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AANLEIDING

In het heidegebied ‘Achter de Witte Bergen’ op het militair domein Kamp Beverlo ligt een
vennencomplex. Het meest oostelijke ven, het Stijnsven, is een relict van een voormalig
licht gebufferd ven (Natura 2000 habitattype 3130). Sleutelsoorten van dit habitat, met
name oeverkruid, ondergedoken moerasscherm, witte waterranonkel en drijvende
waterweegbree komen hier nog in beperkte mate voor.
Tot maart 2008 werd het Stijnsven ondermeer gevoed met nutriëntenrijk
oppervlaktewater afkomstig uit het landbouwgebied ten oosten van de weg HasseltEindhoven. Door een verhoogde biomassaproductie, als gevolg van de aanvoer van dat
aangerijkte oppervlaktewater, heeft zich een dikke, nutriëntenrijke sliblaag in het ven
gevormd. Door het afkoppelen van deze toevoergracht, maar ook omwille van de
aanwezigheid van de dikke sliblaag, valt het ven sindsdien sneller droog. Hierdoor
mineraliseert het aanwezige slib, wat een soortenarme vegetatie met dominantie van
knolrus, riet en grote lisdodde tot gevolg heeft.

VRAAGSTELLING
Het Agentschap voor Natuur en Bos wenst advies omtrent het gewenst en mogelijk
beheer voor het Stijnsven. Meer concreet worden volgende vragen gesteld:





Wat zijn de herstelkansen voor een licht gebufferd ven (Natura 2000 habitattype
3130) op deze locatie?
Op welke manier kan het ven en de venzone hersteld worden?
Welke analyses en gegevens zijn nodig voorafgaand aan een eventueel
herstelproject?
Hoe kunnen de evoluties na herstel best gemonitord worden?

Aanvullend worden enkele aanbevelingen gedaan voor een reeks dystrofe vennen
(Natura 2000 habitattype 3160) in het westen van het gebied Achter de Witte Bergen.
Deze vennen werden deels hersteld in de periode 2005-2009 in het kader van het
DANAH-project.

TOELICHTING

1. Inleiding
Naar aanleiding van deze vraagstelling werd op 24/09/2010 een veldbezoek ondernomen
om de situatie beter te kunnen inschatten. Aanwezigen waren: Packet Jo en Thoonen
Marijke (INBO); Verbeke Willy (Inverde); Vanwaerebeke Marcel, Missoorten Marc,
Princen Paul (ANB) en Dictus Chris (Natuurpunt). Op het terrein werd samen met de door
de beheerders aangereikte relevante gegevens voldoende informatie aangeleverd om de
vraagstelling te beantwoorden.
Het Stijnsven was ondermeer het voorwerp van een vrij gedetailleerde studie die werd
uitgevoerd in 2005-2006 door het studiebureau B-Ware (Bobbink et al. 2007). De in het
rapport aangereikte gegevens, analyse en voorgestelde beheersmaatregelen vormen een
belangrijke leidraad in dit advies. Daarnaast kunnen de door het INBO verzamelde
gegevens verder ondersteuning bieden.
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2. Herstelkansen voor het Stijnsven
2.1

