in dit
onderzoek moeilijk vast te stellen. Het is lastig om voor
deze vennen te achterhalen hoe de (water)vegetatie er in
het verleden heeft uitgezien, omdat ook eind jaren '50 al
veel menselijke benvloeding in de hoogveenvennen had

3.6,5 Slroomdolvennen
Deze vennen zijn ontstaan als oude beekmeanders oÍ
andere laagten in de beekdalen, waar door regelmatige
inundaties met beekwater een matig voedselrilk en vrij
goed gebuÍÍerd watertype is ontstaan. Er ziln niet veel
vennen meer die nog het karakter van een stroomdalven
hebben. De meeste vroegere stroomdalvennen worden al
lang niet meer door beekwater benvloed. Van de onderzochte vennen waren alleen het Beeldven en het Winkelsven tot in het recente verleden echte stroomdalvennen.
Door het isoleren van deze vennen om een verdere eutrofèring door het beekwater te voorkomen, is ook hel
stroomdalkarakter voor een groot deel verloren gegaan.
Desondanks komen in het Winkelsven nog vrij goed ontwikkelde oligo-mesotroÍe venvegetaties voor. Maar de
verzuring vormt een bedreiging hiervoor. ln het Beeldven
waren de bijzondgre veggtaties wijwel verdwenen, maar
er wordt na op«ilffiihi Slhos xort weer oppervlaktewater
ingelaten, zij het dat dit'relatieÍ schoon kwelwater is i.p.v.
eutrooÍ beekwater. Daardoor is er een aantal plantensoorten van zwakgebufferde milieus teruggekeerd.

21

3.6.6 Leemputlen

zich inmiddels uitgestrekte eutroÍe verlandingsvegetaties
ontwikkeld, mogelijk als gevolg van toestroming van
voedselrijk, ondiep grondwater dat afkomstig is van de
om ringende landbouwgronden.

ln veel van de onderzochte leemputten komen tegenwoordig nog plaatselijk goed ontwikkelde vegetaties van
zwakgebuÍferde milieus voor met veel bijzondere soorten.
Dankzil de wat beter gebuÍferde leembodem verzuren
deze plassen niet meteen. Een aantal leemputten is relatief recent gegraven, waardoor de buÍÍercapaciteit van de
bodem nog niet is uitgeput. De meeste leemputten worden gevoed door grondwater. Slechts over enkele leemputten (bv. bil Ossendrecht) zijn vegetatiegegevens
bekend uit het einde van de jaren '50. De vegetatie van de
betrefÍende putten is wel wat in kwaliteit achteruitgegaan
door eutrofièring, maar is nog steeds zeer waardevol door
het talrijke v@rkomen van een aantal soorten uit de
Oeverkruidklasse. ln een andere leemput (Leemput 1
Dorst) zijn na 1987 twee soorten uit de Oeverkruidklasse
verdwenen, mogeliik door verzuring. Door successie zijn
de oeverzones en oevers van een aantal oudere leemputten geleidelijk dichtgegroeid met bos (o.a. Leemkuilen
Udenhout). Pioniersoorten zijn op deze plaatsen meestal
niet meer aanwezig, maar de watervegetatie kan soms
nog wel interessant zijn. Nieuw gegraven putten, zoals
plas 1 van de Leemkuilen Udenhout, bieden goede mogelijkheden voor (pionier)soorten van zwakgebuÍÍerde
milieus. Ondanks de snelle daling van de bufÍercapaciteit
van het water in deze put na 1992 lijkt de vegetatie nog
niet sterk achteruitgegaan te zijn. Blilkbaar is de butÍercapaciteit van de bodem nog vrij groot.

3.6.8Wielen
ln het algemeen liggen wielen oÍ doorbraakkolken in het
rivier- oÍ zeekleigebied en hebben een sterk voedselrijk
karakter. Een aantal wielen in Noord-Brabant ligt echter
op de grens met het zandgebied en heeÍt een relatief
voedselarm karakter. De vegetatie lijkt daardoor meer op
die van vennen dan op die van wielen in het kleigebied. ln
dit onderzoek ziln slechts twee wielen onderzocht (het
Nieuwkuijks Wiel en het Galgenwiel). De kwaliteit van de
bijzondere vegetaties die tot voor kort in de in het Nieuwkuijks Wiel voorkwamen, lilkt sterk te ziln aÍgenomen.
Vooral soorten van ondiep water en oeverzones lijken
achteruit te zijn gegaan. Mogelilke oorzaken ziln eutrofièring en de vril intensieve recreatie. Verzuring lijK in dit wiel
nog geen grote rol te spelen. ln het Galgenwiel lijken in de
aÍgelopen decennia geen ingrijpende vegetatieveranderingen te zijn opgetreden. Hierbij moet worden opgemerkt
dat er sinds de jaren '50 slechts twee bijzondere soorten
uit dit wiel bekend ziln. Eén daarvan (Hypericum elodes)
was in 1994 nog steeds aanwezig. Ondanks een vril
sterke daling van de alkaliniteit sinds 1987 (mogelijk als
gevolg van verzuring door atmosÍerische depositie), valt
dit wiel nog in de categorie 'zachte wateren'. ln de onderzoeksperiode ziln ook de Broekse Wielen (gem. Grave)
bezocht, maar hiervan is geen vegetatiebeschrijving
gemaakt, omdat deze plassen regelmatig onderzocht
worden door de Vakgroep Oecologie van de K.U. Nijmegen. Enkele geéutroÍieerde wielen uit dit wielencomplex
zijn in 1991 opgeschoond, waarna een groot aantal (vrij)
zeldzame soorten van zwak gebufÍerde (pion ier-) m ieus
zich kon uitbreiden oÍ kon terugkeren (Koopmans & Nabben, 1993; Bellemakers et al., 1993).

3.6.7 ZondoÍgrovingen
De meeste van de ondeÍzochte zandaÍgravingen hebben
venachtige vegetaties. Verzuring is de grootste bedreiging voor dit watertype, vanwege de (meestal) beperkte

bufÍercapaciteit van de zandbodem. Vermoedelilk is het
merendeel van de onderzochte zandafgravingen na 1 950
ontstaan. Oudere zandwinplassen zijn de Nieuwe Karreput en de lJzeren Man. Vegetatiegegevens van vóór 1 987
zijn van de meeste aÍgravingen echter niet gwonden. Van
de zandaÍgraving ten westen van de Zeezuiper is bekend
dat er begin jaren '80 nog verscheidene bijzondere soorten uit de Oeverkruidklasse voorkwamen (zie biilage 1).
Door verdroging (en mogelijk ook verzuring) ziin deze
inmiddels geheel verdwenen. Enkele plassen dreigen te
verzuren (zoals de Grote Bodem) oÍ zijn al verzuurd (zoals
de plas ten noordwesten van het Keutelmeer). ln deze
plassen overheersen soorten van zure, ongebuÍÍerde
milieus als Sphagnum-soorten en Juncus bulbosus.ln
sommige andere verzuurde zandaÍgraMngen, zoals de
lJzeren Man en de Karreput komen nog wel enkele soorten van zwakgebufferde (minerale) zandbodems voor. De
Karreput valt frequent droog in de zomer, waardoor de
Sphagnum-vegetaties aÍsterven en de organische laag
kan mineraliseren. Hierdoor kunnen soorten als Littorella
uniflora en Lycopodium inundatum zich nog handhaven,
ondanks de verzuring. ln verscheidene aÍgravingen
komen eutrofiëringsverschijnselen voor. Een voorbeeld
hiervan is een plas als de Driehoeksplas. Hier hebben

i I

3.6.9 Overige woleren
De categorie 'overige wateren' omvat slechts vier plassen, die niet in de bovengenoemde categorieën passen.
Het gaat hier om de ilsbanen van Schilndel en Nuenen,
het natuurbouwproject Soerendonks Goor en de Oude
Karreput. ln beide ijsbanen heeft zich door een combinatie van gunstige abiotische omstandigheden (o.a. lemige
bodem en grondwaterinvloed) en een (toevallig) voor de
vegetatie gunstig beheer een bijzondere vegetatie kunnen ontwikkelen met veel soorten van zwak gebufferde,
vrij voedselarme milieus. Door inlaat van grondwater en
kwel hebben deze plassen niet veel te lijden gehad van de
verzuring. ln Schijndel groeiden soorten als Apium inund atu m, Luro ni um n atan s en Sci rp us fl uitan s en in N uenen
o.a. Edtinodorus ranunculoldes en Ludwigia palustris.
Na demping van de oorspronkelijke ilsbaan in Schijndel
hebben deze vegetaties zich weer in de nabilgelegen
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nieuwe ijsbaan kunnen vestigen. Helaas is ook de nieuwe
baan recent gedempt en daarmee ziln de unieke en waardevolle vegetaties waarsöij nliik deÍinitief verdwenen. Dat
de bijzondere vegetaties zich in de ijsbaan van Nuenen
wel hebben kunnen handhaven, is waarschilnlilk vmr een
groot deel te danken aan het beheer dat Staatsbosbeheer
voerde, nadat de baan uit gebruik was genomen. Het
Soerendonks Goor, eerst ontgonnen en vervolgens weer
uitgegraven in 1982, heeft zich ontwikkeld tot een plas
met rijke water- en moerasplanten-vegetaties. Soorten
van voedselarme en zwakgebuÍferde milieus komen voor
naast soorten van eutroÍe milieus. Vooral op plaatsen
waar grondwater toestroomt, bevinden zich waardevolle
vegetaties met bijv. Luronium natans en Hypericum elodes. De grootste bedreiging van deze begroeiingen lilkt
op dit moment een verdere eutrofiëring van de plas. ln de
Oude Karreput, oorspronkelilk gegraven als amÍibiëenpoel (in 1985/86), heeft zich in relatief korte tijd een bilzondere vegetatie van zwakgebufferde milieus ontwikkeld
met o.a Lobelia dortmanna en Littorella uniflora.

.4.u',;..:,,..., t1,

Hazen putten (St. Oed enrod e)
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keling gekomen, en daarnaast ook kwelregetaties en
vegetaties van voedselrijker water. Langs de randen vindt
op veel plaatsen verlanding plaats met allerlei soorten
helofyten. He{ water was in 1994 zwak gebufÍerd en zwak
zuur tot circumneutraal. Daarnaast heeft de plas een
grote aviÍaunistische waarde, met name voor water-en
moerasvogels en steltlopers. Huidige bedreigingen voor
het gebied ziln verzuring, eutrofiëring en verdroging (zie
ook beschrijving in biilage 1).
Conclusie: Dit natuurontwikkelingsproject heeÍt een zeer
waardercl en smrtenrijk gebied opgeleverd met veel bilzondere vegetaties.

