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1.   Inleiding 

1.1    Aanleiding 

In 2013-2014 is in het natuurgebied van de Overasseltse en Hatertse Vennen een grootschalige 
inrichting uitgevoerd, het zogenaamde ‘Vennenproject’. De belangrijkste ingreep was het kappen 
van ongeveer 36 hectare bos en het vervolgens afplaggen van de bosgrond als grondslag voor 
heideontwikkeling. Daarnaast zijn in het project: landbouwpercelen afgegraven, percelen met kans 
op waterschade opgehoogd, sloten en greppels afgedamd en drie kleine vennen schoongemaakt. 
Het ophogen vond plaats in de zomer van 2013; het zaagwerk werd uitgevoerd van 1 tot 13 
september 2013 en het totale werk werd voltooid begin april 2014. 

De reden voor deze ingreep was een ernstige verdroging van het natuurgebied van de 
Overasseltse en Hatertse vennen. Provincie Gelderland (2004) bestempelde het gebied als 
‘verdroogde natte parel’ en wees het aan als ‘actie gebied’. De actie werd ingebed in het 
Provinciaal Meerjaren Programma 2008-2013. Grondleggend voor de aanpak was hydrologische 
onderbouwing GGOR Overasselse en Hatertse vennen in opdracht van het waterschap 
(Witteveen+Bos, 2008). Dit onderzoek wees het kappen van bos aan als de meest effectieve 
interne anti-verdrogingsmaatregel. De bevindingen in deze studie werden doorvertaald in een 
Maatwerkplan (Stuurgroep, 2008) en een inrichtingsplan van DLG in samenwerking met 
Staatsbosbeheer (Buddingh et al., 2010). De beoogde bosomvorming diende een aantal doelen: 
terugdringen verdroging van de vennen, herstel van (natte) heide en gradiënten, verbinden van 
populaties van een aantal zeldzame soorten en herstel van het open karakter van het gebied. 

Het Vennenproject ontmoette veel maatschappelijke weerstand (Buijs et al., 2017) die leidde tot 
aanpassingen in het project. Belangrijk was een vermindering van 70 hectare naar ca. 35 hectare 
bosomvorming. Ook hebben de Gemeenten Wijchen en Heumen aan de vergunningverlening 
voorwaarden verbonden. Deze zijn door de Stuurgroep in juni 2011 vastgelegd in het document 
‘Voorwaarden voor de omgevingsvergunning Hatertse en Overasseltse vennen’. Een van de 
voorwaarden was een ‘Monitoring- en evaluatiesysteem’. Deze voorwaarde doelde op een 
monitoring door Staatsbosbeheer van de effecten binnen het natuurgebied alsmede op een 
monitoring door het Waterschap van de effecten op grondwaterstanden in de omgeving 
(Witteveen+Bos, 2014).

Het idee voor een monitoring kwam in 2010 voor het eerst ter sprake in een gesprek tussen de 
gedeputeerde en de Stichting Bewoners. Toen bleek dat kap van 70 hectare op veel weerstand 
zou stuiten deed de provincie het voorstel om te beginnen met maximaal 35 hectare met daarbij de 
voorwaarde dat er na vijf jaar geëvalueerd zou worden en bepaald of verdere kap noodzakelijk 
was om de doelen te bereiken.

Het voorliggende rapport beschrijft de monitoring door Staatsbosbeheer, die is uitgevoerd in 
2014-2019. De beschrijving omvat de volgende elementen:
- De aanpak van het monitoring programma;
- Een samenvatting van de uitkomsten van de monitoring;
- Een toetsing van deze uitkomsten aan de doelen.

Het rapport is bedoeld als een samenvatting van de resultaten. De precieze resultaten en de 
onderzoeksmethoden staan beschreven in achterliggende rapporten en verslagen. Specifiek voor 
dit rapport is het toetsen van de resultaten en het samenbrengen van de verschillende 
componenten in één beschouwing. Ook waren er gedurende het onderzoek, door voortschrijdend 
inzicht, wijzigingen nodig in de onderzoeksmethode en de criteria. De opzet van het onderzoek en 
de gemaakte wijzigingen worden in dit rapport gemotiveerd.
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1.2    Doelstelling 

Het rapport heeft als doel om bij te dragen aan het Provinciaal beleid gericht op de 
kwaliteitsverbetering van het natuurgebied Overasseltse en Hatertse vennen. Het specifieke doel 
is het beschrijven en toetsen van de effecten van het Vennenproject 2013-2014. 

1.3    Vraagstelling 

De vragen waarop dit rapport antwoord wil geven zijn: 
- Hoe is het monitoring programma opgebouwd?
- Welke effecten zijn hiermee gemeten tussen de uitvoering en vijf jaar later (2019)?
- Hebben de maatregelen het bedoelde effect gehad?