Beschrijving van het Stijnsven

Het Stijnsven is een licht gebufferd ven aan de rand van het infiltratiegebied “Achter de
Witte Bergen” dat voornamelijk uit droge en vochtige heide bestaat. Het ven wordt
hoofdzakelijk beïnvloed door het fluctuerend ondiep grondwater, maar ontving tot in
maart 2008 nog oppervlaktewater, dat afkomstig was van het landbouwgebied ten
oosten van de N-715. Deze aanvoer was evenwel niet constant maar bij piekdebieten wel
relevant. Dit oppervlaktewater was sterk belast met nutriënten, waardoor de productie
van biomassa in het ven toenam. Deze verhoogde productie leidde tot het ontstaan van
een dikke organische sliblaag (sapropelium). Doordat het grondwaterpeil het venpeil
bepaalt - het Stijnsven is een freatisch en geen hangwaterven - komt het voor dat het
ven bij extreme droogte droog valt. Dit was in de voorbije twee jaren het geval: in de
zomer van 2009 en in het voorjaar/zomer van 2010. Dit veroorzaakte een versnelde
mineralisatie van de sliblaag, waardoor nutriënten vrijkwamen en een (tijdelijke) pHdaling werd veroorzaakt. Dit leidde tot een sterke uitbreiding van grote lisdodde en
knolrus. Verder valt het ven ook op door een vrij sterke ontwikkeling van riet langsheen
de oevers en een mooi ontwikkeld, maar soortenarm wilgenstruweel op de plaats waar
het voedselrijke oppervlaktewater het ven inliep.
Desalniettemin hebben op de oevers nog een reeks zeldzame venplanten stand
gehouden. Tijdens het veldbezoek werden vlottende bies, moerashertshooi, oeverkruid,
ondergedoken moerasscherm, veelstengelige waterbies en witte waterranonkel
waargenomen. Drijvende waterweegbree werd op dezelfde plek in de voorgaande jaren
gezien. Deze soorten staan op een vrij smalle strook op de hoge noord- en
noordoostoever die het meest aan dynamiek onderhevig is. Het is een zone die aan
windwerking blootgesteld wordt, waardoor de minerale bodem niet bedekt wordt met
organisch materiaal en die bovendien ook vrij snel droog komt te liggen bij de normale
jaarfluctuatie van het peil.
De mate van buffering typeert vennen in belangrijke mate. Uit meetgegevens blijkt dat
het Stijnsven in de periode voor het afkoppelen van de drainagegracht gekenmerkt wordt
door een gemiddelde alkaliniteit van 0,14 meq/l (Bobbink et al. 2007), een waarde die
doorheen het jaar vrij constant blijft. Hieruit blijkt dat het ven een zwak gebufferd
karakter heeft en er dus geen extreme verzuring is opgetreden. Dit blijkt ook uit de
stabiele, circumneutrale pH: deze fluctueert nauwelijks en is gemiddeld 5,9 (Bobbink et
al. 2007). Hierbij moet evenwel de kanttekening gemaakt worden dat deze metingen
werden gedaan toen er nog water uit het landbouwgebied werd aangevoerd. De
bufferende werking van het aangevoerde oppervlaktewater is met het afkoppelen van de
beek weggevallen. In de huidige situatie kunnen enkel de minerale bodem (deels klei) en
de aanwezige sliblaag zorgen voor een lichte buffering. De afbraak van in het slib
aanwezige organisch materiaal in zuurstofarme omstandigheden (reducerend milieu)
gaat gepaard met zuurconsumptie en bicarbonaatproductie, wat een verhoging van de
bufferingsgraad met zich meebrengt (interne alkalinisering). Met de afbraak van
organisch materiaal worden ook nutriënten vrijgesteld. Bij droogvallen van de venbodem
treden wellicht wel aanzienlijke pH-fluctuaties op door oxidatie en sulfaatvorming. Dit is
wellicht de reden waarom in Figuur 3 de geleidbaarheid van het uitstromende venwater
(paarse lijn) in de periode mei-juni 2008 beduidend uitsteeg boven die van het
instromende water (donkerblauwe lijn).
2.2

Doelstellingen

Een voedselarm gebufferd ven wordt gekenmerkt door een soortenrijke vegetatie met
een typische samenstelling met een belangrijk aandeel isoëtiden (laag blijvende,
rozetplanten met priemvormige bladen). Dergelijke vegetaties worden door de
Habitatrichtlijn beschermd en worden beschreven in het habitattype 3130: oligotrofe tot
mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of
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de Isoeto-Nanojuncetea. Dit habitat is het doeltype voor het Stijnsven. Verder moet
gestreefd worden naar een volledig hydrologisch herstel van het vensysteem, zonder dat
de kwaliteit van het ven daarbij inboet, maar veeleer de instandhouding van de habitat
wordt bevorderd. Dit wil zeggen dat er op termijn geopteerd wordt om het ven
oppervlaktewater te laten ontvangen zoals voorheen. Dit kan echter enkel wanneer het
aangevoerde water een toereikende waterkwaliteit heeft. Deze waterkwaliteit moet
minstens voldoen aan de richtwaarden die zijn vastgelegd voor het watertype “matig
zuur meer” (Zm) ,waartoe het Stijnsven behoort volgens het Besluit van de Vlaamse
Regering met betrekking tot de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren,
waterbodems en grondwater (BVR 2010)1. Dit besluit kadert in de implementatie van de
Kaderrichtlijn Water en het Decreet Integraal Waterbeleid van de Vlaamse regelgeving
(Bijlage I). In Speciale Beschermingszones kunnen voor de goede instandhouding van
eutrofiëringsgevoelige habitats nog strengere normen gehanteerd worden (Van Looy et
al. 2008). Voor totaalfosfor kan daarbij aan waarden van hooguit 0,015-0,02 mg/l
gedacht worden (Denys et al. 2007). De doelvegetaties vereisen bovendien een aërobe,
minerale bodem. Hieraan kunnen peilfluctuaties, bijzonder in kleinere wateren, in
belangrijke mate bijdragen.

