DEEL 2: FLORA EN FAUNA VAN DE VENNEN
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5. Veranderingen in plantengroei van
vennen bij Oisterwijk en Boxtel
De bijzondere plantengroei van de vennen bij Boxtel en vooral
Oisterwijk trok al vroeg de aandacht van natuurliefhebbers
en -beschermers. ‘De Oisterwijkse vennen […] hebben hun heuvelachtige oevers begroeid met statige dennen, die zich weerspiegelen in het heldere water. Meen echter niet, dat
we daar niets anders hebben dan dennen en water. Rondom
sommige van die vennen […] heeft zich de hele plantenwereld
verzameld van de natte heide en ’t veenmoeras, oeverplanten
en waterplanten in eindelooze verscheidenheid, zoodat daar
van de vroege lente tot in den laten herfst allerlei bloemenpracht te genieten valt […]. Brabant ligt nog voor een groot
deel woest, maar ik weet geen enkele plek, waar in zo kleine
ruimte, zooveel belangrijks bijeen groeit’ (Thijsse, 1912).
In dit artikel gaan wij na hoe die plantenwereld in de loop der
jaren veranderd is en wat de oorzaken daarvan kunnen zijn.
Uit de waarnemingen van Thijsse (1912) weten we dat in het
begin van de twintigste eeuw een groot deel van de voor vennen
kenmerkende vegetatietypen op één of meerdere plekken in het
gebied in goed ontwikkelde vorm aanwezig was. Op de bodem
van de grotere vennen waren veelal goed ontwikkelde gemeenschappen met isoetide (rozetvormige) waterplanten aanwezig,
met grote biesvaren, waterlobelia en oeverkruid. In de luwte was
de ondergedoken vegetatie vaak goed ontwikkeld, van fonteinkruiden en kranswieren in matig gebufferd water tot veenmossen
en knolrus in zuur water. In oeverzones was een zeer diverse verlandingsvegetatie aanwezig. In zuur water met draadzegge,
waterdrieblad en veenmossen, drijftillen met hoogveenvegetaties,
poeltjes met veenbloembies, slijkzegge en lange zonnedauw,
en op de oever een natte heide met beenbreek, klokjesgentiaan

Gesteeld glaskroos is een nieuwkomer in herstelde zwak
gebufferde vennen (foto: David Tempelman, 2015).
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en weer andere veenmossen. De variant van minder zure
omstandigheden ging vaak schuil achter ijle riet- en biezenvegetaties en was zelfs nog soortenrijker, met o.a. slank wollegras,
plat blaasjeskruid en rood schorpioenmos en op de oever soorten
als Spaanse ruiter en teer guichelheil.
Sinds die tijd is van veel vennen de vegetatie één of meerdere malen
beschreven. De gegevens over flora- en vegetatie vanaf 1912 zijn
opgezocht in enkele honderden documenten en gegevensbestanden en in de zomer van 2015 is in 30 vennen (kaartje achteromslag) de water- en oevervegetatie geïnventariseerd (Tempelman, 2017).
De gegevens zijn ingedeeld in zeven perioden: 1900 – ’49,
1950 – ’69, 1970 – ’79, 1980 – ’89, 1990 – ’99, 2000 – ’09 en
2010 – ’15. De vennen zijn naar hun mate van buffering onderverdeeld in de typen van Van Dam & Brouwer (art. 4, dit nummer).

Kwaliteitsindicaties (zeldzame soorten)
Voor de natuurkwaliteit wordt als een inzichtelijke maat het
aantal zeldzame soorten (volgens Sparrius et al., 2014) per ven
per periode (‘venperiode’) gebruikt.
In totaal zijn in de loop der tijd 13303 waarnemingen van 509 taxa
in de vennen en op de oevers daarvan gedaan. Veel mossen, die
lang niet altijd zijn gedetermineerd, zijn voor de verdere verwerking
buiten beschouwing gebleven. Verder zijn sommige soortengroepen,
zoals kranswieren, wilgen en sterrenkroos op geslachtsniveau in
de analyses meegenomen. Dan blijven er nog 359 soorten wateren oeverplanten over, die in de verwerking zijn betrokken. Hieronder zijn ook soorten van vochtige-heidevegetaties, die vaak in
mozaïekvorm met de oever- en watervegetaties voorkomen. Een
aantal soorten is juist gebonden aan de overgangen tussen deze
vegetatietypen. Van deze soorten zijn er Nederland 66 inmiddels
vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam en twee (slijkzegge en bleekgeel
blaasjeskruid) zelfs uitgestorven. De meest voorkomende zeldzame soorten (tabel 1) weerspiegelen duidelijk de rijkdom aan