Er ziln in de aÍgelopen 10 jaar in een aantal Brabantse
vennen effectgerichte maatregelen uitgevoerd om de
gwolgen van verzuring en eutrofiéring ongedaan te
maken. De meest rrcorkomende maatregelen waren het
verwilderen van de sliblaag van de venbodem en het
aÍplaggen van de oeverzone, vaak in combinatie met de
verwijdering van boomopslag op de oever. ln enkele
gevallen is naast de genoemde maatregelen nog de inlaat

van grond- oÍ opperMaktewaler gerealiseerd of wordt er
bekalkt om de buffercapaciteit en de pH te verhogen.
Naast eÍf ectgerichte m aatregelen in bestaande verzuurde
en/oÍ geéutroÍieerde wateren zijn er op enkele plaatsen
ook nieuwe plassen gegraven.

Oude Karreput
Op de plaats van een voormalige aÍgraving in een oud
stuifzandgebied is in 1985 oÍ 1986 een kleine plas gegraven om een biotoop voor amfibieèn te creëren. Deze plas
heeft zich niet alleen tot een waardevol amfibieënbiotoop
ontwikkeld, maar herbergt tegenwoordig ook een aantal
bilzondere plantensoorten van zwakgebuÍÍerde milieus,
waaronder Littorella uniflora en Lobelia dortmanna. De
huidige bedreigingen voor de plas zijn vooral eutroÍiéring,
verdroging en mogelijk ook verzuring.
Conclusie: Door het graven van een amfibieënpoel op
een gunstige plaats is een zwakgebufÍerde plas ontíaan
van bilzonder grote vegetatiekundige waarde.

In het kader van dit onderzoek is een aantal Brabantse
herstelprolecten en nieuw gegraven plcsen bezocht. ln
§ 4.2 worden alle in 1994 bezochte Brabantse wateren
waarin in de afgelopen 10 jaar eÍÍedgerichte beheersmaatregelen hebben plaertsgevonden kort beschreren.
Daarbij zullen de gevolgen van de maatregelen voor flora
en waterkwaliteit aan bod komen.

4.2 Overzichl von de in I994
onderzochte

he rslel

4

lJsbaan Schijndel

proiecten

Bij de aanleg van deze ijsbaan in 1987 is gebruik gemaakt
van de leem uit de oude, nabijgelegen ilsbaan, die een
zeer rijke vegetatie bezat met allerlei soorten van zwakgebuÍferde milieus. Doordat deze leem waarschilnlilk veel
zaerdvan deze soorten benratie en door overeenkomstige
hydrologische omstandigheden en beheer, ontstond ook
in de nieuwe ijsbaan een zeer waardanolle vegetatie.
Helaas is de iisbaan in 1995 gedempt voor de aanleg van
een wieler/skeelerbaan.
Conclusie: De aanleg van een ijsbaan op een toevallig
kansrilke plek heeÍt geleid tot de ontwikkeling van een biizondere vegetatie van zwak gebuÍÍerde milieus. lnmiddels is deze verloren gegaan door ophoging en verharding van de ijsbaan.

ln deze paragraaÍ worden de resultaten van de uitgevoerde herstelmaatregelen per water besproken. De projecten ziln onderverdeeld in nieuw gegraven plassen (A),
het afplaggen van de oe\€rzone (B) en in opschoningsprojecten (C). De beide laatste maatregelen ziln uitge
voerd in bestaande wateren.

A. Nieuw gegraven plassen
Op enkele plekken in Noord-Brabant zijn in recente tijd
nieuwe plassen gegraven, meestal met als doel natuurontwikkeling. Hieronder worden deze herstelproiecten
korl besproken.

B. Afplaggen oever:zone
Soerendonks Goor
ln 1982 is op de plaats van een voormalig ven/moerasgebied een 28 ha. grote plas gegraven, die vervolgens
geheel aan de natuur is overgelaten. Er zijn plaatseliik

ln enkele van de onderzochte vennen is alleen (een deel
van) de oe\€rzone geplagd. Hieronder worden de resultaten van het plaggen besproken, voor zo\€r al zichtbaar
aan de vegetatie.

soortenrijke vegetaties uit de Oeverkruidklasse tot ontwik-
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Ven Rechte Heide
De oeverzone rondom één van de diepere plasjes is
recent aÍgeplagd. ln 1994 was deze strook nog vrilwel
vegetatieloos.
Conclusie: Tot nu toe heeft het plaggen nog niet geleid tot
herstel van de vegetatie. Over de vegetatieontwikkeling
valt op dit moment nog weinig te zeggen, omdat het nog
te kort geleden is dat de plagwerkzaamheden ziln uitgevoerd.

butÍerd. Van de verzuringsgevoelige soorten is voorlopig
alleen Lfthrum portula in kleine aantallen teruggekeerd op
de geplagde oeverzone.
Conclusie: Door opschoning is de voedselarme situatie
grotendeels hersteld, maar het venwater is zuur en ongebufferd gebleven. OÍ de vegetatie zich onder deze verzuurde omstandigheden nog in positieve richting kan ontwikkelen is de vraag. Terugkeer van meer
verzuringsgevoelige soorten lijkt zonder externe buffering
niet erg waarschilnlilk.

Brilven
ln ieder geval is de oeverzone rondom het ven geplagd en
mogelijk ook (delen van) de venbodem. Door de hoge
waterstand stond in luli 'l 994 de hele oeverzone onder
water. Een deel van de na het plaggen teruggekeerde
vegetatie dreigde te verdrinken. De volgende soorten
stonden op de oeverzone (in aÍnemende talrijkheid): MolË
nia caerulea, Juncus bulbosus, Eleocharis multicaulis,
Sphagnum cuspidatum, Betula sp., Erica tetralix, Calluna
vulgaris, Drosera intermedia en Pinus sylvestris.
Conclusie: Het plaggen heeft geleid tot een terugkeer
van soorten van voedselarme milieus. Echter, soorten van
zwakgebuÍferde milieus waren nog niet opgekomen in de
geplagde zones.

Koftenhoeff-oost
Net als Kortenhoeff-west was ook dit ven vermoedelijk
eerst geéutroÍieerd en vervolgens verzuurd. Waarschijnlilk is het rond dezelÍde tijd opgeschoond als Kortenhoeffwest. De venbodem is geheel en oeverzone is grotendeels geplagd. Aansluitend op de oeverzone is ten zuidwesten van het ven een strook geplagd. Het venwater
was in 1994 nog steeds zuur en ongebutÍerd, net als voor
het opschonen. Op eén plaats stonden Lythrum portula en

lllecebrum verticillatum in zeer klein aantal langs de venrand.

Conclusie: Ook hier is door opschoning de voedselarmoede grotendeels hersteld, maar het water was sterk
verzuurd. Van herstel van een vegetatie van zwakgebuÍferde milieus is onder het huidige depositieniveau vooralsnog niet veel te veMachten.

Sdtaapsloopven-Oost
Aan de N-rand wn het ven is een deel van de oeverzone
over een breedte van 5 m. recent aÍgeplagd. Op de plagstrook groeiden in 1994 veel Juncus bulbosus, vril veel
Eleocharis multicaulis en hier en daar Molinia caerulea en
Sphagnum cuspidatum. Bijzondere soorten waren toen
nog niet aanwezig. ln 1995 zijn op deze plagstrook vrij
veel jonge plantjes van Hypericum elodes aangetrofÍen.
Conclusie: Tot nu toe heeft het plaggen geleid tot de
terugkeer van één verzuringsgwoelige soort, nl. Hypericum elodes. Er is weer een voedselarm milieu ontstaan
op de plagstrook.

Johannahoeve-noord
Dit ven was tot voor kort geëutroÍieerd, vermoedelijk door

toestroming en/of inlaat van landbouwwater. Het is niet
zeker oÍ het ven ook verzuurd was, want historische gegevens over pH en bufrerend vermogen zijn (vooralsnog)
niet bekend. ln de herÍst van 1993 zijn de venbodem en
een deel van de oeverzone opgeschoond. De oevers zijn
niet geplagd. ïjdens het onderzoek in 1994 bleek het
venwater zeeÍ zuuÍ en ongebuÍÍerd te zijn, en ook zeer
troebel. Watervegetatie was er niet aanwezig, maar op de
oeverzone waren wel enkele plantles van Hypericum elodes en Lythrum portula gekiemd. Plaatselijk was er een
storingsvegetatie op de oeverzone aanwezig.
Conclusie: De beheersmaatregelen ziin nog te kort geleden uitgevoerd om definitieve conclusies te kunnen trekken, maar voorlopig zal de watervegetatie zich in het troebele en zure water niet gemakkelilk kunnen herstellen. OÍ
Hypericum elodes en Lythrum portula zich in de oeverzone kunnen handhaven, ondanks de eutroÍiërende
invloeden van de aangrenzende landbouwgronden, zal
nog moeten blijken.

C. Opschoningsprojecten
De meest toegepaste herstelmaertregel in vennen is het
opschonen. Daarbij wordt over grote delen van de venbodem de aanwezige voedselrijke sliblaag veruttilderd. Hier
en daar worden soms stukies bodem ongemoeid gelaten
om dienst te doen als zaadbron. Hieruit kan herkolonisatie
plaatsvinden. ln 1994 ziln de volgende opgeschoonde
vennen bezocht.