3.

Uitgevoerde maatregelen

3.1
Afkoppelen aanvoer oppervlaktewater
Met het afkoppelen van de voornaamste bron van nutriënten is reeds een belangrijke
maatregel uitgevoerd. Eind maart 2008 werd de beek afgekoppeld en omgeleid, zodat
het landbouwwater rechtstreeks afgevoerd wordt naar de Zwarte Beek. Om het effect
hiervan op de waterhuishouding te kunnen nagaan zijn peilbuizen geplaatst en opgevolgd
(Figuur 1). Door Bobbink et al. (2007) wordt verminderde toevoer van oppervlaktewater
niet als een mogelijk probleem ervaren wegens het “meestal” droogstaan van deze
gracht. In het luik herstelmaatregelen van het rapport wordt aan deze problematiek geen
verdere aandacht besteed. Dat deze problematiek wel degelijk aan de orde is, wordt in
Figuur 2 duidelijk. Hieruit blijkt dat de beek watervoerend is als het peil boven de 67,35
m TAW uitstijgt. Figuur 3 geeft aan dat het beekwater dat bij piekdebieten het ven kon
instromen ionenrijk was. De geleidbaarheid (donkerblauwe lijn) vertoont pieken boven de
300 µS/cm, wat in dit gebied wijst op belast beekwater. Voor het ven geschikte waarden
liggen veeleer tussen de 100 en 200 µS/cm (zie ook Bijlage I).
Discussie:
- Het gevolg van deze maatregel is dat het peil van het ven minder uitgesproken zal
fluctueren. In droge periodes zal minder water aanwezig zijn en wordt droogvallen meer
waarschijnlijk.
- Het afkoppelen van het beekwater zal de buffercapaciteit van het water in het ven
verminderen.
Analyse:
- Het peil van het ven volgt het grondwaterpeil. In Figuur 2 kunnen we zien dat het
grondwaterpeil nabij het ven zich ongeveer 0,5 meter boven het maaiveld situeert.
Hieruit kunnen we afleiden dat het Stijnsven water bevat als het peil boven de 66,7 m
TAW uitkomt. Hierbij moet vermeld worden dat de exacte hoogte TAW van de bodem van
het ven niet gekend is. Het waterpeil zal alleszins voldoende hoog zijn om het ven
optimaal te laten functioneren, zeker na baggering (zie verder). In Figuur 2 kunnen ook
1

BVR (2010). Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vastelling van het Vlaams reglemnt
betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni
1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, voor wat betreft
de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater
(21/05/2010). Belgische Staatsblad 09/07/2010, 45463-45497, Brussel.
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de droge jaren van 2009 en 2010 duidelijk opgemerkt worden. Een fluctuerend waterpeil
met eventuele droogval heeft voor de ontwikkeling van de doelsoorten een gunstig
effect.
- De aanwezige minerale bodem met een belangrijke kleifractie is nog voldoende
bufferend om de beoogde vegetaties in de oeverrand in stand te houden en te laten
uitbreiden in afwachting van het terug aankoppelen van de beek.
3.2
Hydrologisch herstel heidegebied “Achter de Witte Bergen”
In het Life-project Danah werd de hydrologie van het heidegebied “Achter de Witte
Bergen” al ten dele hersteld. Er is een markante grondwaterpeilverhoging gerealiseerd
van ongeveer 60 cm (Figuur 5). Deze peilverhoging zal voelbaar zijn tot in het Stijnsven.
Discussie:
- Het aangevoerde grondwater is verzuurd. Dit verzuurde water kan een effect hebben op
de bufferingscapaciteit van het water in het ven.
Analyse:
- Verwacht wordt dat de venbodem voldoende buffercapaciteit zal leveren om eventuele
verzuring te voorkomen.