1.4    Leeswijzer 

De opbouw van het monitoring programma behoort strikt genomen niet tot de 
onderzoeksresultaten. Echter, het begrip van deze opbouw is nodig voor de interpretatie en 
conclusies. De totstandkoming en het toetsingskader van het monitoring programma worden 
daarom besproken in Hoofdstuk 2. 

Hoofdstuk 3 presenteert de verschillende deelonderzoeken met hun methode, toetsingskader, 
metingen en toetsing.

Hoofdstuk 4 is een synthese van de deelonderzoeken, gevolgd door een discussie over de 
beoordeling van het effect van de maatregelen 2013-2014.
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2.   Het Monitoring Programma (MP) 

2.1    Totstandkoming van het MP  

Het startpunt van het monitoring was het stellen van de voorwaarden van Gemeenten Wijchen en 
Heumen in de stuurgroep  (juni 2011). In de projectgroep gaf de provincie nadere aanwijzingen 1

voor de invulling ervan (Bons, 2011): 

“Naar controleerbare evaluatiecriteria 
Uit de omgeving van de vennen komt de vraag naar voor iedereen transparante evaluatiecriteria.  
Er wordt fors ingegrepen, wanneer is het genoeg en het doel bereikt. Met de gebruikelijke aanpak is hier geen 
concreet antwoord op te geven. Het kan immers altijd beter en er zijn altijd stukken die toch wat achterblijven en 
nog wat aanvullende maatregelen vragen. 
Om te kunnen voldoen aan de vraag is dus een andere benadering vereist, met de volgende uitgangspunten: 
• Eenvoudige, eenduidige criteria die de lading voldoende dekken 
• Voor een leek te controleren monitoring en evaluatie 
• Absolute doelen 
Dit betekent dat moet worden gewerkt met absolute criteria dat wil zeggen met meters, stuks, aantal dagen etc. “ 

Staatsbosbeheer heeft hierop een Monitoring Programma (MP) opgesteld voor het natuurgebied 
(Smeding & Woesthuis, 2011). Dit MP werd voorgelegd aan de klankbordgroep die onder 
voorbehoud goedkeuring gaf. De klankbordgroep vroeg om een meer betrouwbare meting van de 
waterkwaliteit en ook was zij niet tevreden over het ontbreken van biotische parameters hiervoor. 
De Provincie en Staatsbosbeheer hebben daarop toegezegd om de meting van waterkwaliteit te 
zullen verbeteren conform de opmerkingen van de Klankbordgroep. Na deze overeenstemming is 
de stuurgroep akkoord gegaan met de invulling van het Monitoring Programma door 
Staatsbosbeheer. Het MP (Smeding & Woesthuis 2011) kon toen worden toegevoegd aan de 
vergunningaanvraag augustus 2012.

Nadat het Vennenproject was gegund, is Staatsbosbeheer begonnen met de voorbereiding en het 
verbeteren van het MP. Urgent was toen het vaststellen van de referentie of ‘nul-situatie’ van de 
waterpeilen in de vennen. De database met metingen van de peilschalen in de vennen is 
onderzocht en geordend met het oog op gebruik als ‘nul-situatie’ (Maljaars & Hanhart, 2013). De 
peilschalen zijn zonodig hersteld of nieuw geplaatst. In november 2012 is in overleg met de 
Klankbordgroep een keuze gemaakt over de chemische parameters voor kwaliteitsonderzoek 
(Hanhart, 2012; Maljaars & Hanhart, 2013). In 2013 is ook een keuze gemaakt over de 
meetfrequentie van 2x/jaar van waterchemie op basis van het advies van Van Dam (2013). Uit dit 
laatste advies kwam ook naar voren dat de meetreeks met 8 indicator-vennen kon worden 
verbeterd door de toevoeging van 1 meetlocatie buiten de invloedssfeer van de boskap. Ook is in 
overleg met de Klankbordgroep gekozen om de biotische parameter in te vullen met Diatomeeën 
die in vennen zeer indicatief zijn voor waterkwaliteit.

In februari 2013 is een bijeenkomst georganiseerd door Waterschap Rivierenland, over de 
monitoring van water in drie anti-verdrogingsprojecten. Op basis hiervan is de opzet van het 
meetprogramma 2013-2018 verder verbeterd. De Provincie Gelderland heeft besloten medio 2013 
om het MP (Smeding & Woesthuis, 2011) inclusief de bovengenoemde verbeteringen, te 
subsidiëren.