Kortenhoeff-west
Korten hoeff -west is waarschiinlij k eerst geëutroÍieerd
geraakt en daarna verzuurd. Recenteliik is een groot deel
van de venbodem opgeschoond, samen met de noordeliike en oosteliike oever en oeverzone. De aansluitende
agrarische gronden ten noorden en ooslen van het ven
zijn ook geheel van hun teeltlaag ontdaan, zodat nu weer
een relatieÍ voedselarm milieu is ontstaan in de nabilheid
van het ven. De vegetaties op de zuidelijke en westelijke
oeverzone en oever ziln gespaard. Ér zlin geen maatregelen getrofÍen om de buffercapaciteit en de pH te verhogen.
ln 1994 was het venwater nog steeds zeet zuut en onge-

Johannahoeve-zuid
Net als Johannahoeve-noord was ook dit ven geëutroÍeerd door landbouwinMoeden. Maar het was niet verzuurd zoals Johannahoeve-noord: in 1987 was de alkaliniteit van Johannahoeve-zuid nog 0,5 meq/|. ln het najaar

van 1993 is een groot deel van de organische laag uit het
ven verwilderd; alleen de verlandingszone in het zuidelilk
deel is gespaard gebleven. Ook de oeverzone is opgeschoond, maar droge delen van de oever niet. ln 1994
was het venwater troebel, ongebufferd en zuur. ln het
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open water was nauwelijks begroeiing aanwezig. ln de
oeverzone is alleen Carex nigra wij massaal verschenen.
Conclusie: ln dit ven spelen dezelÍde pÍoblemen als in
Johannahoeve-noord. Het water is zuur en troebel, waardoor er zich nauwelijks plantengroei in kan ontwikkelen.

waterlaag van het ven is in 1994 een verzuringsvegetatie
aangetroÍfen mel Sphagnum cuspidatum, Juncus bulbosus en Drepanocladus fluitans. Het water was zeer zuur
en ongebufferd. Veel van de plagstroken rond het ven
waren nog onbegroeid. Hier en daar werd wal Eleocharis
m u lt i cau I i s aangetroÍÍen.
Conclusie: ln het eigenlijke ven heeft het opschonen tot

Door verwijdering van de sliblaag is waarschijnlijk ook het
bufÍerend vermogen van de bodem verdwenen. De kans
op inwaaiing oÍ inspoeling van meststoffen en bestriidingsmiddelen vanuit de naburige en hoger gelegen landbouwgronden is groot. Vooralsnog is het herstel \roor wat
betreft de verzuring weinig succesvol.

nu toe weinig opgeleverd. De stroken rondom het ven zijn

nog te kort geleden geplagd om het resultaat te kunnen
beoordelen. Vermoedelijk zullen daar, net als brj het nabiigelegen Langven-oost, alleen enkele soorten van voedselarme zure bodems terugkeren.

Zwarte Goor
De summiere historische gegevens geven aan dat het
ven voor de opschoning vermoedelilk niet sterk geéutroÍieerd was. Wel was het in 1987a| sterk verzuurd (pH 3,3).
ln 1989 oÍ 1990 is het ven geheel opgeschoond en zijn
delen van de oeverzone en de oever geplagd. Enige tijd
na de opschoning zijn Hypericum elodes en Lycopodium
inundatum nabij het ven gercnden. ïjdens het onderzoek
in 1994 zijn beide bovengenoemde soorten niet meer
aangetroÍÍen bij het ven. Het water was zeer zuur en er
groeide een typische verzuringsvegetatie melJuncus bulöosus en Sphagnum cuspidatum. Op de oevers aan de
westzilde zijn er na het plaggen heidevegetaties terugge-

Twee kleine vennetjes Strijbeekse Heide (vm 2 en 3)
Van de vroegere situatie van deze vennetles is vooralsnog weinig bekend. Waarschijnlilk waren ze, net als de
meeste andere vennen in de Striibeekse Heide, voornamelijk verzuurd en niet (sterk) geëutroÍieerd. Recent zijn
delen van de venbodem en de omliggende laagte bij
beide geplagd. ln het zeeÍ zuÍe en ongebutferde water
van beide vennetjes werd in 1994 alleen een verzuringsvegetatie aangetroffen. Op de plagstroken rondom de
vennetj es zij n vochti ge heidewgetaties terug gekeerd,
waarin M ol i n i a caerul e a plaatsel ij k dom i neert. Daarnaast
komen ak Erica tetralix, Rhyndtospora fusca en Eleochar is m u lti caulis regel matig voor.
Conclusie: Door de uitgervoerde beheersmaatregelen is
alleen de voedselarme situatie teruggekeerd, de verzuring is geblewn. Het is overigens ook de waag oÍ deze
venneties voorheen zwak gebuÍferd waren. Door hun geïsoleerde ligging in de heide waren ze vroeger waarschijnlilk ook al voedselarm en vrij zuur.

keerd.

Conclusie: Na de opschoning is er een herverzuring
opgetreden, resulterend in een voedsel- en soortenarm
ven met helder water. De uitgevoerde herstelmaatregelen
hebben op het gebied van verzuring vooralsnog nauwelilks succes gehad. Onder de huidige omstandigheden lijken de kansen op herstel van een zwakgebufÍerde situatie
gering.

Vennetje ten NO van het Rondven
Mogelilk is dit vennetje mede door verdroging versneld
dichtgegroeid (Verstegen, 1994), waarna het rond 1989
geplagd is. Over de vegetatie en waterkwaliteit vóór het
plaggen is weinig bekend. ln 1990 werden enkele plantjes
Littorella uniflora gevonden in de geplagde oeverzone.
Het venwater was in 1 994 zwak zuur en zeeÍ zwak gebuÍÍerd. ln de oeverzone stond massaal Drosera intermedia,
samen mel Lycopdium inundatum (in kleine aantallen).
Beide soorten kwamen samen mel Gentiana pneumonanthe en Rhynchospora fusa ook voor op een plagstrook die aansluit op de oeverzone. De vegetatie, in combinatie met het gemeten zwakgebufÍerde karakter van het
water, doet rermoeden dat het ven (mede) wordt gevoed
door zwakgebuÍÍerd grondwater.
Conclusie: Het opschonen van dit vennetje heeÍt gunstig
uitgepakt voor de vegetatie. Door de zwakke buÍÍering is
het vennetje wel gevoelig voor verzuring door atmosÍerische depositie. De aÍhankelijkheid van voeding door
grondwater maak het ven tevens erg gevoelig voor verdroging.

Langven-oost
Het Langven-oost was in 1987 verzuurd, maar oÍ het eerder ook geëutrofieerd was, is niet duidelijk. Recent zijn
delen van de venbodem en de omringende laagte
geplagd. Een aantal stroken is uitgespaard bij het plaggen. ln 1994 was er op de geplagde en onder water
staande delen van het ven voornamelijk verzuringsvegetatie aanwezig. Op de drooggevallen delen van de oeverzone en de omringende laagte hebben zich Eleocharis
multicaulis, Drosera intermedia en Rhynchospora fusca
gevestigd. Het water was in 1994 zuur en ongebutÍerd.
Conclusie: Na opschoning is er in grote delen van het
ven en de omringende laagte een voedselarme situatie
ontstaan, waarin enkele soorten van zure, oligotrofe
milieus zijn teruggekeerd. Zonder externe bufÍering zal
het ven zeer waarschijnlijk verzuurd bliiven. Het succes
van de uitgevoerde beheersmaatregelen is tot nu toe
beperkt gebleven tot herstel van de voedselarme situatie
met bijbehorende begroeiing.
Rondven
Voor dit ven geldt hetzelÍde als voor het Zwarte Goor en
het Langven-oost: vermoedelijk was het verzuurd en
hoogstens licht geëutroÍieerd voordat het werd opgeschoond. Naast de venbodem ziln ook grote delen van de
oeverzone en de omringende laagte geplagd. Enkele
zones met een Molinia-begroeiing ziln niet geplagd. ln de

Leikeven
Het Leikeven had eind jaren'50 nog een riike Littorelleteavegetatie, met o.a. Lobelia dortmanna en Ranunculus ololeucos. DooÍ toestroming van eutrooÍ landbouwwater
raakte het ven sterk geëutroÍieerd, en de bilzondere soorten verdwenen oÍ gingen zeer sterk achteruit. Eind laren
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'80 was het ven inmiddels verzuurd geraakt, en in 1993
werd het in het kader van 'Plan Lobelia'geheel opgeschoond. Daarbil werd het zuidelijk deel van het ven dat

Winkelsven-noordwest
Vegetatie- en waterkwaliteitsgegevens owr dit plasje uit
het verleden ontbreken. Vermoedelijk was het, gezien de
vegetatie in het omringende terrein, dichtgegroeid met
Molinia enloÍ Carex-soorten en/oÍ Myrica gale. Bii hoge
waterstanden staat dit plasje waarschijnliik in verbinding
met Winkelsven-west, waar tal van bijzondere soorten
voorkomen. Zaden van deze soorten kunnen gemakkelijk
via het water Winkelsven-NW bereiken. Recent is de
bodem van een deel van de laagte geplagd. ln 1 994 was
hierop nog vriiwel geen begroeiing tot ontwikkeling gekomen. Het water was toen zuur en ongebuÍferd.
Conclusie: Over de vegetatie-ontwikkeling op de
geplagde zone valt nog niet veel te zeggen. Zadaanwer
van soorten uit de Oeverkruidklasse kan gemakkelijk
plaatsvinden vanuit het nabijgelegen Winkelsven-W. De
verzuring van het waler vormt mogelijk een belemmering
voor de ontwikkeling ven deze soorten.

eerder tot landbouwgrond ontgonnen was, opnieuw uitgegraven. ïjdens het onderzoek in 1994 werden verspreid
door het ven op de drooggevallen delen de meeste van de
verdwenen bilzondere soorten weer aangetrofÍen, meest
in kleine aantallen. ln 1995 bleek ook Lobelia dortmanna
(140 exemplaren) te zijn teruggekeerd in het ven. De
watervegetatie was in 1994 echter zeer soortenarm: er
groeide alleen Junans bulbosus. Op de aÍgeschraapte
venbodem stonden ook vrij veel storingssoorten. De pH
van het water was laag en er was geen bufÍering aanwe-

zig.

Conclusie: Voor de vegetatie hebben de herstelmaatregelen voorlopig positieÍ uitgepakt. Blijkbaar waren veel
van de Littorelletea-soorten nog in de zaadbank aanwelg
en konden ze na verwildering van de sliblaag weer kiemen. Dit geldt alleen voor de drooggevallen delen. ln het
water was de situatie minder gunstig: de pH was laag en
het water was ongebufÍerd en er groeide alleen Juncus
bulbaus. De teruggekeerde soorten uit de Oeverkruidklasse worden zonder toevoer van gebufferd water direct
bedreigd door de verzuring, zeker bij hogere waterstanden.

Ven 1 Neterselse Heide
Over de vegetatie en waterkwaliteit van dit ven vóór de
opschoning is vril weinig bekend. Begin jaren '80 waren
soorten als Molinia caerulea, Juncus bulbosus, Eleochais multiaulis en Sphagnum sp. in het ven aanwezig. Juncus effusus was toen zeldzaam in het ven. Aanwijzingen
voor sterke eutrofiëring in die tijd zijn er niet. Waarschijnlilk is het vennetje rond 1993 opgeschoond. Ook delen
van de omringende heide zijn vrij recent geplagd. ln 1994
was het venwater zuur en ongebuÍÍerd. De watervegetatie
was toen nog nauwelijks ontwikkeld. Op de oeverzone
groeiden naast verzuringsindicatieve soorten ook Rhynchospora alba en Drosera intermedia.
Conclusie: Het is nog te vroeg om definitieve conclusies
te trekken over de vegetatie-ontwikkeling in dit ven. Het
water is echter zuur gebleven of herverzuurd. Het is
daarom niet erg waarschijnlijk dat er zich soorten van
zwakgebufÍerde milieus zullen gaan vestigen. Van nature
is dit vennetje, gezien de geïsoleerde ligging, vermoedelijk al vrij zuur en voedselarm: Plantensoorten van voedselarme, zure vennen en heidemilieus hebben zich al
gevestigd op de geplagde bodem.