4. Te nemen maatregelen
4.1
Verwijderen van slib
Het slib belemmert de ontwikkeling van de gewenste vegetatie. Enkel in de venrand
kunnen enkele soorten standhouden. Door de verlaagde waterstand komt het nutriëntenen sulfiderijke slib in droge perioden bloot te liggen. Door mineralisatie bij droogval
worden grote lisdodde en knolrus dominant. Slibverwijdering zal zorgen voor meer open
water en betere fysische en chemische standplaatskarakteristieken, zodat geschikte
kiem- en groeimogelijkheden voor soorten van het habitat 3130 ontstaan.
Het slib dient eenmalig over de gehele oppervlakte machinaal en volledig verwijderd te
worden. Dit kan het best gebeuren in een droge periode (augustus/september). De
hoeveelheid af te voeren slib is bij benadering gekend (± 7000 m3). De relictpopulaties
van enkele doelsoorten zullen hierbij gevrijwaard moeten worden. Dit is het eenvoudigst
uit te voeren door ze af te bakenen. De betreffende locaties zijn gekend bij ANB.
Discussie:
- Dienen bepaalde delen van het ven gespaard te worden van ontslibbing ter
bescherming van aanwezige fauna-elementen?
- Is er bij ontslibbing een risico dat ook de zaadbank wordt verwijderd?
- Is er fosfaatuitloging of vrijstelling van nutriënten mogelijk vanuit de onderliggende
minerale laag na het herstel?
Analyse:
- Ervaringen hebben aangetoond dat het onvolledig ruimen van slib de kans verhoogt op
onvolledig of uitblijven van herstel (zie bijv. Van Wichelen et al. 2007). De kans dat
overgebleven slib zich na het vullen van het ven zal verspreiden over het oppervlak is
reëel. Ook kan de vrijstelling van nutriënten en sulfaat uit gespaarde sliblagen nefast zijn
voor de waterkwaliteit en kan het onstabiele slib de waterkolom vertroebelen. Voor het
verdwijnen van bijzondere fauna moet niet gevreesd worden gezien de nabijheid van
talrijke vennen van waaruit herkolonisatie kan gebeuren, temeer daar het ven nu ook
reeds af en toe droogvalt. Een eventuele tijdelijke verarming van de soortenrijkdom
weegt niet op tegen de te verwachten winst in faunistische kwaliteit op middenlange
termijn.
- De ruiming van het slib zal machinaal verlopen. Hoewel dit zo volledig en accuraat
mogelijk moet worden uitgevoerd, zal nooit al het slib verwijderd kunnen worden. Ook in
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de toplaag van de minerale bodem is mogelijk nog een zaadbank aanwezig. Het feit dat
het ven veeleer geëutrofieerd is en niet louter verzuurd verhoogd de kans op
aanwezigheid van lang kiemkrachtig blijvende zaden. Ook de aanwezigheid van
restpopulaties als zaadbron is een positief gegeven.
- Het is onbekend in hoeverre het minerale substraat fosfaatverzadigd is. Initieel kan
mogelijk enige vrijstelling van fosfor optreden en eventueel tot een tijdelijke ontwikkeling
van draadalgen leiden. Vermoedelijk zal de ontslibbing van het ven resulteren in een
betere zuurstofhuishouding (betere redoxomstandigheden). Hierdoor zal vrijstelling van
fosfaat uit de toplaag van het substraat, een fenomeen dat zich vooral voordoet in
zuurstofloze omstandigheden, beperkt blijven. Het uitstellen van de werken om deze
problematiek door een specifieke studie in te schatten, lijkt hier niet aangewezen. We
raden echter aan om bij toekomstige herstelprojecten, bijzonder m.b.t. voormalige
akkergronden, hier tijdig aandacht aan te schenken en de fosforbeschikbaarheid in de
bodem op verschillende dieptes vast te stellen (Lamers et al. 2005, 2009, Herr et al.
2010).
4.2
Plaggen van de oever
Met het creëren van een geleidelijk aflopende oever creëert men ruimte langs de
gradiënt van nat naar droog. Door de soms abrupte overgang tussen minerale venoever
en pijpenstrobulten of wilgen op te ruimen wordt de overgang van venoever, over natte
heide naar droge heide hersteld. Het is belangrijk dat er verder geplagd wordt dan het
gemiddelde hoogste waterpeil van het ven. Dat peil is af te leiden uit de tijdreeksen van
het oppervlaktewaterpeil (zie Figuur 2).
4.3
Verwijderen van struiken en riet
Ook riet en struiken dienen verwijderd te worden, ondermeer om de lichtomstandigheden
te verbeteren. Dichte rietbegroeiing en strooiselvorming staan de ontwikkeling van de
beoogde lichtbehoevende vegetaties in de weg. Het wilgenstruweel aan de oostzijde van
het ven en het organisch materiaal dat hierin geaccumuleerd is dienen volledig te worden
verwijderd. Het is immers de bedoeling het volledige ven te herstellen. Het verwijderen
van alle riet zal niet mogelijk zijn en is ook niet echt wenselijk. Het riet zal na het herstel
een minder florissante groei kennen door de verminderde beschikbaarheid van
nutriënten.
Discussie:
Dienen struiken niet ontzien te worden voor het behoud van fauna zoals de smaragdlibel?
Analyse:
Gezien de vrij brede niche die de soort inneemt wat leefgebied betreft wordt de
smaragdlibel niet als doelsoort beschouwd in de huidige doelstelling.
4.4
Actief Biologisch Beheer na het herstel
Na het herstel kan het een optie zijn om het ven te bepoten met jonge snoek om
exotische (zonnebaars, hondsvis, bruine amerikaanse dwergmeerval) of andere vissen te
bestrijden en/of in te tomen. Deze maatregel moet pas overwogen worden indien er
effectief vis in het ven wordt vastgesteld en indien het ven niet af en toe droog zou
vallen. Hierbij wordt het best zes weken oude snoek (5 cm) bepoot met een minimale
densiteit van 500 individuen per ha (Skov & Nilson 2007). Dergelijke snoekjes kunnen
geleverd worden door het INBO (Linkebeek).
4.5
Aanleg van een regelbaar stuwsysteem
Vermits het venpeil het grondwaterniveau volgt, zal het opstuwen van het ven slechts
tijdelijk (winterhalfjaar en voorjaar) mogelijk zijn. Hierbij zal men enkel een tijdelijke
kleine peilverhoging kunnen realiseren, wat mogelijk in het voorjaar iets langer voor een
hogere waterstand zou kunnen zorgen. De aanleg van een regelbare stuw aan de
uitstroom van het ven heeft hierdoor van weinig nut.
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5. Hiaten in de kennis
5.1