 In het ‘Vennenproject’ waren drie overleg-organen: stuurgroep cq. gebiedscommissie (bestuurders), 1

projectgroep (Provincie, DLG, Staatsbosbeheer, Waterschap en Gemeenten) en de klankbordgroep 
(vertegenwoordiging bewoners en NGO’s).
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2.2    De opbouw van het MP 

2.2.1   Algemeen toetsingskader 
De doelen van het Vennenproject waren: het terugdringen verdroging van de vennen, herstel van 
(natte) heide en gradiënten, verbinden van populaties van een aantal zeldzame soorten van 
heiden en vennen (Buddingh et al., 2010). Deze doelen waren gebaseerd op beleid (Provincie 
Gelderland, 2004) en op onderzoek (o.a. Witteveen+Bos, 2008). De gewenste effecten van de 
maatregelen hadden betrekking op deze doelen. 
Voor de opbouw van de monitoring was de vraag: welke metingen zijn representatief voor de 
gewenste effecten? Welke kenmerken of parameters zijn relevant? En welke drempelwaarden 
dienen deze kenmerken te bereiken? Met andere woorden: hoe kunnen de gekozen parameters 
worden beoordeeld?

Nadat de Gemeenten een monitoring als voorwaarde hadden gesteld, maakte de Provincie een 
voorzet voor geschikte parameters om de verdroging en het heideherstel te meten (Bons, 2011). 
Ook was een voorbeeld beschikbaar van monitoring in verband met een eerdere kleinschalige 
boskap van 5 hectare in 2008 (Woesthuis, 2011a, 2011b). Om het herstel van heide en vennen te 
kunnen definiëren, bestonden en bestaan ook landelijke evaluatie-criteria voor natuurtypen (Van 
Beek et al., 2014 incl. voorafgaande publicaties). In de Overasseltse en Hatertse vennen betreft 
het Vochtige heide (SNL N06.04), Droge heide (SNL N07.01), Zwakgebufferd ven (SNL N06.05) en 
Zuur ven of hoogveenven (SNL N06.06). Op basis van deze stukken ontwikkelde Staatsbosbeheer 
een Monitoring Programma. Het plan omvatte een onderbouwing van de keuze van de parameters 
en van gewenste kwantitatieve effecten op deze parameters (Smeding & Woesthuis, 2011).

2.2.2   Keuze van de parameters 
Het Monitoring Programma toetst de volgende doelen:
1. Vernatting van het vennengebied, w.b.t. de kwantiteit (m.a.w. de hoeveelheid water);
2. Vernatting van het vennengebied, w.b.t. de kwaliteit van het water;
3. Kwaliteit van heideterreinen;
4. Verbinding tussen de vennen en heideterreinen

Als representant van deze doelen zijn de volgende parameters gekozen:
1. De hoogte van de waterpeilen van de vennen;
2. De chemische waterkwaliteit en het voorkomen van diatomeeën;
3. De hoeveelheid heideterrein en het voorkomen van heiden en karakteristieke plantensoorten;
4. De mate van connectie tussen de doeltypen van ven en heide.

De parameters worden nader gepreciseerd, met oog op kwantitatieve analyse, in Hoofdstuk 3 met 
de resultaten. In de paragrafen over methode (Hoofdstuk 3) worden de metingen gemotiveerd.

2.2.3   Keuze van criteria 
Ten aanzien van alle parameters zijn drempelwaarden gekozen die bereikt moeten worden voor 
het behalen van het doel. In Hoofdstuk 3 met de resultaten worden de criteria gemotiveerd.

2.2.4   De plaats van onderzoek 
Het Vennengebied is gelegen in de Gemeenten Wijchen en Heumen. Het onderzoek vond plaats 
binnen het eigendom van Staatsbosbeheer in negen (zie fig. 1) van de ca. dertig vennen en is 
gelijkmatig verspreid over de heideterreinen in het gebied.
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Figuur 1: Overzicht van alle vennen die betrokken waren in het wateronderzoek binnen het Monitoring 
Programma van het ‘Vennenproject’. Hydrobiologisch onderzoek aan Diatomeeën vond plaats in het 
Uiversnest, Eendenven, Botersnijder-Zuid en Roelofsven.
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3.   Resultaten 

3.1    Waterkwantiteit: Venpeilen 

3.1.1    Methode
Het onderzoek is uitgevoerd door Hanhart Consult resp. Eelerwoude (Maljaars & Hanhart, 2012; 
Hanhart, 2017; Hanhart, 2019).

Waar: 9 vennen: acht indicator vennen, representatieve selectie op basis van het watertype en de 
hoogteligging plus een ven (Kersjesven) buiten het invloed van het project (tabel 1). 
Wat: peilschalen aflezen cm t.o.v. NAP.
Wanneer: de divers die vier keer per jaar worden uitgelezen in de periode 2014-2018. De divers 
registeren 4x per etmaal het peil.
Verwerking: de metingen worden vergeleken met een referentieset van metingen op dezelfde 
locatie (Maljaars & Hanhart, 2012). De meetsets van de perioden voor en ná de ingreep zijn 
vergeleken met behulp van het statistische programma Menyanthes (Asmuth et al., 2019).

Tabel 1: Selectie van negen vennen die dienen als ‘indicatorvennen’.  De vennen staan geordend naar 
watertype en vervolgens in volgorde van hoogteligging. 