Beeldven
Dit ven heeft reeds lang menselilke invloeden ondergaan
en was al aan het begin van deze eeuw vrii voedselriik
(o.a. door toestroom van beekwater). Na het verdwijnen
van de beekwaterinvloed is het ven (waarschijnlijk al in de
jaren '70) verzuurd geraakt, terwijl ook de vegetatie achteruitging. Soorten als Nitella translucens (kranswier) en
Carex diandra verdwenen, lerwiil Hypericum elodes slerk
achteruitging. ln het kader van het herstel van de zwakgebufferde situatie in het Beeldven zijn er in 1992 twee sloten naar het Beeldven gegraven, waarvan er één gebufferd (kwel)water uit het beekdal van de Achterste Stroom
aanvoert. De andere kan water afvoeren, aÍhankelilk van
de hoogte van een stuwtle. Begin 1994 is het ven geheel
uitgebaggerd; in de zuidoosteliike oeverzone is echter
een deel van de oorspronkelilke vegetatie gespaard
gebleven. Door wateraanvoer is het water van het Beeldven nu zwakzuur tot neutraal en we€r zwak gebuÍferd. Tildens het onderzoek in 1994 werden weer verscheidene
plantensoorten uit de Oeverkruidklasse teruggevonden in
het ven, voornamelilk in het ondiepe water en in de oeverzone. Het waler is het gehele jaar vril troebel gebleven.
Ook in 'l 995 bleeÍ de watervegetatie in het ven beperkt tot
de ondiepe randzone vanwege het beperkte doorzicht. De
vegetatiesamenstelling was in 1995 over het algemeen
genomen vergelijkbaar met die van 1994. Bijzonder was
de verschijning van enkele plantjes van Anagallis tenella
in de oeverzone in 1995.
Conclusie: De uitgevoerde herstelmaatregelen hebben
geleid tot een terugkeer van bijzondere plantensoorten en
het herstel van een zwakgebufferd venmilieu. De huidige
sterke troebeling van het water is waarschiinliik een
belemmering voor het herstel van een rilke waterplantenvegetatie in het gehele ven.

Scherpven
Het Scherpven was enkele jaren geleden verzuurd. ln
1991 is de organische laag uit dit ven verwilderd. Begin
1993 is het ven bekalk met dolokal en soda, waardoor het
water er een alkaliniteit van 0,15-0,20 meq/l kreeg. De
bedoeling was om dit gebufferde water via een sloot naar
de Keyenhurk le voeren en op deze wijze de verzuring
van de Keyenhurk tegen te gaan. Hiervoor bleek de buÍÍering echter toch te gering te zijn. Ook begin 1994 is het
Scherpven bekalkt, waardoor het water een alkaliniteit
van 0,01-0,12 meq/l kreeg. De pH varieerde in 1994 tussen de 4,4 en 6,4 (med. E. Brouwer, vakgroep Oecologie,
K.U. Nijmegen). Het Scherpven was in 1994 nog weinig
begroeid, maar er stonden wel enkele soorten van zwakgebufferde m ilieus (Pilul aria globul ifera, Hypericum elodes en Lythrum portula).
Conclusie: De herstelmaatregelen in dit ven hebben tot
nu toe positieÍ uitgepakt voor de vegetatie. Ook is het
water legenwoordig weer zwak zuur en zeer zwak gebuÍ-
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organische materiaal is op de oever(zone) gedeponeerd.
Hierop was een storingsvegetatie tot ontwikkeling gekomen. Het venwater was zuur en ongebuÍÍerd in 1994.
Conclusie: Tot nu toe heeft het opschonen van dit vennetie weinig resultaat gehad. Het venwater is nu (her)verzuurd en er heeÍt zich op de oevers en in de oeverzone
een storingsvegetatie ontwikkeld. Vanwege de ontwikkeling van een storingsvegetatie op de gestorte bagger en
het vrijkomen van voedingsstoÍfen daaruit, is het veel
beter om de bagger niet bii het ven te storten, maar aÍ te
v@ren.

Íerd. Vermoedelijk blijft regelmatige bekalking ook in de
toekomst nodig om herverzuring te voorkomen.

Langven 1 West en Oost
Uit de vegetatiebeschrijvingen valt aÍ te leiden dat deze
vennen eind jaren '50 al voedselarm, en vermoedelilk ook
vrij zuur waren. ln 'l 987 was Langven 1 West verzuurd.
Over Langven 1 Oost is vooralsnog niets bekend wat
betreft verzuring. Recent ziln beide tot op de minerale
bodem opgeschoond, inclusieÍ een deel van de oerrerzone. ln 1994 was het water in beide vennen zuur en
ongebufÍerd. ln het water bleek alleen een verzuringsvegetatie aanwezig te ziln. ln het oosteliike ven stonden
plaatselif k nog wel Eleocharis multicaulis en Drosera

De Meer
Uit vegetatiegegevens uit he{ (recente) verleden bliikt dat
er in de Meer goed ontwikkelde mesotroÍe verlandingsvegetaties voorkwamen met plaatseliik ook eutroÍe elementen. ln ieder geval tot 1987, maar waarschilnlijk tot aan de
opschoning in 1991 , waren er waardevolle vegetaties
aanwezig met o.a. Carex lasiocarpa, Menyanthes trifoliata en Utricularia minor. Bli de opschoning is de verlandingsvegetatie geheel vernietigd; alleen een veldje
Phragmites australis is uitgespaard. De venbodem is
tegenwoordig overwegend mineraal en het water was vrijwel vegetatieloos (op wat heloÍyten na). Het bii het
opschonen vrijgekomen materiaal is op de oevers
gedumpt, waardoor daar een ruigtevegetatie tot ontwikkeling is gekomen. Het water was in 1994 wii zuur en nauwelijks gebufÍerd.
Conclusie: De opschoning van de Meer is een voorbeeld
van een nogal zinloze'hersteloperatie', waarbil een waardevolle vegetatie volkomen is vernietigd. Vennen met
goed ontwikkelde (oligo-)mesotroÍe verlandingwegetaties zijn in Noord-Brabant zeldzaam en ecologisch waardevol. Deze zouden dus gespaard moeten blilven van
dergelilke ingrepen. Zulke vegetaties hebben ook een
lange ontwikkelingstiid, en zullen dus niet binnen aÍzienbare tiid terugkeren in dit ven. Daarnaast is ook het storten van het baggermateriaal op de oevers geen goede
oplossing.

intermedia.

Conclusie: Door de opschoning zijn beide vennen wel
voedselarmer geworden, maaÍ ze zijn nog steeds verzuurd. Er ziin geen soorten van zwakgebufferde milieus
verschenen, mogelijk omdat ze ook niet in de zaadbank
aanwezig waren. De verwachting is dat deze vennen ook
in de toekomst zuur zullen blijven.
Vennetje ten ZO van het Meeuwven
Vermoedelilk is dit vennetje al voor 1987 opgeschoond
(Mol, 1987). Mogelijk was het vóór de opschoning (deels)
geëutroÍieerd. ln 1987 duidden de vegetatie (Juncus bulbosus, Sphagnum sp.) en de waterchemie op verzuring.
ln 'l 994 was in deze situatie niet veel veranderd.
Conclusie: De opschoning van dit vennetje heeft alleen
geleid tot herstel van een voedselarme situatie. De verzuring is gebleren. Na zeven jaar is de vegetatie niet veel
meer veranderd t.o.v. 1987.
Vennetje Meelakkers
Ook over de uitgangssituatie van dit vennetle voor het uitbaggeren is vooralsnog niets bekend. Vermoedelijk was
het geëutroÍieerd. ln 1994 was de watervegetatie van het
onlangs uitgebaggerde vennetje nog nauwelilks tot ontwikkeling gekomen. Langs de randen van het water stonden voornamelilk storingssoorten en verzuringsindicatieve soorten. Het bii het opschonen vrijgekomen
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de herstelmaatregelen is het ven verzuurd en zeer soortenarm. Er komen alleen zuurbestendige soorten voor.
Conclusie: De beheersmaatregelen, in combinatie met

Kromven
De schaarse vegetatiegege\ens uit het verleden geven
aan dat het KÍomven in de aÍgelopen decennia voedselarm, soortenarm en waarschijnlijk ook vril zuur was. Voor
zover bekend groeiden er geen bijzondere soorten in het
ven. Na droogvallen is het ven in 1990 geheel opgeschoond. Er zijn geen aanwilzingen dat het ven voor de
opschoning (sterk) geëutroÍieerd was. Mer laar na het uitbaggeren was het ven nog steeds verzuurd en zeer soortenarm. Verzuringsbestendige soorten als Juncus bulbosus en Sphagnum cuspidatum domineerden de
watervegetatie.
Conclusie: Het opschonen van het geïsoleerde, vÉrn oorsprong voedselarme en zure Kromven, heeÍt vooralsnog
weinig opgeleverd. Het water is zuur en ongebuÍferd
gebleven, en ook de huidige vegetatie is indicatieÍ voor
een verzuurd milieu. Hel enige pluspunt is dat er na
opschoning weer een voedselarme situatie is ontstaan.

de verzurende depositie, hebben in dit vennetje een voedselarme, verzuurde situatie geschapen. Er lijkt voorlopig
geen uitzicht op verbetering van deze situatie.

Vennetje Stippelberg
Over de vroegere situatie van dit vennetle is vooralsnog
weinig bekend. Recent is het vennetje opnieuw uitgegraven, mogelijk omdat er een deel dichtgegooid oÍ verland
was. Na de opschoning was in 1994 het water zuur en
ongebuÍÍerd. De watervegetatie bestond alleen uit Juncus
bulbosus. De drooggevallen oeverzone en het eilandje
waren begroeid met storingsvegetatie van Juncus effusus.
Conclusie: De herstelmaatregelen hebben in dit vennetle
voorlopig weinig opgeleverd. Het water is sterk verzuurd
en de vegetatie zeer soortenarm en indicatieÍ voor verzu-

WiNen
Uit de vegetatiegegevens uit de jaren '50 en '80 blijkt dat
het Witven in het recente verleden vrij voedselarm w€§.
Aanwiizingen orer sterke eutrofièring ontbreken. Het ven
is in 1990 opgeschoond, waarbil het vrijkomende organische materiaal op de oevers is gedeponeerd. Tijdens het
onderzoek in 1994 bleek er voornamelijk verzuringsvegelalie (Juncus bulbosus en Sphagnum cuspidatuml in hel
verzuurde wateÍ te groeien.
Conclusie: Net als in het Kromven hebben de herstelmaatregelen in het Witven alleen geleid tot een voedselarmere situatie. De vegetatie lijkt nauwelijks te zijn veranderd door de opschoning, en ook het water is zuur en
ongebufÍerd gebleven.

ring.