In sommige vennen komen hoogveenachtige vegetaties voor
met hoogveen-veenmos, ronde zonnedauw en kleine veenbes
(foto: David Tempelman, 2015).
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Grote biesvaren
Waterlobelia
Plat blaasjeskruid
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Fig. 1. Veranderingen van de gemiddelde aantallen
zeldzame soorten per ven, gesplitst naar ventype.
De tijdreeksen betreffen vennen waarvan in (bijna) alle
perioden voldoende waarnemingen beschikbaar zijn. Bij de
dikkere lijnen zijn er significante verschillen (p < 0,05)
tussen perioden en jaren. Aantal vennen tussen haakjes.
BEL = Belversven, GKO = Groot Kolkven, GAL = Galgeven.

ongebufferd (4)
zeer zwak gebufferd (5)
zwak gebufferd (BEL)
matig gebufferd (GKO)
niet geclassificeerd (GAL)
Gemiddeld aantal soorten per ven
40 zeldzame
soorten
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Tabel 1. Het totale aantal waarnemingen van alle soorten en de aantallen vennen van de
20 25 meest voorkomende zeldzame soorten in verschillende perioden.
Niet-gemarkeerde soorten komen vooral in zeer zwak gebufferde vennen voor.
Aantal vennen: x= 1-2, xx= 3-5, xxx= 6-9, xxxx= 10-15, xxxxx= 16-20. 10 * vooral in ongebufferde vennen,
** vooral in laagveenverlandingen en zwak tot matig gebufferde vennen
0
† vooral in zwak gebufferde wateren
1990-’99

gradiënten van de vennen: de meeste soorten zijn kenmerkend
voor (zeer) zwak gebufferde wateren, maar er zijn ook soorten bij
van hoogvenen met randzones, zoals lavendelhei en kleine veenbes en van laagveenverlandingen, zoals moerasvaren en waterscheerling. Hoewel het totale aantal waarnemingen van soorten in
de eerste helft van de vorige eeuw ongeveer 40% geringer is dan
in de meest recente periode is het aantal recente waarnemingen
van zeldzame soorten nauwelijks groter dan het aantal oude waarnemingen. Vooral in de jaren tachtig was het aantal waarnemingen
van zeldzame soorten gering, terwijl de vennen toen uitgebreid
zijn geïnventariseerd. De sterke daling van het aantal zeldzame
soorten heeft zich in alle watertypen voorgedaan (fig. 1), als
gevolg van vermesting (eutrofiëring), verdroging en verzuring.
Zowel door het (internationale) anti-verzuringsbeleid als door de
genomen maatregelen is er sinds de jaren tachtig een sterk herstel
opgetreden in nagenoeg alle vennen, maar niet tot het niveau van
het begin van de 20e eeuw. In het sterk geëutrofieerde Groot Kolkven is geen herstel opgetreden.
Vooral vanaf 1990 zijn in vrijwel alle (zeer) zwak gebufferde vennen
beheermaatregelen uitgevoerd (baggeren, toevoer van gebufferd

2010-’15

1990-’99

2010-’15

Fig. 2. Gemiddeld aantal waargenomen plantensoorten
in ongebufferde vennen in twee perioden, met weinig
beheer ( ; n=8) of veel beheer (kappen bos langs
oever, opschonen oever, baggeren; ; n=9).

water; tabel 1 in art. 14, dit nummer). Dit is een belangrijke oorzaak van de significante toename van het aantal zeldzame soorten
in deze vennen in de laatste jaren (fig. 1). Daarnaast is er een significante toename van het aantal zeldzame soorten in de ongebufferde vennen (fig. 1). Deze toename heeft vooral betrekking op
vennen waar maatregelen zijn uitgevoerd, zoals baggeren en vrijstellen van oevers (fig. 2).