Hoogteligging van de venbodem

Het TAW-niveau en de topografie van de venbodem na ruiming zijn niet gekend. Hierdoor
is het niet nauwkeurig te voorspellen hoe men de waterdiepte moet inschatten na
ontslibbing. Nu kan reeds gezegd worden dat in normale jaren het ven niet zal
droogvallen. In uitzonderlijk droge jaren zal dit wel gebeuren. Dit is geen probleem voor
het duurzaam behoud van de beoogde vegetaties en kan zelfs gunstig zijn om de
accumulatie van organisch materiaal te beperken en de eventuele aanwezige visstand
terug te zetten.

6. Opvolging van het herstel
De opvolging van een ven na herstel gebeurt het best zowel op biotisch als op abiotisch
vlak. Het ven wordt na de ingrepen aanvankelijk best minimaal om de twee jaar
bemonsterd. Op langere termijn kan het regime soepeler worden (b.v. om de 5 jaar).
Hierbij
worden
fysisch-chemische
bepalingen
minimaal
6
maal
per
jaar
(tweemaandelijks) uitgevoerd. Indien financieel haalbaar is een maandelijkse meting
uiteraard beter. In Bijlage II worden de te meten variabelen weergegeven. Het accent
ligt daarbij op nutriënten en buffercapaciteit. Enkele eenvoudig en goedkoop ter plaatse
te bepalen variabelen (pH, EGV, alkaliniteit,…) kunnen door de beheerder worden
gemeten, daarbij eenzelfde frequentie/tijdstip in acht nemend. Verder dienen de
peilbuizen opgevolgd te worden.
Tot op heden wordt de geleidbaarheid opgevolgd door het INBO. Het INBO zal dit blijven
doen zolang de CTD-diver (ZWAS232), eigendom van ANB-Limburg, aanwezig blijft.
Momenteel is er nog geen enkel programma waarin (herstelde) stilstaande wateren
worden gemonitord. Op termijn worden er mogelijk initiatieven om herstelde vennen op
te volgen ontplooid in het kader van het netwerk rond beheersmonitoring van
natuurgebieden of Natura2000 (instandhoudingsdoelstellingen).
Biotisch wordt het best gefocust op de vegetatie, waarbij de algemene evolutie door een
vlakdekkende kartering kan worden gevolgd (cf. Laurijssens et al. 2007). Specifieke
doelsoorten kunnen nauwkeuriger worden opgevolgd (situering met GPS). Een kartering
laat toe om ook uitspraken te doen in verband met de ontwikkeling en staat van
instandhouding van Natura 2000 habitats (Tjollyn et al. 2009). Het monitoren van andere
biotische groepen, bijzonder deze waarvoor een snellere reactie verwacht wordt dan de
plantengroei, zal extra informatie opleveren maar vergt bijzondere expertise.