4.3

Evoluotie etfectgerichle
mootregelen

ln een vrij groot aantal vennen in Brabant blilken herstelmaatregelen te zijn uitgevoerd. De ene keer met meer
succesdan de andere keer. De opgedane ervaringen kunnen gebruikt worden bil de planning van eventuele nieuwe
herstelprojecten. H iertoe worden verschillende herstelprojecten in deze paragraaÍ geëvalueerd.

Kamerven-west
Het ven was voor 1990 vermoedelijk enigszins geëutroÍieerd en op de venbodem had zich een organische laag
gevormd. OÍ het toen ook verzuurd was, is niet zeker. De
uitgebreide Carex lasiocarpa-vegetaties rondom het ven
duidden op grondwatertoestroming. De in 1990,uitgevoerde herstelmaatregelen betrofÍen alleen de verwijdering van de organische laag van het eigenliike ven (het
diepste deel van de laagte). De rest van de omringende
laagte was niet geplagd. De watervegetatie was in 1994
nog soortenarm en bestond uit soorten als Juncus bulbosus en Sphagnum cuspidatum. Het water was dan ook

4.3.1 Ev0luotie von de in

.l994

onderzochle

woleren
Nieuw gegraven plassen
Het ecologisch succes in de onderzochte nieuw gegraven
plassen is gÍoot. Helaas is één van de onderzoeksobjecten, de Schijndelse lJsbaan, inmiddels weer verdwenen.
ln de beide andere plassen, het Soerendonks Goor en de
Oude Karreput, is een zwakgebufferd milieu ontstaan,
waarin tal van bijzondere soorten uit de Oeverkruidklasse
goed gedijen. Het Íeit dat deze plassen door zwakgebuÍÍerd grondwater gevoed worden, heeft waarschilnlijk in
belangrilke mate bilgedragen aan het succesvolle herstel.

zuur en ongebuÍÍerd. De omringende begroeiing leek niet
sterk te zijn veranderd.
Conclusie: De beheersmaatregelen hebben tot dusver
niet geleid tot een herstel van een zwakgebuÍferd venmilieu. Er is wel weer een voedselarm milieu ontstaan in het
centrale open water. Vegetatie en waterchemische gegevens wilzen op een verzuurde situatie. Mogeliik dat
bestrijding van de verdroging nieuwe mogelijkheden voor
herstel biedt.

Afplaggen oeverzone
ln vennen waarvan alleen de oever is geplagd, is het succes wisselend. ln het Schaapsloopven-Oost is sprake van
een begin van ecologisch herstel. ln het ven op de Rechte
Heide en het Brilven zijn (nog) geen soorten uit zwakgebufferde milieus teruggekeerd. De reden hiervoor kan zijn
dat er wel een voedselarme situatie is gecreëerd, maar
dat de zuur§raad en het buÍÍerend vermogen van het venwater en de -bodem niet zijn gestegen. Het is overigens
niet zeker oÍ in het verleden op de nu geplagde plaatsen
in beide vennen verzuringsgevoelige soorten zijn rcorgekomen.

Kamerven-oost
Het is niet geheel duidelijk hoe de situatie van dit ven vóór
de opschoning in 1 990 was. De schaarse gegevens over
de vegetatie geven alleen aan dat het ven in ieder geval
enigszins geèutrofieerd was. Vier laar na uitvoering van
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Enkele onderzochte vennen waar maatregelen ten
behoeve van de buffering zijn getrofÍen, liggen in NoordBrabant. ln het Padvindersven, één van de beide bekalhe
en opgeschoonde vennen, zijn vegetaties teruggekeerd
met verscheidene soorten uit de Oeverkruidklasse, maaÍ
deze lilken zich niet meer uit te breiden en vermoedelijk
zelÍs achteruit te gaan. Een mogelijke oorzaak hiervoor is
verzuring door de hoge waterstanden in 1994 en 1995. ln
het andere ven, de Keyenhurk, werkt het bekalkingssysteem niet zoals verwacht. Om de bufÍering van de Keyenhurk (een groot ven) op peil te brengen, heeft men een
kleiner hoger gelegen ven (het Scherpven) bekalkt. Het
bekalkte water kan via een slootverbinding naar de
Keyenhurk worden gevoerd. Dit systeem bleek echter niet
te voldoen, omdat er te weinig gebufferd water aangevoerd kon worden om de enorme hoeveelheid zuur water
in de Keyenhurk te kunnen bufÍeren. Daardoor is het ven
nog steeds zuur en ongebufÍerd en heeft de vegetatie zich
nog niet hersteld. Recent is er een grondwaterpomp
geplaatst bij dit ven om door de inlaat van grondwater de
butfering weer op peil te brengen (med. E. Brouwer, vakgroep Oecologie, K.U. Nijmegen). ln het Beuven, dat al in
1 985-1986 is opgeschoond, wordt voorgezuiverd gebuÍÍerd beekwater ingelaten om rerzuring te voorkomen. De
vegetatie van dit ven heeft zich snel en spectaculair hersteld. Tegenwoordig komen er soortenrijke en uitgestrekte
vegetaties uit de Oeverkruidklasse in het ven voor (Buskens, 1989, '1993 en 1994).

Opschoningsprojeden
Uit het overzicht in § 4.2 blijkt dat in slechts 4 van de 25
onderzochte opgeschoonde vennen de herstelmaatregelen geleid hebben tot een herstel van een zwakgebuÍferde, voedselarme situatie met de bijbehorende vegetatie. ln 3 gevallen (het Beeldven, het Scherpven en het
vennetje NO van het Rondven) be{rof het herstel zowel de
oever en het open water. ln he{ Leike\€n heeÍt de oevervegetatie zich goed hersteld, maar is het water (her)verzuurd. Alleen in het Beeldven (wateraanvoer) en het
Scherpven (bekalking) zijn expliciete maatregelen genomen om de bufÍering op peil te brengen.
De andere 21 opgeschoonde vennen ziinzeer zuur, de pH
heeft waarden tussen de 3,1 en 4,7 en de alkaliniteit is 0.
Plantensoorten van zwakgebufÍerde milieus zijn slechts in
enkele gevallen in klein aantal teruggekeerd. ln deze 21
vennen is door het opschonen wel een voedselarme
situatie gecreèerd, maar is er herverzuring opgetreden
door het ontbreken van butÍering. Voor enkele van deze
vennen is het nog te vroeg om deÍinitieve uitspraken te
doen over de vegetatie-ontwikkeling, maar het verzuurde
watermilieu in deze vennen geeft weinig aanleiding tot
optimisme over een blilvende terugkeer van verzuringsgevoelige soorten. Een bijkomend probleem is dat door
de herverzuring in een aantal vennen ook de nog Íesterende zaadbank met soorten uit de Oeverkruidklasse
voorgoed verloren liikt te zijn gegaan: van enkele vennen
(o.a. Zwart Goor, vennen Stipthor.ftse Bossen) is bekend
dat er vlak na de opschoning wel verzuringsgevoelige
soorten zijn verschenen (o.a. Hypericum elodes), maar
deze ziin tildens het onderzoek in 1994 niet meer teruggevonden.

De vennen die zijn bekalkt zonder dat de organische laag
is verwijderd (vennetjes op de Tongerense Heide, ven bij
Schaijk), hebben geen positieve vegetatieveranderingen
laten zien. Bij de bekalking van de venneties op de Tongerense Heide was het doel niet het herstel van de oorspronkelijke vegetatie, maar het voorkomen van de
beschimmeling van de eiklompen van de Heikikker. Deze
opzet is geslaagd. ln het ven bij Schaijk heeft de bekalking
niet het gewenste resultaat gehad. pH en alkaliniteit vertoonden in dit ven slechts kortstondige stiigingen, meteen
na de bekalking. Vril snel trad er weer verzuring op en
daarmee tevens woekering van Juncus öulöosus (Bellemakers etal., 1993).

Tevens is gebleken dat "herstelmaatregelen" bij een al te
rigoureuze aanpak ook een averechts eÍÍect kunnen hebben. ln De Meer ziln waardevolle vegetaties vernietigd,
zonder dat er iets voor is teruggekomen.

4.3.2 Evoluolie v0n door onderen onderzochle
woleren
Onlangs ziin 20 herstelprojecten voor vennen in geheel
Nederland door Brouwer & van der Burgh (1993) en Bellemakers et al. (1993) geèvalueerd. ln 17 gevallen betroÍ
het opscfroning van devenbodem, waarbil in vier gwallen
tevens bufÍermaatregelen werden getrofÍen (2 x bekalking, 1 x inlaat beekwater en 1 x grondwaterinlaat). De
overige drie gevallen betroffen een plas waarvan alleen
de oeverzone en de oever zijn opgeschoond, en twee
vennen die niet zijn opgescftoond, maar alleen werden

4.3.3 Begrozing von gebieden mel vennen
Begrazing is niet echt een herstelmaatregel voor vennen,
maar omdat in een aantal heidegebieden met vennen
tegenwoordig begrazing plaatsvindt met runderen, paerden oÍ schapen (bijvoorbeeld de Kampina en de Landschotse Heide) is het zinvol er kort aandacht aan te besteden. De grazers gebruiken de vennen als drinkplaats, wat
in sommige gevallen leidt tot vertrapping van de vegetatie
in de oeverzone. Vooral verlandingsvegetaties met veel
veenmossen (vaak drijftillen) en veeneilanden ziln erg
gevoelig voor vertrapping door grazers. Bii veelvuldige
betreding ontstaan er gaten in het veenmosdek, die niet
snel meer dichtgroeien. Daarnaast wordt de onderliggende veen(modder)laag losgewoeld, waardoor er mineralisatie van het veen kan optreden. De daarbii vrilko-

bekalkt.
ln 8 van de 1 3 opgeschoonde wateren zonder externe
brÍÍering kwamen één oÍ meer soorten van zwakgebuÍferde milieus terug, soms in groten getale. ln drie vennen
werden geen verzuri ngsgevoelige soorten aangetrofÍen
en in één \€n waren de nog aanwezige verzuringsgevoelige soorten uitgespaard bii de opschoning.
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mende nutriënten geven op hun beurt weer aanleiding tot
verruiging van de vegetatie. Vooral bij hoge begrazings-

a/., 1993). Met name in kleinere vennen kan bekalking
soms wel een gunstig eÍÍect hebben op de vegetatie (bijv.

dichtheden kan er plaatselijk veel schade optreden als de
grazers zich bij bepaalde vennen concentreren. Bruinsma
(1 994) constateerde bij vrij veel van de door hem onderzochte vennen op de Kampina (in 1991 en 1992) vertrapping en soms ook bemesting van oeverzone en venbodem.

in het Scherpven).
Het bliikt zeer belangrilk om bil venherstel te streven naar
een gecombineerde aanpak van de (externe) buffering en
het opschonen van de bodem. Alvast maar devenbodem
opchonen en niet nadenken over de mogeliikheden tot
buÍÍering leidt in veel gevallen tot een ecologische en
daarmee ook een economische desinvestering. Tevens is
gebleken dat bufÍermaatregelen in verzuurde vennen
alleen zin hebben als van te voren ook de organische laag
verwijderd wordt. Als dit laatste niet gebeurt en het water
wordt toch gebuÍÍerd, dan wordt het in de organische laag
aanwezige ÍosÍaat gemobiliseerd en stijgt het COrgehalte in het water meestal sterk. Het gevolg hiervan is
in veel gevallen een woekering van Juncus bulbosus, die
optimaal kan profiteren van het verhoogde CO2-aanbod in
de waterlaag (Bellemakers et al., 1993). Naast het risico
van een desinvestering bestaat bij een onoordeelkundige
aanpak van herstel tevens het risico dat eventueel aanwezige zaadbanken met zaad van bilzondere soorten
door verzuring alsnog verloren gaan. Dit zou bijvoorbeeld
bij het Leikeven kunnen gebeuren. Daarmee wordt op termijn de ecologische schade in Noord-Brabant nog groter,
omdat ook de potenties verdwilnen.