3.1.2    Criteria
Bij de vergunningverlening van het project zijn de verwachting en criteria geformuleerd (Smeding & 
Woesthuis, 2011):

Door het verwijderen van het bos vermindert de verdamping en zal naar verwachting meer regen- en 
grondwater naar de vennen infiltreren. Indien het niveau van het venoppervlaktewater significant stijgt 
(gemiddeld over 2 resp. 5 jaar) dan is de beoordeling positief. De beoordeling betreft de acht 
indicatorvennen en de verwachtingen (hypothesen) die specifiek voor deze vennen opgesteld zijn 
(tabel 2). Onder een lichte stijging wordt verstaan: gemiddeld meer dan 4 cm. De beoordeling na 5 
jaar is positief als 75% van de verwachtingen in tabel 2 (ja/nee) wordt gerealiseerd. 

Naast de peilhoogte wordt ook de peilfluctuatie beoordeeld. Door de groei van de grondwatervoorraad 
zal naar verwachting het zomerpeil in de vennen geleidelijker zakken en ook minder vaak droogvallen. 
Als de standaarddeviatie (SD) van het gemiddeld peil significant lager wordt dan is de beoordeling 
positief.

Naam ven Hoogteligging Watertype relatie Vennenproject

typering m NAP
Eendenven zeer hoog 11,1 zuur boskap rondom
Uiversnest hoog 10,8 zuur boskap oost oever
Botersnijder-West&oost hoog 10,7 zuur boskap rondom
Botersnijder-Zuid laag 9,5 zuur boskap rondom
Kersjesven laag 9,5 zuur buiten projectgebied
Meeuwenven laag 9,3 zuur boskap rondom
Bosven vrij hoog 10 zwak gebufferd boskap zuid oever
Roelofsven-Zuid laag 9,6 zwak gebufferd boskap op afstand west
Oude rakenbergven zeer laag 8,5 zwak gebufferd boskap noord oever
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Tabel 2: Verwachtingen in 2011 ten aanzien van het effect van het Vennenproject.

Bij de ontwikkeling van de onderzoeksmethode in 2012 (zie §2.1) is de werkwijze verscherpt. Door 
een revisie van de oude database (Maljaars & Hanhart, 2012) kwam een betere referentie 
beschikbaar dan de referentieperiode 2000-2006 die Smeding en Woesthuis (2011) voorstelden. 
Door de mogelijkheden van het statistische programma Menyanthes kon een betere keuze 
gemaakt worden in kenmerken die konden voor de toetsing:
- Waterniveau: Menyanthes vergelijkt met behulp van een step-trend analyse twee modellen: 

model van de relatie tussen venpeil, neerslag en verdamping vóór de ingreep (1988-oktober 
2013) en een model van de 5-jarige meetreeks na de ingreep (oktober 2013 – december 2018). 
Door deze analyse wordt het effect van het weer uitgeschakeld.

- Waterniveau: GHG (dwz gemiddelde hoogste peil), GLG (gemiddelde laagste peil) van de 
periode vóór (1988-oktober 2013) en na de maatregelen (oktober 2013 – december 2018).

- Fluctuatie: Het gemiddelde verschil tussen de GHG en GLG vóór en na de maatregelen.

3.1.3    Metingen en interpretatie
De in 2011 opgestelde verwachting van de effecten van de maatregelen na 5 jaar is voor drie in 
het centrum van het gebied met rivierduinen gelegen vennen ruim uitgekomen. Het peil van het 
Eendenven en Botersnijder-West is na de uitvoering van het vennenproject met respectievelijk 10 
en 5 cm gestegen. Hoewel er geen effect op het peil in het Uivernest is verwacht, is het peil hier 
ook 10 cm gestegen. De fluctuatie in de drie vennen nam sterk af. 
De in 2011 opgestelde verwachtingen zijn voor het Botersnijder-Zuid net niet uitgekomen. Er was 
een lichte peilstijging (meer dan 4 cm) verwacht, de peilstijging bedroeg echter 3 cm. Hoewel dit 
wel werd verwacht is de peilfluctuatie niet significant afgenomen. In het Meeuwenven is het venpeil 
niet significant gestegen, echter de fluctuatie nam wel af. 