7. Evaluatie herstel vennen “Achter de Witte Bergen”
Naast het Stijnsven werden nog een reeks vennen bezocht. Ten zuidwesten van het
Stijnsven liggen de zogenaamde vennen “Achter de Witte Bergen” (Figuur 4). Deze
vennen hebben in het verleden vooral geleden onder guanotrofiëring (vermesting door
uitwerpselen van vogels) door een inmiddels verdwenen meeuwenkolonie. Een aantal
van deze vennen was in de afgelopen 5 jaar volledig of gedeeltelijk het onderwerp van
herstelmaatregelen. Door het dichten van drainagegrachten is een aanzienlijke vernatting
gerealiseerd (Figuur 5).
7.1
Voorgestelde maatregelen
De door Bobbink et al. (2007) voorgestelde maatregelen omvatten het verwijderen van
alle sediment uit ven 1 en het opschonen van de oevers. Indien de doelstelling van een
zeer zwak gebufferd ven na twee jaar niet zou worden gehaald werd bekalking van het
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lokale inzijggebied voorgesteld. Bij vennen 2 en 3 werd voorgesteld om met herstel te
wachten wegens te sterke vermesting. Enige actie kan pas overwogen worden indien
uitgemaakt is of de onderliggende zandbodem ook P-verzadigd is. Voor ven 4 werden
dezelfde maatregelen als voor ven 1 voorgesteld, evenwel zonder bekalking vermits hier
een zuur heideven werd beoogd.
7.2
Uitgevoerde maatregelen
De voor ven 1 voorgestelde maatregelen zijn volledig uitgevoerd zonder dat een
evaluatie gebeurde. Hierdoor is het lokaal bekalken van het inzijggebied niet gebeurd.
Het is dus ook niet geweten of dit al dan niet nuttig zou kunnen zijn. Ven 2 werd
onaangeroerd gelaten. In ven 3 werd het sediment gedeeltelijk verwijderd en is de oever
gedeeltelijk opgeschoond (3a). Verder werd een geïsoleerde depressie nabij ven 3
volledig ontdaan van sediment en pitrus en zijn de oevers opgeschoond (3b). Ven 4 werd
slechts gedeeltelijk hersteld. Pitrus en sediment werden gedeeltelijk afgevoerd en de
oevers zijn aangepakt. Twee depressies werden gedeeltelijk gebaggerd.
Het slechts gedeeltelijk realiseren van de herstelmaatregelen in ven 4 gebeurde vooral
vanuit (avi)faunistische overwegingen. Op deze locatie werden immers soorten als
waterral en porseleinhoen gesignaleerd. Deze soorten passen echter niet bij de algemene
doelstellingen van het infiltratiegebied “Achter de Witte Bergen” en komen er slechts
voor dankzij het gedegradeerde vensysteem waarin zich uitgebreide pitrusvegetaties
hebben ontwikkeld.
7.3
Resultaten
De resultaten werden, enkel vanuit het vegetatieaspect, door de beheerders als eerder
negatief geëvalueerd. Het viel op dat storingsindicatoren, zoals tandzaden (o.a. knikkend
tandzaad) en zuringsoorten (o.a. goudzuring), zeer frequent voorkomen op de
opgeschoonde oevers. Hieruit blijkt dat de voedselrijkdom van deze halfgerestaureerde
vennen nog steeds hoog is en dat er sprake is van nalevering van nutriënten uit de niet
herstelde delen.
Het geïsoleerde, volledig herstelde ven 3b wordt na 2 jaar gekenmerkt door een
soortenarme vegetatie met dominantie van veenmossen en knolrus. De ontwikkeling van
deze vegetatie is nog vrij beperkt. In het water is reeds de vorming van een laag
organische detritus merkbaar en het water kleurt bruinig door de aanwezigheid van
humuszuren.
In ven 1 kon dezelfde vaststelling worden gemaakt, alleen is mannagras frequent
aanwezig en werd op één plek snavelzegge gevonden. Dit bevestigt het vermoeden dat
dit ven iets sterker gebufferd is dan de overige vennen in het gebied. De aanwezigheid
van typische soorten van zwak gebufferde vennen kon evenwel niet vastgesteld worden.
De geringe ontwikkeling van de oevers 5 jaar na herstel wordt door de beheerders als
minder succesvol beschouwd.
7.4
Evaluatie
De mate waarin herstelmaatregelen als succesvol worden beschouwd, hangt sterk af van
de vooropgestelde doelstellingen. Gezien deze vennenreeks volledig in het
infiltratiegebied gelegen is, zullen ze van nature zeer zwak tot niet gebufferd zijn. Gezien
de (van nature) vrij sterk schommelende watertafel (> 50 cm) is de ontwikkeling van
hoogveenachtige vegetaties langs de oever eerder moeilijk te verwezenlijken (Laurijssens
et al. 2007). Op dergelijke sites vormen vennen met soortenarme vegetaties van zure
milieus en humuszurenrijke wateren de meer natuurlijke situatie. Dergelijke vennen
behoren tot het habitattype 3160: dystrofe natuurlijke poelen en meren (Tjollyn et al.
2009). Het herstel van dergelijke vennen gebeurt langzaam. Een optimale ontwikkeling
van dergelijk habitat wordt slechts na 15 tot 20 jaar bekomen (Brouwer et al. 2009). In
dit licht kunnen we stellen dat de herstelde vennen nog een in een jong stadium
verkeren en moet het verwachtingspatroon ook in die zin worden bijgesteld.
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De voorgestelde bekalking van het infiltratiegebied zal moeten gebeuren indien de
beheerder als doelstelling toch een zwak gebufferd ven met H3130-vegetaties beoogd.
Hierbij moet echter gewezen worden op het effect van bekalken op het infiltratiegebied
dat van nature arm en weinig gebufferd is. Het is een ingreep die de abiotische
omstandigheden wijzigt, deze worden anders gemaakt dan dat ze van nature zouden zijn
en de maatregel heeft bovendien een sterk effect heeft op de vegetatie. Daarenboven
werden door Bobbink et al. (2007) heel weinig aanwijzingen gevonden voor een
verzuurde heidebodem. Bekalken wordt in Nederland als gunstig geëvalueerd, omdat
andere doelstellingen voorop gesteld worden en omdat de chemische samenstelling van
het grondwater er gevoelig anders is dan hier. Deze andere chemische samenstelling
wordt vooral verklaard door de aanwezigheid van een tertiaire geologische laag
(Formatie van Diest) met kenmerkende kleiige zanden. Er zijn bovendien sterke
aanwijzingen dat de achtergrondwaarden van zuurbufferende stoffen in Vlaanderen sterk
afwijken van deze die gekend zijn uit Nederland. Hierdoor is het implementeren van
herstelmaatregelen in Vlaanderen die in Nederland vaak en met succes worden
uitgevoerd geen garantie op succes, of zijn ze minder aangewezen wegens verschillende
verwachtingen. De beperkte ervaringen met het kunstmatig bufferen van vennen in
Vlaanderen geven aan dat de bekomen resultaten eerder wisselvallig zijn. Uit een
bevraging uitgevoerd in 2006-2007 betreffende de evaluatie van herstelmaatregelen
werd van de 7 gevallen waarbij werd ingegrepen in het bufferend vermogen van het ven
er slechts 1 als meer dan geslaagd beschouwd. In 3 gevallen werden slechts geringe
effecten waargenomen. Van de resterende 3 herstelprojecten kon geen evaluatie
bekomen worden (Denys 2007, gegevens INBO).
Gezien de trage evolutie van de vegetatie kan men beter via waterkwaliteitmetingen de
doeltreffendheid van de herstelmaatregelen nagaan.