Begrazing van gebieden met vennen kan echter ook positieve gevolgen hebben voor de plantengroei. ln 1994 is tijdens dit onderzoek geconstateerd, dat bij het Groot Glasven (op de Kampina) het lostrappen van de dikke
organische laag rond het ven door grazers heeÍt geleid tot
de (her)vestiging van Hypericum elodes op de blootgelegde minerale plekken. ln enkele vennen op de Landschotse Heide was dit verschijnsel al in 1990 geconstateerd. Het ging hier, naasl Hypericum elodes, om
zeldzame soorten als Littorella uniflora, Ranunculus ololeuos en Scirpus fluitans. Deze soorten waren in kleine
aantallen gekiemd in de hoeÍsporen van runderen in de
organische laag op drooggevallen venbodems (o.a. in het
Mssersven) (van Beers & Kurstjens, 1991).

4.3.4 Discussie

Het herstelbeleid zal zich moeten richten op de meest
kansrijke wateren. Dit ljn wateren waarin in het verleden
soorten uit zwakgebufferde aquatische milieus voorkwamen oÍ nog steeds voorkomen (bijvoorbeeld soorten uit
het Oeverkruidverbond), en waar tevens zwakgebufferd
grondwater toestroomt en/oÍ waar aanvoer van voedselarm en zwakgebutferd oppervlaktewater kan worden
gerealiseerd.

Herstelmaatregelen kunnen, zoals uit de beschrilvingen
bliikt, positieÍ uitpakken. Het Beuven is daarvan een erg
goed voorbeeld, maar ook de maatregelen in het Beeldven, het Scherpven en het vennetje ten noordoosten van
het Rondven hebben positieÍ uitgepakt voor de vegetatie.

Ook in nieuw gegraven plassen kan in korte tild een kenmerkende waardevolle vegetatie opkomen.
ln de meeste gevallen echter hebben de herstelmaatregelen (nog) weinig oÍ geen positief effect gehad op de vegetatie. De maatregelen ziin te eenzildig gericht op uitsluitend het verwijderen van de sliblaag. Veel Brabantse
vennen liggen hydrologisch geïsoleerd op de hogere
zandgronden. Het natuurlijk buÍÍerend vermogen van de
zandgronden is gering en wordt door de zure depositie
geheel opgebruikt. Zonder aanvul lende buÍÍermaatregelen blijken de vennen vaak dan ook weer snel te verzuren
zodra de organische laag van de bodem is verwilderd. De
mogelilkheid om het water tegen verzurende stofÍen te
kunnen buÍferen bepaalt in hoge mate de kansrijkdom van
herstelmaatregelen. Aan de drie meest toegepaste
manieren van buÍfering, te weten de aanvoer van oppervlaktewater, het oppompen van grondwater en bekalking,
kleven echter bezwaren. Aanvoer van gebufierd oppervlaklewater is in Noord-Brabant in de meeste gevallen
lastig te realiseren vanwege de hooggelegen ligging van
de vennen ten opzichte van waterlopen. Het oppompen
van grondwater is geen structurele oplossing, omdat het
beleid van de provincie juist gericht is op terugdringing
van de grondwaterwinning. Uit de literatuur bliikt dat ook
bekalking geen duurzame oplossing is. Het moet Írequent
worden herhaald en kan ongewenste veranderingen in
het ecosysteem met zich meebrengen (Bellemakers eÍ

4.4 Rondvoorwoorden voor heï
herste! von zwokgebuÍferde
woleren
Uit § 4.3 blilkt dat het goed is om vooraÍ te bedenken oÍ
een herstelproject wel nuttig is. Soms kan het beter zijn de
natuur de vrile hand te geven in plaats van in te grilpen. ln
veel gevallen echter, kan een herstelproiecl zinvol zijn
mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. ln
deze paragraaÍ worden deze randvoorwaarden besproken.

4.4.

I

Hislorische siluolie

Wanneer tot herstel besloten wordt, is het van groot
belang om door bestudering van historische gegevens
een goed beeld te krijgen van de situatie van een ven oÍ
plas in het verleden. Dit kan dan dienen als reÍerentie oÍ
streefbeeld voor het herstelproject. Zo kan bijvoorbeeld
uit vegetatiegegevens blilken dat het te herstellen ven
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woeger ook al tameliik zuur was. Waarschilnlijk is er dan
geen zaadbank met zaden van verzuringsgevoelige soor-

a€rnvoer van "natuurlij k" gebufÍerd voedselarm oppervlaktewater een goede optie zijn. Wel is het daarbil van belang
na te gaan oÍ dit geen nadelige gevolgen heeft voor
andere natuunivaarden in de omgeving (bijv. verdroging).
Bii te grote voedselrijkdom van het aangevoerde water,
zoals bijvoorbeeld bil het Beuven het geval is, kan een
voorbezin kbassin annex heloflltenfi lter uitkom st bieden.
Ook kan men kunstmatig gebufferd oppervlaktewater
aanvoeren, zoals in het geval van de Keyenhurk. Rechtstreekse bekalking lijkt geen goede methode voor toepassing op grote schaal om het bufÍerend vermogen te herstellen. Het heeÍt slechts een tiidelilk eÍÍect en moet, met
de huidige hoge niveaus van verzurende depositie, frequent herhaald worden. Nadelen van directe bekalking
zijn het mogelijk optreden van een zeer snelle pH-stijging
met nadelige gerclgen voor waterorganismen (pH-shock)
bij onnauwkeurige dosering en het vrijkomen van CO2 uit
de bodem. Dat kan leiden tot een woekering van Juncus
bulbcus. Daarnaast is orer de eÍÍecten van bekalking op
he{ venmilieu op de lange termijn nog niet veel bekend.
Bellemakers et al. (1993) geven een uitgebreid overzicht
van mogelilk herstelmaatregelen.

ten aanwezig. Deze soorten hoeven dan na het uitvoeren

van de herstelmaatregelen ook niet venlracht worden.
Uiteraard zeggen oude vegetatiegege'vens veel over het
verleden van een ven. Dit is, zoals al eerder bleek,
belangrilk voor het bepalen van de doelsoorten voor de
vegetatie na het uiWoeren van herstelmaatregelen.
Omdat de vegetatie meestal een goede indicator is voor
de heersende milieu-omstandigheden kan er, ook als
abiotische gegevens uit het verleden ontbreken, een
beeld worden verkregen van de vroegere abiotische
situatie in een plas. Maar minstens even belangrijk zijn
rechtstreekse gegevens over de abiotische situatie zoals
de hydrologie, de bodemopbouw en -samenstelling, de
water- en bodemkwaliteit en vooral ook het beheer en de
functie van het ven in het verleden. Zoziin verzuringsgevoelige wateren vroeger vaak in gebruik geweest voor visen zwemactiviteiten, oÍ zijn er regelmatig schapen in
gewassen. Soms werd ook (voedselrijk) oppervlaktewater
ingelaten. Door deze activiteiten kunnen buÍÍering en pH
van zulke wateren, onbedoeld, zijn verhoogd waardoor
ook het vroegere voorkomen van verzuringsgevoelige
planten een tildelilk oÍ kunstmatig karakter kan hebben
gehad. Door Van Dam (1987) is duidelijk gemaakt dat dit
proces al eeuwen aan de gang kan zijn en in de tijd een
sterk Íluctuerend verloop kan hebben.

4.4.4 Moniloring
Voordat er eÍÍectgerichte maatregelen worden uitgevoerd
zal eerst de uitgangssituatie van een ven oÍ plas grondig
moeten worden vastgelegd, vooral wat betreft de vegetatie, Íauna en de water- en bodemchemie. Op basis hiervan kan er na de uituoering, door regelmatige monitoring
van de biotische en abiotische parameters, beoordeeld
worden hoe de maatregelen hebben uitgepakt en hoe het
venmilieu zich herstelt. Een dergelijke evaluatie is van
gÍoot belang om naast het toetsen van de eÍÍecten ook het
juiste beheer toe te kunnen passen.

4.4.2Acluele situolie
De actuele situatie van een ven oÍ plas zal dmr middel
van een uitgebreid vooronderz@k onderzocht moeten
worden wat betreÍt abiotische en biotische omstandigheden, Íunctie en beheer. De huidige situatie is, net als de
historische, sterk bepalend voor de herstelmogeliikheden.
Er zal in alle gevallen onderzocht moeten worden oÍ er
nog een zaadbank aanwezig is met kiemkrachtige zaden
van verzuringsgevoelige soorten. Ook de positie van een
ven in het hele watersysteem is belangrijk voor de herstelkansen. Belangrilke aandachtspunten ziln in dit verband
de vraag in hoeverre een ven door grondwater wordt
gevoed en welke mogelijkheden bestaan voor de aanvoer
van gebufferd oppervlaktewater. Terrens is het van belang
om zicht te hebben op eventuele eutrofiërende invloeden
uit de omgeving en als ge\olg van het gebruik. De nadelige inMoed van begrazing, zowel door mechanische verstoring als door eutroÍiëring, kan zo groot ziin dat bescherming tegen begrazing noodzakeliik is.