Verwachte effecten over 5 jaar
Naam ven Waterniveau Fluctuatie pH Toelichting
Eendenven lichte stijging meer constant onveranderd Veel boskap rondom; toename 

grondwaterinvloed; groot 
waterlichaam dat effect op pH in 5 
jaar nog niet laat zien

Uiversnest stabiel onveranderd onveranderd Bosomvorming in omgeving 
beperkt; is groot waterlichaam dat 
verandering in 5 jaar niet toont

Botersnijder-
West&oost

lichte stijging meer constant onveranderd Vooral aan noordzijde minder bos 
plus doorwerking van effect van 
vorige bosomvorming; groot 
waterlichaam dat effect op pH in 5 
jaar nog niet laat zien

Botersnijder-Zuid lichte stijging meer constant lichte verhoging Veel boskap rondom; toename 
grondwaterinvloed 

Kersjesven stabiel overanderd onveranderd Buiten het projectgebied; geen 
effect verwacht

Meeuwenven lichte stijging meer constant lichte verhoging Zeer veel boskap rondom; 
toename grondwaterinvloed 

Bosven lichte stijging meer constant onveranderd Ligt aan rand projectgebied; 
grondwaterinvloed kwalitatief 
onveranderd

Roelofsven-Zuid lichte stijging meer constant onveranderd Ligt aan rand projectgebied; 
grondwaterinvloed kwalitatief 
onveranderd

Oude rakenbergven lichte stijging meer constant lichte verhoging Noordzijde ontbost; toename 
grondwaterinvloed 

7



Het Kersjesven, Bosven, Roelofsven-Zuid en Oude Rakenbergven bevinden zich meer in de 
randzone van de rivierduinen. De in 2011 geformuleerde verwachtingen zijn in dit deel van het 
natuurgebied minder vaak uitgekomen dan in het centrum van het gebied. 
In het Kersjesven, gelegen buiten het boskap-gebied, was inderdaad geen peilstijging. Maar er 
werd een positief effect op peilfluctuatie gevonden. In het Bosven bleef het peil min of meer gelijk 
en nam de fluctuatie af. In het Roelofsven-Zuid zakte het venpeil iets. In het het Oude 
Rakenbergven zakte het venpeil het meest: 6 cm. En de peilfluctuatie nam er toe.
In 10 van de 18 cellen (56%) over waterkwantiteit is tegemoet gekomen aan de doelen van 2011.

Tabel 3: Verandering van venpeilen (bron: Hanhart, 2019)

Tabel 4: Jaarlijkse fluctuatie van het venpeil en verschil vóór en ná de boskap. (bron: Hanhart, 2019)

De resultaten indiceren dat de grote vennen (Uiversnest, Eendenven, Botersnijder-West) die 
midden in het duingebied liggen, profiteren van de toename van de ‘freatische’ watervoorraad door 
verminderde verdamping. Twee zwak gebufferde vennen die aan de rand van het duingebied 
liggen, profiteerden niet van de toegenomen watervoorraad in het centrum. In deze vennen trad 
verdroging op door oorzaken die ten zuiden van het vennengebied lijken te liggen (Witteveen+Bos, 
2018). Botersnijder-Zuid en Meeuwenven vertoonden een gemengd beeld dat mogelijk 
veroorzaakt wordt door een combinatie van het effect van de boskap en een negatief effect van de 
externe oorzaken. 

8

ven	nr. naam TNO-nummer Verandering	 EVP	zonder	 EVP	met	 Verschil	in	EVP
meetbuis venpeil steptrend steptrend

cm. % % %
1 Oude	Rakenbergven P46A0022 -6 73,2 74,8 1,6
2 Uiversnest P46A0015 10 65,3 78,9 13,6
3 Eendenven P46A0011 10 82,9 91,0 8,1
4 Bosven P46A0040 -1 75,8 75,8 0,0
5 Botersnijder	West P46A0047 5 84,0 88,8 4,8
6 Botersnijder	Zuid P46A0021 3 79,3 79,8 0,5
7 Meeuwenven P46A0005 1 83,6 83,6 0,0
8 Roelofsven	Zuid P46A0003 -2 78,6 79,9 1,3

gemiddeld 2,5 77,8 81,6 3,7
9 Kersjesven	(referentieven) P46A0010 0 66,1 64,8 -1,3

ven	nr. naam TNO-nummer 	jaarlijkse	fluctuatie	van	het	venpeil
meetbuis voor	 na verschil

m. m. m.
1 Oude	Rakenbergven P46A0022 0,49 0,55 0,06
2 Uiversnest P46A0015 0,32 0,28 -0,04
3 Eendenven P46A0011 0,38 0,32 -0,06
4 Bosven P46A0040 0,33 0,25 -0,08
5 Botersnijder	West P46A0047 0,37 0,34 -0,03
6 Botersnijder	Zuid P46A0021 0,27 0,28 0,01
7 Meeuwenven P46A0005 0,37 0,28 -0,09
8 Roelofsven	Zuid P46A0003 0,43 0,40 -0,03

gemiddeld -0,03
9 Kersjesven	(referentieven) P46A0010 0,35 0,26 -0,09



3.2    Waterkwaliteit: chemische kenmerken 

3.2.1    Methode
Het onderzoek is uitgevoerd door Hanhart Consult resp. Eelerwoude (Maljaars & Hanhart, 2012; 
Hanhart, 2017; Hanhart, 2019) in samenwerking met B-ware.