Milieuindicaties
Per venperiode zijn nutriëntenindicaties (Ellenberg et al., 2001)
berekend op een schaal van 1 (zeer voedselarm) tot 9 (overmatig
voedselrijk), waarbij alleen de presentie is meegenomen en niet
de abundantie. Opgemerkt moet worden dat bij Ellenberg het
onderscheid tussen indicatie voor nutriënten en buffering niet
altijd duidelijk is.
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ongebufferd (4)
zeer zwak gebufferd (5)
zwak gebufferd (BEL)
matig gebufferd (GKO)
niet geclassificeerd (GAL)
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Fig. 3. Veranderingen van de gemiddelde indicatiegetallen
voor nutriëntenbeschikbaarheid volgens Ellenberg et al.
(2001) per ventype. Bij de dikke lijn is er een significant
(p < 0,05) verschil tussen de perioden en jaren.
Aantal vennen tussen haakjes.
BEL = Belversven, GKO = Groot Kolkven, GAL = Galgeven.

Zeer prominent en significant is de stijging van de nutriëntenindicatie in de ongebufferde vennen vanaf de jaren zestig tot de
jaren negentig, vooral door toename van eutrafente oeversoorten
als pitrus (fig. 3). Over die periode zijn geen verschillen gevonden
tussen ongebufferde vennen met weinig en veel beheer.
In de zeer zwak gebufferde vennen was de nutriëntenindicatie volgens Ellenberg hoger dan in de ongebufferde vennen, maar deze
is niet gestegen en nu gelijk aan die van de ongebufferde vennen.
Waarschijnlijk heeft het verwijderen van het sediment in de meeste
zeer zwak gebufferde vennen hieraan bijgedragen. In het van oorsprong zeer zwak gebufferde Galgeven is door de toevoer van
gebufferd grondwater de nutriëntenindicatie (te?) sterk gestegen.
Zoals verwacht liggen de indicatiegetallen voor nutriëntenbeschikbaarheid in de zwak en matig gebufferde vennen (met een grote
invloed van beekwater) op een hoger niveau dan in de ongebufferde en zeer zwak gebufferde typen. In het Belversven is na het
uitbaggeren in 2005 geen sterke daling van de nutriëntenindicatie
waargenomen, waarschijnlijk doordat de meeste oeverplanten uit
voedselrijk milieu gespaard zijn gebleven (fig. 3).

Veranderende vegetatiebeelden
De bovenstaande getallen illustreren duidelijk de enorme aftakeling
van de vennen, tot in de jaren tachtig van de 20e eeuw, en ook het
gedeeltelijke herstel wat daarop is gevolgd. Met behulp van een
ordinatiemethode zijn deze ontwikkelingen nader geanalyseerd
(van Dam et al., 2017, art. 1). De resultaten daarvan zijn gebruikt
voor onderstaande beschrijving van de veranderingen in de vegetatie en de daaraan ten grondslag liggende processen.
De door isoetiden gedomineerde onderwaterweides zijn verdwenen
door verzuring (Groot Huisven, Galgeven) of door alkalinisering en
vermesting (Centrale vennen, Belversven), waarbij fases met explosieve knolrusgroei, respectievelijk algenbloei een belangrijke rol
hebben gespeeld. Verlandingsvegetaties hadden vooral te leiden