4.5 Overzicht von vennen woor
herslel moolregelen zinvol

kunnen zijn
Op basis van de resultaten van het onderzoek in 1994 kan
worden aangegeven voor welke wateren kansen voor
herstel aanwezig lijken. De criteria voor de selectie van
deze wateren zijn ontleend aan bovenstaande paragraÍen. Het betreft de volgende punten:
- in/bii de vennen komen (oÍ kwamen tot voor kort) nog
bijzondere planten van zwak gebufferde milieus
voor, meestal uit de Oeverkruidklasse;
- er is geen sprake van een sterke verzuring, maar
meestal wel van eutrofiëring;
- de vennen ziin ten opzichte van de omgeving zodanig gelegen dat mogeliikheden voor (een betere)
bufÍering aanwezig zijn.
ln onderstaand overzicht zijn de geselecteerde wateren in
Noord-Brabant weergegeven, die kansrilk ziin voor herstel. Aangegeven worden de aard van de verstoring en de

4.4 .3 BuÍÍermoolregelen
De beste methode voor verbetering van de buÍÍering van
vennen is het herstel van de natuurlilke voeding door
grondwater. Uiteraard geldt dit alleen voor vennen zonder
schijngrondwaterspiegel. Bil vennen waar de grondwatersituatie niet kan worden hersteld en bil vennen die vanouds uitsluitend door neerslag worden gerrced, kan de
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huidige situatie, alsmede de noodzakelilk geachte herstelmaatregelen.

,goede kwaliteit. De uitgebreide Cladi um mariscus-vqela-

3. Kleine Meer: geëulrofieerd, maar nog niet verzuurd.
Nog steeds bijzondere soorten uit zwakgebuÍferde milieus
aanwezig. Herstelmaatregelen: opschoning, bestÍiiding

48. Wssersven-Noord en -Zuid: licht geëutroÍieerd en verzuurd. Soorten uit zwakgebufÍerde milieus in zeer klein
aantal aanwezig. Herstelmaatregelen: opschonen en
aanvoer van zwakgebufÍerd (overtollig) water uit de

tie zou gespaard moeten worden bij eventuele ingrepen.

verdroging

Keyenhurk via bestaand slootle. Dit kan alleen als herstelplan Keyenhurk geheel is uitgercerd en het water van de
Keyenhurk weer zwak gebuÍÍerd is (door inlaat grondwa-

5. Groote Meer West en Oost (bij OssendrectÍ): geëutroÍieerd en nog niet sterk verzuurd. Nog verscheidene soorten van zwakgebufrerde milieus in grote aantallen aanwezig. Herstelmaatregelen: opschoning, bestrijding
verdroging N.B. ln november 1995 is begonnen met de
volledige opschoning van Groote Meer West.

teO.
49. Berkven: licht geéutroÍieerd en verzuurd. Alleen Hypenog

icum elodes nog aanwezig, maar enkele jaren terug

enkele andere Littorelletea-soorten in kleine aantallen
aanwezig. Herstelmaatregelen: opschonen en aan\oeÍ
van zwakgebufÍerd water uit de Keyenhurk. Dit water
stroomt dan eerst via een slootje naar het Mssersven en
vandaaruit naar het Berkven. Dit kan alleen als herstelplan Keyenhurk geheel is uitgewerd en het water van de
Keyenhurk weer zwak gebuÍÍerd is (door inlaat grondwateo.

Krochten plas 1: deels geëutroÍieerd, nog niet sterk
verzuurd. Nog soorten van zwakgebufferde milieus aan12. De

wezi g. Toestrom ing van grondwater. Herstel

m aatregelen :
mogeliik opschoning. De hydrologische situatie dient echter beter onderzocht te worden, voordat er een herstelplan wordt gemaakt.

24. Plakkeven-west en -oosÍ: deels geëutroÍieerd en licht
verzuurd. Nog soorten van zwakgebufferde milieus aanwezig. Mogelijk toestroom van grondwater. Herstelmaatregelen: opschoning en aanvoer van gebuÍÍerd en voedselarm oppervlaktewater, in combinatie met aanvoer naar
het Leikeven. Mogelilk is water uit het nabilgelegen
Blauwe Meer daarvoor geschikt.

50. Groot Meer bij Vessem: geëutrofieerd. Soorten van
zwakgebufÍerde milieus aanwezig. Niet verzuurd; voldoende gebutferd door de inlaat van kalkrilk spoelwater
van waterwinbedriif . Herstelm aatregelen : opschonen van
delen van de venbodem aan de oostziide van het ven.
. Pannegoor: geëutroÍieerd en verzuurd. Soorten van
zwakgebutÍerde m il ieus nog aanwezig. Herstelm aatregelen: opschonen en inlaat van beekwater uit het Dalemstroompie (indien van goede kwaliteit). De inlaat van
beekwater is al gerealiseerd, maar het ven is niet opgeschoond. Als het water van het Dalemstroompje te eutrooÍ
is, dan zou er een soort voorbelnkingsbekken aangelegd
kunnen worden, zoals bij het Bewen.
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Plantloon: verzuurd, licht geèutroÍieerd. Geen
soorten uit zwakgebufferde milieus meer aanwezig, maar
recentelijk nog wel. Herstelmaatregelen: opschoning en
aanvoer van water uit het zwakgebutÍerde Galgenwiel,
mits dit niet te voedselriik is en voor dit wiel niet nadelig is.

27. Ven

1

28. Nieuwkuijks Wiel: geëulrofieerd, water nog zwak
gebufferd. Herstelmaatregelen: opschonen van delen van
de oeverzone en ondiepe delen van bodem van het wiel.
Eerst moeten de bronnen van eutroÍièring worden vastgesteld en de kans op verdere eutroÍièring worden voorkomen.

64. Molenven: licht geëutroÍieerd en verzuurd. Eén soort
van zurakgebufÍerde milieus nog aanwelg. Herstelmaatregelen: opschonen van een deel van het ven (Myrica
gale en Carex-verlandingsvegetatie sparen), inlaat van
zwakgebutferd water indien mogelilk.

32. Bankven: geèutrofieerd. Nog soorten van zwakgebuÍÍerde milieus aanwezig. Herstelmaatregelen: opschoning,
stopzetten aanvoer geëutroÍieerd land bouwwater.

67. Schaapsloopven Westi geèutrofieerd en niet verzuurd. Soorten van zwakgebufÍerde milieus nog aanwezig. Herstelmaatregelen: opschonen van de venbodem,
verwijderen van de oude vuilstort (eutrofiëringsbron) aan
de westzijde van het ven.

33. Koudewater/H aneven: geëutrof ieerd. Mogelijk nog
soorten van zwakgebutÍerde milieus aanwezig. Herstelmaatregelen: opschoning, stopzetten aanvoer geèutrofieerd landbouwwater.

68. Schaapsloopven Oost: licht geèutrofieerd en ver-

zuurd. Soorten van zwakgebufferde milieus nog aanwezig. Herstelmaatregelen: opschonen van delen van de
venbodem en vervolgens inlaat van gebufÍerd water uit

44. Klein Glasven: eerst geëutroÍieerd en vervolgens verzuurd. Nog soorten van zwakgebufÍerde milieus aanwezig. Herstelmaatregelen: opschonen, aanvoer zwakgebutÍerd waler indien mogelijk.

Schaapsloopven-West (alleen indien dit niet te eutrooÍ is).
74. Greveschutuen; geëutroÍieerd, water nog goed gebuÍ-

46. Winkelsven-Oost: eerst geëutroÍieerd en vervolgens
verzuurd. Soorten uit zwakgebufferde milieus vermoede-

Íerd. Nog soorten van zwakgebufferde milieus aanwezig.
Herstelmaatregelen: eutroÍiëring door viskweek-activiteiten verminderen, vervolgens delen van de venbodem

liik niet meer aanwezig. Herstelmaatregelen: uitbaggeren,
op termijn aanvoer van gebuÍÍerd (beek)water indien van
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opschonen en delen van de oostelijke oever(zone) kleinschalig aÍplaggen.

Moeraswed erik

86. Ringselven: sterk geËutrofieerd en goed gebuÍferd.
Soorten van zwakgebufferde milieus nog aanwezig. Herstelmaatregelen: opschonen van de venbodem en stopzetten van de inlaat van vervuild water vanuit de Hoort.
Vermoedelijk is het slib op de venbodem sterk vervuild
met zware metalen door de nabijgelegen zinkÍabriek, hetgeen verwerking van het slib uiterst kostbaar zal maken.
98. Maasven: geëutroÍieerd, verzuring niet zeker. Soorten
van zwakgebuÍÍerde milieus in klein aantal aanwezig. Herstelmaatregelen: opschonen van de venbodem en aanvoer van zwakgebtÍÍerd, voorbezonken water vanuit het
Beuven, via de Witte Loop.
100. Gratuen-zuid: lichl geëutrofieerd en verzuurd. Alleen
in de oosteliike oeverzone nog soorten van zwakgebuÍÍerde milieus, vermoedelijk door toestroming lokaal
grondwater. Herstelmaatregelen: kleinschalig en geÍaseerd plaggen van de oeverzone: versterking van de
lokale kwelstroom indien mogelilk. Eventueel aanvoervan
(overtollig) voorbezonken water uit het Beuven via de
Witte Loop naar noordelijke delen van het Grafuen, en van
daaruit naar Grafuen-zuid. De noordelijke delen zouden
dan eerst opgeschoond moeten worden.
105. Driehoeksplas Beugen: geëutroÍieerd en water zwak

gebufferd. Soorten van zwakgebufferde milieus nog aanwezig. Herstelmaatregelen: vaststellen van de oorzaken
van de eutroÍiëring; vervolgens verdere eutrofitiring voorkomen. Daarnaast eventueel opschonen van (delen van)
de bodem van de plas.
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wordt daarom aan de volgende wateren alsnog de Íunctie
waternatuur toe te kennen.

ln het kader van het Waterhuishoudingsplan 1991-1995 is
door de provincie Noord-Brabant aan verschillende wateren de functie 'waternatuur'toegekend. Onder deze wateren vallen ook ca. 450 vennen. Ten behoenre van de Íunctie 'waternatuur' ziln de vennen ingedeeld twee
categorieèn. Categorie 1 zijn de vennen met grote actuele ecologische waarden. Categorie 2 zijn de vennen met
een grote potentiële ecologische waarde (en een grote
landschappelijke waarde). Dit onderscheid is gemaakt op
basis van onderzoek naar planten. Zie verder bijlage 9
van het Waterhuishoudingsplan 1991-1995. ln onderstaand kader worden de categorieën verder toegelicht.
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Categorie