Waar: 9 vennen: acht indicator vennen, representatieve selectie op basis van het watertype en de 
hoogteligging plus een ven (Kersjesven) buiten het invloed van het project (zie tabel 1 , fig.1 ). 
Wat: diverse chemische kenmerken zoals pH, EGV (Elektrisch Geleidingsvermogen), Calcium en 
Chloride.
Wanneer: voorjaar en najaar.
Verwerking: het verloop van de waarden in de metingen tussen voorjaar 2013 en najaar 2018 is 
kwalitatief beoordeeld m.b.v. expert kennis. De waarden in 2013 worden daarbij als begin-situatie 
beschouwd. Gelet wordt op positieve of negatieve trends in tijdreeks 2013-2018.

Bij de ontwikkeling van de onderzoeksmethode in 2012 (zie §2.1) is de meetset van waterchemie 
uitgebreid. De hypothese omvat sindsdien alle kenmerken die grondwaterinvloed kunnen 
indiceren, in plaats van alleen de pH. De verwachtingen betreffen nu een toename van deze 
indicatie door verschillende parameters in plaats -aanvankelijk- nadruk op pH (zie tabel 2).
In verschillende vennen zijn voorafgaand aan het Vennenproject chemische bepalingen gedaan. 
De werkwijze en de locaties van deze metingen zijn echter niet goed vergelijkbaar met de 
metingen in de monitoring. Het voorstel van Smeding & Woesthuis (2011) om de metingen in het 
tijdvak 2000-2010 als referentie te gebruiken is daarom niet geïmplementeerd.

3.2.2    Criteria
De maatregel in het Vennenproject zullen leiden tot een verminderde verdamping door bomen 
waardoor er meer regenwater via de bodem naar de vennen zal infiltreren. Door de maatregelen 
zal dus de grondwaterinvloed (gebufferd) sterker worden ten opzichte van de regenwaterkwaliteit 
(zuur). De verwachting is een stijging van de pH c.q. van de indicatie voor grondwaterinvloed door 
verschillende parameters. Positief is als 75% van deze verwachtingen (ja/nee) wordt gerealiseerd.

3.2.3    Metingen en interpretatie
In alle negen vennen zijn in de meetperiode van 2013 - 2018 geen duidelijke trends waargenomen 
in de waterkwaliteit, die kunnen worden gerelateerd aan de boskap in 2013. Een lichte positieve 
indicatie werd gevonden in het Botersnijder-West in de vorm van een toename van het natrium, 
kalium en chloride-gehalte. Mogelijk is hier sprake van een toename van de grondwaterinvloed, 
doordat grondwater op de weg richting het ven wordt aangerijkt met kationen en anionen uit de 
onderliggende rivierleemlaag. De stijging wordt hier echter niet bevestigd door een toename van 
het Calcium-gehalte.
Zorgwekkend is de trend van het verdwijnen van de zeer lichte buffering in het Roelofsven-Zuid in 
de laatste 3 jaren.
De reden voor het ontbreken van de verwachte verandering is waarschijnlijk dat de kwaliteit van 
het toestromende grondwater op dit moment nog weinig verschilt van het water in het ven. Mogelijk 
zullen op langere termijn wel veranderingen optreden en is de periode van 5 jaar na de ingreep te 
kort om veranderingen waar te nemen.
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3.3    Waterkwaliteit: Diatomeeën 

3.3.1    Methode
Het onderzoek is uitgevoerd door de Adviseur Water en Natuur (Van Dam en Mertens, 2014 en 
2019)

Om waterkwaliteit te meten is ook een hydrobiologische parameter gekozen in de vorm van 
Diatomeeën (kiezelwieren).

Waar: 4 vennen die behoren tot de acht indicator-vennen voor wateronderzoek (zie §3.1, § 3.2): 
Botersnijder-Zuid, Uiversnest, Eendenven en Roelofsven-Zuid (zie fig. 2). De keuze is gebaseerd 
op de volgende eigenschappen: drie zure vennen en een zwakgebufferde (Roelofsven-Zuid); twee 
vennen met veel boskap rondom (Botersnijder-Zuid, Eendenven) en twee weinig tot geen nabije 
boskap ((Uiversnest, Roelofsven-Zuid).
Wat: soorten en aantallen kiezelwieren.
Wanneer: juni en oktober 2013 en 2018.
Verwerking: vergelijking tussen twee jaren 2013 (nul-meting) en 2018 (eindmeting). De gegevens 
zijn verwerkt volgens methoden van wetenschappelijk onderzoek aan kiezelwieren. Daarbij zijn de 
soorten ingedeeld in ecologische groepen en is daarmee de KRW-vennenmaatlat toegepast. Ook 
is een ordinatie toegepast (programma Canoco) om relaties te leggen tussen de 
soortensamenstelling en milieuvariabelen (d.w.z. chemische bepalingen §3.2).