CONCLUSIES

Stijnsven
De kansen voor herstel van het Stijnsven tot een zwak gebufferd ven met typische
vegetaties van het habitattype 3130 zijn groot te noemen.
Met het niet langer inlaten van nutriëntenrijk oppervlaktewater en het hydrologisch
herstel in het infiltratiegebied zijn reeds twee belangrijke maatregelen uitgevoerd. Als
logische volgende stap moet de historische belasting uit het vensysteem verwijderd
worden. Hiervoor is het ruimen van alle slib in het ven een noodzakelijke maatregel. Dit
dient zo volledig mogelijk te gebeuren. Dit betekent dat ook het wilgenbos verwijderd en
afgeplagd dient te worden. Enkel de zone waarin tot op heden doelsoorten voorkomen
moet gevrijwaard blijven. Verder kan het afplaggen van de oevers het herstel van de
gradiënt tussen venoever, natte en droge heide herstellen. Na het herstel kan, zo nodig
(b.v. als de aanwezigheid van vis wordt vastgesteld), overwogen worden om het
vensysteem te bepoten met snoek. Het voorzien van een regelbare stuw is niet zinvol.
Het terug aankoppelen van de beek kan enkel wanneer het beekwater voldoet aan de
normen.
Er dienen voor de uitvoering van verdere maatregelen geen voorafgaande studies meer
uitgevoerd te worden. Het is echter moeilijk in te schatten hoe diep het ven zal worden,
vermits geen gegevens voorhanden zijn van de topologie van de venbodem.
Bij de opvolging van het ven na de ingrepen dienen abiotische en biotische elementen
gemeten te worden. Naast de hydrologie is het raadzaam om de waterkwaliteit op te
volgen, waarbij de nadruk ligt op de evolutie van nutriënten en bufferend vermogen in
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het oppervlaktewater. Op biotisch vlak dienen de kenmerkende soorten van het
habitattype 3130 in detail opgevolgd te worden, eventueel met een kartering als
aanvulling.
Vennen “Achter de Witte Bergen”
De evolutie in deze vennen verloopt traag en de huidige toestand is onvoldoende
gevorderd om het succes van de maatregelen op basis van de vegetatie in te schatten.
Waterkwaliteitsgegevens zouden een beter zicht geven op de evaluatie van de
herstelmaatregelen.
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FIGUREN