Van links naar rechts:
• Waterdriebladzone in het Schaapsven (foto: David Tempelman, 2015).
• Vegetatiezonering in het Palingven.
Behalve pitrus en witte waterlelie
komt hier ook drijvend fonteinkruid
voor, een herinnering aan de lichte
eutrofiëring van dit ven door zwemmers enkele tientallen jaren geleden
(foto: David Tempelman, 2015).
• Waterdrieblad
(foto: David Tempelman, 2015).
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van de combinatie van verminderde grondwaterinvloed en aanvoer van zwavel, stikstof en fosfor via water en lucht. Vooral de
ontwikkeling van een zwavel- en ammoniumrijke sliblaag was
funest voor wortelende water- en oeverplanten en maakte het
voortbestaan van drijftillen onmogelijk. Gevolg was een veel hardere overgang van een kale waterlaag naar een geregeld droogvallende oever. Uit het kale water kon kooldioxide gemakkelijk
ontsnappen, waardoor de resterende ondergedoken vegetaties
nog sneller achteruitgingen. Alleen op enkele plekken met nog
vrij schoon grondwater en geen aanvoer van vermest oppervlaktewater konden zich verarmde restanten van de oorspronkelijke
water- en oevervegetatie handhaven. Meest succesvol hierin
waren gele plomp en witte waterlelie, die via hun grote drijfbladeren voldoende zuurstof konden bemachtigen om hun wortelmilieu
te vrijwaren van een overdosis sulfide en ammonium. Vanaf de
bovenkant werd de oevervegetatie steeds meer vervangen door
aangeplant en spontaan opslaand bos, of door gagelstruwelen en
velden met pijpenstrootje.
In de ongebufferde vennen heeft de afgenomen verzuring inmiddels geleid tot afname van de kenmerkende soorten uit de verzuringsfase, zoals knolrus en sikkelmos, en terugkeer van soorten
van zowel zuur als zeer zwak gebufferd, maar niet zeer voedselarm water. Door het ontbreken van een rijke vegetatiestructuur
blijft dit herstel echter vaak beperkt tot enkele hoekjes, bijvoorbeeld beginnende drijftillen in hoekjes waar organisch materiaal
bijeendrijft en nog grondwaterinvloed aanwezig is, of kleine zeggenveldjes in niet te diepe, slibarme delen nabij de venoever. Ondergedoken vegetaties in zwak gebufferde vennen lijken zich veel
beter te herstellen. Ook worden aanvullende maatregelen genomen,

Van links naar rechts:
• Waterlobelia (foto: Cor Kievit, 2015).
• Loos blaasjeskruid is kenmerkend voor licht
geëutrofieerde vennen (foto: David Tempelman, 2015).
• Bloeiend oeverkruid op een drooggevallen,
zandige bodem van een zeer zwak gebufferd ven
(foto: David Tempelman, 2015).

met name verwijdering van het opgehoopte slib. In het Van Esschenven, Staalbergven en Winkelsven keert plaatselijk de isoetidenvegetatie terug in niet te diepe, opgeschoonde delen. Tekenend is
wel dat een relatief eutrafente soort als gesteeld glaskroos nieuw
is in deze vegetatie. De opgeschoonde bodem is in potentie ook
weer geschikt voor ondergedoken, waterlaag vullende planten.
Door het verwijderen van de sliblaag, de afname van grondwaterinvloed en het ontbreken van vegetatiestructuur is het water daar
echter meestal te arm aan kooldioxide voor geworden. Daarom
beperkt een meer duurzame hervestiging zich vaak tot enkele
hoekjes. Er is nog een lange weg te gaan naar herstel van de
voormalige diversiteit in structuur en in soorten.
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Summary
Changes of flora and vegetation of moorland pools near Oisterwijk and Boxtel
Changes over the last century of the macrophyte species composition
in thirty moorland pools in the southern part of The Netherlands were
studied. In 2015 a field survey was conducted and data dating back to
1912 were retrieved from reports and publications.
Particularly in the beginning of the 20th century shallow soft water lakes
in this region were rich in gradients and harboured a rich variety of
macrophytes. The high macrophyte diversity decreased from an average
of 13.4 rare species in the period 1900 – ’49 to 2.2 in the 1980’s, mainly
due to acidification by acid atmospheric deposition and eutrophication.
In the period 2010 – ’15 the number of rare species had increased to 6.2.
Most rare species are characteristic for very weakly buffered soft waters,
whilst some of these species are typical for acid waters or moderately
buffered fens. Some of the rare species disappeared from the area and
are extinct in The Netherlands now.
The recovery is not only due to the decrease of acid atmospheric deposition in the last three decades, but also to measures as dredging and
artificial supply of buffered water, cleaning of the banks and cutting of
trees and shrubs. The beneficial effects of management measures are
visible in the whole range of acid to weakly buffered pools.
Although the nutrient concentrations, particularly ammonium, in the surface
water of the pools have declined considerably in the past few decades the
rooted aquatic plants indicate an increase of nutrient availability.
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