3.3.2    Criteria
De verwachting in 2011 was dat alleen Botersnijder-Zuid een indicatie zou vertonen voor een 
versterkte grondwaterinvloed (tabel 2). Terwijl de waterkwaliteit in de drie andere onderzochte 
vennen relatief onveranderd zou blijven.

3.3.3    Metingen en interpretatie
De gemeten verschillen zijn klein waardoor het onderzoek geen harde uitspraken kan doen.

Roelofsven-Zuid wijkt af als zwakgebufferd ven. Eendenven en Uiversnest lijken op elkaar. In
Roelofsven-Zuid en Botersnijder-Zuid komen de meeste zeldzame soorten voor.
De kwaliteit is in drie van de vier vennen beter in 2018 dan in 2013.

Het blijkt dat er in geen van de vier indicatorvennen sprake is van een consistente verandering in 
kiezelwierensamenstelling. De doelsoorten voor natuurwaarden namen af in Roelofsven-Zuid en 
Botersnijder-Zuid en namen toe in het Eendenven en Uiversnest. De vennen gaven dus per 
tweetal met veel of weinig/geen boskap, geen eenduidig beeld. 

De verwachting dat er in één geval (Botersnijder-Zuid) reeds een licht positieve verandering te zien 
zou zijn, is niet uitgekomen. Dit ven lijkt verzuurd op basis van metingen aan kiezelwieren, als 
gevolg van de zeer droge zomer van 2018. De kwaliteit van Botersnijder-Zuid was in 2018 groter 
dan in 2013 doordat een verzuringsindicerende soort minder voorkwam.

Gezien de over het algemeen geringe verschillen tussen de situatie voor en na het uitvoeren van 
de maatregelen kan worden geconcludeerd dat er in elk geval geen grote negatieve gevolgen van 
de boskap op de kiezelwieren van de onderzochte vennen zijn.
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3.4    Heide ontwikkeling: hoeveelheid heide 

3.4.1    Methode
Het veldonderzoek is uitgevoerd door Smeding Advies (Smeding, 2018) en verwerkt in 
samenwerking met het Louis Bolk Instituut (Timmermans & Smeding, 2019). Ter visuele 
documentatie zijn de onderzoekslocaties gefotografeerd door Jacqueline van den Boom.

Waar: alle terreinen met omvorming van bos naar heide.
Wat: oppervlakte (hectare) van vegetaties die beantwoorden aan droge heide of vochtige heide of 
aan pionierstadia in ontwikkeling naar droge of vochtige heide. Bij het onderzoek zijn bedekkingen 
geschat: % van heiden en van vegetatiestructuren die horen bij heiden (volgens SNL-criteria); % 
bomen/bos; % struweel. Fotografie: per proefvlak een foto in detail en een foto van het vlak met 
omgeving; in september 2014 en september 2018.
Wanneer: april 2018.
Verwerking: de gevonden % zijn vergeleken met de criteria; oppervlakte voldoet is bepaald.

3.4.2    Criteria
In het project is ca. 36 hectare heide gerealiseerd. Op de kaart van 8 november 2011 stonden 
contouren van 15,3 ha vochtige heide en 18,5 ha droge heide. De omgevormde 36 ha is 
gerelateerd aan verminderde verdamping en representeert de omvang van de verbindingszones. 
Het is belangrijk om na 5 jaar objectief vast te stellen of deze hoeveelheid heide is gerealiseerd. 
Voor een positieve beoordeling moet minstens 95 % zijn gerealiseerd. Negatieve kenmerken zijn: 
opslag van bos of bramen.

Als criterium is gekozen dat per deelgebied niet meer dan 10 % begroeid mag zijn met bramen of 
jonge bomen (exclusief de jonge kiemplanten), d.w.z. dat 90% van het gebied bezet is door heide, 
grassen, open grond, pioniervegetaties en mossen behorende bij heiden. In dat geval is er sprake 
van dat het deelgebied voldoende het karakter heeft van heide.

Als aanvullende indicatoren zijn gekozen: 
- minder dan 50% van de oppervlakte bestaat uit open grond of pioniervegetatie;
- minstens 25% van de oppervlakte bedekt door heiden, bochtige smele en pijpenstrootje.

3.4.3    Metingen en interpretatie
Alle drie de deelgebieden (Alverna-Vendam, Uivernest-Eendenven en Botersnijder) voldeden ten 
tijde van de veldmetingen aan de criteria voor hoeveelheid heide: er was in de drie deelgebieden 
minder dan 10% (namelijk 5%-8%) bedekking door bomen en braamopslag, slechts 21% tot 33% 
pioniervegetatie of open grond, en 29% tot 33% heidebedekking. Daarmee is de omvorming op 
kwantitatief vlak succesvol.  