Figuur 1: Situering van de verschillende grond- en oppervlaktewatermeetpunten rond het
Stijnsven: 233 langs de N-715, aan de inlaat van het Stijnsven en 232 aan de uitlaat van
het ven. In het heidegebied “Achter de Witte Bergen” staat 2 peilbuizen waarvan 201 en
202 de langste tijdsreeks bezitten. Bron: WATINA
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Figuur 2: De stijghoogte van het oppervlaktewaterpeil (in meter TAW) van meetlocaties
232 (donkerblauw) en 233 (paars), respectievelijk de uitlaat van het Stijnsven en de
inlaat van landbouwwater via de baan Hasselt-Eindhoven. De inlaat is watervoerend als
het peil boven 67,35 m TAW uitstijgt, het Stijnsven bevat water als het peil boven 66,7
m TAW uitkomt. Bron: WATINA.
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Figuur 3: De geleidbaarheid van het water dat het ven instroomt (donkerblauw) en
uitstroomt (paars). Het instromende water vertoont verhoogde geleidbaarheidswaarden
die soms boven de 300 µS/cm uitstijgen. Verrassend genoeg blijkt de geleidbaarheid van
het uitstromende water na het afkoppelen van de beek in maart 2008 zeer hoog op te
lopen, wat wellicht aan een daling van het waterpeil te wijten is. De diver bij de inlaat
werd in augustus 2008 verwijderd.
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Figuur 4: Situering en nummering van de vennen “Achter de Witte Bergen”.
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Figuur 5: Tijdreeks van grondwaterdiepte (in meter ten opzichte van het maaiveld) op
meetlocatie 202, waaruit de impact blijkt van de vernattingsmaatregelen einde 2006 en
einde 2007 op het grondwaterpeil. De twee (uitzonderlijk) droge zomers van 2009 en
2010 (tot einde juli althans) zijn duidelijk zichtbaar. Bron: WATINA.
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BIJLAGEN
Bijlage I: Kwaliteitsdoelstellingen voor het watertype Zm (matig zuur meer) volgens het
Besluit van de Vlaamse Regering (21/05/2010) tot wijziging van het Vlaams reglement
betreffende milieuvergunning en van de algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne, voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren,
waterbodems en grondwater (BS 09/07/2010, 45463-45497).
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Bijlage II: Lijst van fysisch-chemische variabelen die gemeten kunnen worden bij het
monitoren van vennen. De variabelen met * zijn prioritair op te volgen voor het
Stijnsven.
Oppervlaktewater
Matrix
*SO4
Cl
*PO4
*NO2
*NO3
*NH4
*Ca
K
Mg
Na
*Fe
Al
Si
Mn

bepaalbaarheidsgrens
laboprocedure

techniek

SAP-159A

ICS3000

SAP-159B

ICS3000

SAP-155A

ICP

*pH

SAP-101A

*EC (25°C)

SAP-102A

*O2

SAP-100A

*Buffercapaciteit

SAP-156A

Kj-N
*TP
chl a
faeo

SAP-154A
SAP-154A
SAP-158A

veld
Labo
veld
Labo
veld
TAP
TAM
destructie
destructie
NEN
NEN
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eenheid
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
pH-eenh
pH-eenh
µS/cm
µS/cm
mg/l
%
meq/l
meq/l
mg N/l
mg P/l
µg/l
µg/l

0,5
1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,1
1
1
0,01
0,01
0,5
0,01
5
5
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