íft ërreÈÍl rgflotë

13. Noordelijk ven Johannahoeve
101. lJsbaan Nuenen
109. Oude Karreput

Categorie 2
04. Vennetje Stippelberg
07. Groot Ganzenven
1 06. Klompven (bil Herperduin)
14. Zuidelijke ven Johannahoew
75. Vennetje Meelakkers
63. Grenwen Lage Heide
1

'l

5.3 Voorslel voor wijzigingen
,
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Íunctieloekenning
ïjdens het onderzoek bleek de ecologische waarde van
1

een aantal wateren toegenomen te zijn. Deze wateren
behoren volgens het Waterhuishoudingsplan in categorie
2, maar zouden op basis van de onderzoeksresultaten uit
1994 in categorie 1 thuishoren. ln sommige vennen (bijv.
Leikeven, KortenhoefÍ-West en -Oost en Beeldven) is de
verbetering in ecologische waarde te danken aan efÍectgerichte maatregelen. ln een aantal andere vennen is de
oorzaak van de verbetering niet duidelijk. ln een groot
deel van die gevallen is mogelilk ook sprake van een
schilnbare toename in ecologische waarde. Zo belanden
wateren met één of twee verzuringsgevoelige soorten
staan meteen al in de categorie 'ecologische waarde
groot', ook al staat er maar één exemplaar van zo'n verzuringsgevoelige soort. Het Íeit dat het onderzoek in 1994
veel intensiever was dan dat in 1987 (waarop de oorspronkelilke Íunctietoekenningen zijn gebaseerd) zal er
zeker toe hebben geleid dat er meer verzuringsgevoelige
s@rten ziin gevonden, en dus meer vennen in categorie
1 terecht zijn gekomen. Slechts enkele wateren zijn duidelijk achteruitgegaan in waarde: deze zouden nu van
categorie 1 naar 2 gaan. Van beide groepen wateren,
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:r:rr: lErufl:iÍh§iàn §om§ ats g€È/oE \ran €trlrofieÍkrg ff an&l€
rrr;r

"
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::':':'r dat:'LË§ctiërming noodrafidiik is en heísFf !tq,t de oryspronkelijke \regetatiekurdige sitiratde \r€n belffig is.
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1

20. Ven ten NO van Rondven
23. Grote Bodem
34. De Braacken

' Iijk:ÍÉn

Caigguie,,El \ér,ríNËn

5

:

Voorstel voor nieuwe
Íunctietoekenningen

ïjdens het onderzoek in 1994 zijn er verscheidene vennen en plassen bezocht die geen Íunctietoekenning hebben gekregen in het Waterhuishoudingsplan, maar die
wel voldoen aan de bovengenoemde criteria. Aanbevolen
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waarin veranderingen in ecologische waarde hebben
plaatsgevonden, wordt hieronder een overzicht gegeven.

Wateren die oorspronkelijk in categorie 2 zijn
ingedeeld, maar nu in categorie 1 thuishoren:
1. KortenhoefÍ-W

2. Kortenhoeff-O
11. Rozenven

12. De Kochten plas 1
22. Leemput 3 Dorst
25. Leikeven
36. Vennetje ten O Galgeven
38. Beeldven
44. Klein Glasven
29. lJzeren Man
48. Vissersven-Z
49. Berkven
51. Pannegoorven
64. Molenven (Malpie)
65. Pastoorsven
67. Schaapsloopven-W
70. Ven ten Z van het Kanunnikesven
73. Visvilvers Valkenswaard
79. Ronde Vlaas
78. Lange Vlaas
74. Greveschutven
93. Ven NO van het Tweetermansven
88. Kikkerven
100. Gratuen-Z
86. Ringselvennen
99. Ven Hoenderboom

Wateren die oorspronkelijk in categorie 1 waren
ingedeeld, maar nu in categorie 2 thuishoren:
41. Groot Huisven
31. Ven Rechte Heide
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Aonbevelingen voor monitoring in het koder von de
P rovi ncio Ie Wolersysleem ro pportoge

6..l

-

lnleiding

Ten behoeve van de evaluatie van het gevoerde waterhuishoudkundige beleid en als basis voor de uitvoering
van het beleid zijn beschrijvingen van de toestand en het
gebruik van watersystemen onmisbaar. Daarom is het

-

er zijn alleen vennen opgenomen uit het onderzoek
van 1994, zodat er in de meeste gevallen voldoende
gege\,ens over de uitgangssituatie (vegetatie, buffering, zuurgraad) bekend ziin;
er is zoveel mogelijk aangesloten bij vennen die ook
al in het Ecologisch Meetnet van de provincie zijn
opgenomen.

project'Provinciale Watersysteemrapportage' opgestart
in de provincie Noord-Brabant. ln het kader van deze 'apportage zullen op vaststaande locaties grond- oÍ oppervlaktewatermetingen worden verricht. Deze metingen vinden op gestandaardiseerde wijze plaats. Naast Íysischchemische parameters wordt ook aan biologische para-

Het betreft:

West-Brabant
1. KortenhoefÍ-West

4. Leemputten Ossendrecht

meters gemeten.

6. Meeven
1'l . Rozenven
12. De Krochten plas 1
13. Noordelijk ven Johannahoeve
16. Zwart Goor
23. Grote Bodem
27.Yen l Plantloon
25. Leikeven

ln de watersysteemrapportage zal ook aandacht worden
besteed aan vennen. Voor zover nu bekend, zal een aantal geselecteerde vennen eens in de vier jaar gedurende
ééniaar worden bemeten. ln dat jaar wordt gemiddeld
elke drie maanden een aantal abiotische parameters
(waaronder pH en alkaliniteit) gemeten. Daarnaast worden de hogere planten, kransarieren (Charaphyta) en kiezelwieren (Diatomeae) geïnventariseerd.

Midden- en Oost-Brabant

6.2

Ao

28. Nieuwkuijks Wiel
30. Leemkuilen Udenhout 1 en 3
3'1. Ven Rechte Heide
32. Bankven

nbevelingen

Hierna volgt een voorstel voor Brabantse venÍren die in de

37. Staalbergven
38. Beeldven

Waters)rsteem rapportage kunnen worden opgenom en.

Bil de selectie van deze vennen ziln de volgende criteria
in acht genomen:
- er is voldoende geograÍische spreiding over de provincie;
- de spreiding over de verschillende typen wateren
(vennen, leempdten oÍ andere afgravingen) is
zoveel mogelilk evenredig met het voorkomen van
dat §pe water in Noord-Brabant;
- eÍ hoeft geen evenredige verdeling wat betreft ecologische waarde van de vennen oÍ plassen te zijn; dit
houdt in dat het grote aantal op dit moment zeer
sterk verzuurd vennen niet evenredig in onderstaand
voorstel is vertegenwoordigd;
- de nadruk is gelegd op vennen waar de kansen op
ecologische oÍ waterchem ische veranderin gen groot
zijn (in positieve en negatieve zin);
- de vennen die al intensieÍ gevolgd worden door Vakgroep Oecologie (Werkgroep M il ieu biologie, K. U.
Nijmegen), ziln niet meegenomen;

42. Zandbrgsven nr. 20
46. Winkelsven-wesl
49. Berkven
50. Groot Meer Vessem
51. Pannegoorven
53. Hazeputten ven 2
84. Klotven
67. Schaapsloopven West en Oost
69. Kanunnikesven
79. Ronde Vlaas
82. Biesven
85. Soerendonks Goor
92. Kamerven-West
93. Ven NO Tweetermansven
94. Scheidingsven
99. Ven Hoenderboom
103. Buntven
107. Groot Ganzenven
110. Karreput
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Somenvotling

7

Een globaal onderzoek in 1987 naar detoestand van de
Brabantse vennen heeÍt aangetoond dat ca. 95% van de
vennen sterk tot zeer sterk was verzuurd. Om dit beeld te
actualiseren is in 1994 een vervolgonderzoek uitgevoerd.
Daarbil is een deel van de in 1987 onderzochte vennen
opnieuw, en minder globaal beschreven. ln totaal'ziin in
1994 gegevens verzameld van ca. 130 vennen, waarbil
de nadruk vooral lag op vennen met vaak nog slechts
gedeelteliik aanwezige, verzuringsgevoelige vegetaties.

ln relatie tot verzuring, die verantwoordelijk is voor de
sterkste aÍname van natuurwaarden in vennen in het verleden, is vastgesteld dat de situatie in 1994 niet duidelijk
is veranderd ten opzichte van 1987. De in 1987 zeer sterk
verzuurde vennen zijn grotendeels nog steeds sterk verzuurd, zonder dat er sprake is van autonoom ecologisch
herstel. Ook bij de vennen die in 1987 nog wel gevoelige
en kwetsbare vegetaties hadden, is de situatie niet werkelilk verbeterd. Deze conclusie geldt ook voor de voedselrijkdom in vennen. Meer dan 75o/o vÀn de rennen was en
is nog steeds matig tot sterk geèutroÍieerd.
ln het onderzoek is tevens aandacht besteed aan uitgevoerde efÍectgerichte herstelmaatregelen in vennen. ln
totaal is voor 25 vennen nagegaan oÍ de in het verleden
uitgevoerde herstelmaatregelen hebben geleid tot blijvend ecologisch herstel. ln 21 van de 25 vennen blijken
de zuurgraad en het buÍÍerend rermogen zodanig laag te
zijn dat van opnieuw optredende verzuring kan worden
gesproken. Ook de naluurwaarden in deze 21 vennen
zijn, soms na een kortstondige opleving kort na de uitvoering, laag. De uitgevoerde herstelmaatregelen in dergelijke vennen hebben zich vaak beperkt tot het opschonen
van de venbodem zonmder voldoende aandacht te besteden aan mogelijkheden voor een betere butÍering van het
water tegen verzuring. Op basis van de opgedane ervaringen zijn aanbevelingen gedaan voor het vergroten van
de kansen op blijvend herstel bij de keuze van herstelproiecten en uitvoering van efÍectgerichte maatregelen. Het
betreft in lolaal 22 vennen.
Naast de eerder onderzochte vennen, is in 1994ook een
aantal andere vennen bekeken. Voor in totaal 12 vennen
wordt opname op de lilst van wateren met de Íunctie
"waternatuur" aanberclen. Tevens worden aan bevel ingen
gedaan voor de locatiekeuze van monitoring in vennen
ten behoeve van de provinciale watersysteemrapportage.
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p.45: in de literatuurlijst ontbreekt het volgende rapport:
Beers, P.W.M. van & G.H.S. Kurstjens, 1991. Onderzoek naar de restauratiemogelijkheden van zwakgebufferde wateren in Nederland. Voorbereidend onderzoek en biomonitoring. Doctoraalverslag nr, 321, Vakgroep Aquatische Oecologie en Biogeologie, K.U.
Nijmegen.
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