Bos en braamstruweel: bij het onderzoek in 2018 bleek dat slechts op drie eenheden van samen 
2,4 hectare (8% van het ingerichte gebied), sprake was van bos- en struweelontwikkeling 
omvangrijker dan 10%. Deze oppervlakte is iets groter dan wenselijk (5%). Maar een groot deel 
van dit gebied betreft terrein met archeologie. Deze oppervlakten waren in 2014 niet (voldoende) 
geplagd en gefreesd, met name vanwege archeologie. Nadien ondervond het beheer beperkingen 
en is er langer tijd nodig voor goed resultaat. De 95% slaging is behaald met inachtneming van de 
archeologische beperkingen bij het stobbenfrezen. De belangrijkste peiler onder dit resultaat is de 
inzet van schapen in een gescheperde kudde, lokaal aangevuld door maaien (Smeding, 2018).
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Open grond en pioniervegetatie: bij het onderzoek in 2018 bleek dat er op twee eenheden van 
samen 2,2 ha (6% van het ingerichte gebied) sprake is van meer dan 50% (nog) kale grond. Deze 
oppervlakte is vrijwel acceptabel. Het betreft terreindelen die bestemd zijn voor vochtige heide en 
die inunderen, en die daarom langzamer dichtgroeien. 

Minimale heidebedekking: bij het onderzoek in 2018 bleek er op vijf terreindelen van samen 5,1 ha 
(14%) minder dan 25% bedekking te zijn van heide, bochtige smele en pijpenstrootje. Deze 
oppervlakte is wat groter dan wenselijk. Binnen dit gebied liggen enkele lagere terreindelen die 
inunderen (c.q. ven-achtig zijn). In de meeste terreindelen was in 2018 sprake van 30 à 40% 
bedekking door heide, bochtige smele en pijpenstrootje (zie  fig. 2). Dit percentage is lager dan het 
SNL-criterium voor ontwikkelde heide: minimaal 60%. Maar het is een goed resultaat binnen vijf 
jaar ontwikkeltijd. Het is waarschijnlijk dat de 60% vrijwel overal wordt behaald op een termijn van 
10 à 15 jaar. 
Belangrijke oorzaken van dit resultaat zijn de gescheperde begrazing door schapen -waarmee de 
heide en concurrerende plantensoorten gericht begraasd kunnen worden- en de 
inrichtingsmaatregel van het uitstrooien van heidechopper en bekalking.

Figuur 2: Impressie van ontwikkeling van heide van vóór de boskap, vlak na de boskap (2014) en in 2019 in 
het gebied tussen het Kersjesven (links, buiten beeld) en Eendenven (rechts, buitenbeeld), ten noorden van 
het Jongensveld. Foto: Jacqueline van den Boom.
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3.5    Heide ontwikkeling: vegetatiekwaliteit 

3.5.1    Methode
Het onderzoek is uitgevoerd door Louis Bolk Instituut in samenwerking met Smeding Advies 
(Timmermans, 2014; Smeding, 2018; Timmermans & Smeding, 2019).

Waar: in 20 proefvlakken van 10*10 m verspreid over de terreinen met bosomvorming; het betreft 
representatieve locaties die evenredig verdeeld zijn over droge en vochtige heide (fig. 3). De plots 
zijn uitgezet in september 2014.
Wat: alle planten soorten; de hoeveelheid geschat met bedekking en/of aantal (vereenvoudigde 
Braun-Blanquet-schaal). De plots en de directe omgeving ervan zijn fotografisch vastgelegd in 
2014 en 2018.
Wanneer: augustus 2018.
Verwerking: de gevonden % zijn getoetst aan de criteria. 

Vergeleken met het ontwerp van het Montoring Programma is het onderzoek op de volgende 
punten bijgesteld:
- In 2011 was voorgesteld om de proefvlakken ook in jaar 1 direct volgend op de boskap op te 

nemen. Deze meting is achterwege gebleven omdat alle proefvlakken totaal onbegroeid waren 
vlak na de aanleg. Deze kale toestand is beschouwd als nulmeting. 

- In 2011 was voorgesteld om de metingen te beperken tot heiden en heide-flora. Dit bleek niet 
werkbaar bij het opnemen, zodat de totale samenstelling is beschreven. De keuze van soorten 
die zouden meetellen als heide-flora, bestond initieel uit een korte lijst van 11 opvallende, 
gewenste soorten. Deze lijst is uitgebreid aan de hand van reëel gevonden soorten die volgens 
de literatuur (Schaminée et al., 2010) in heidevegetaties voorkomen.

- In 2011 was voorgesteld om de hoeveelheden te schatten met de Tansley-plus schaal; bij het 
onderzoek is ervoor gekozen om de bedekkingen beter te kwantificeren m.b.v. Braun-Blanquet.

- Bij de proefopzet is onderscheid gemaakt tussen vochtige en droge heide; bij de verwerking 
ervan is geen onderscheid gemaakt omdat de ontwikkeling van verschil langer duurt dan 5 jaar.

3.5.2    Criteria
Voor de beoordeling zijn de volgende criteria gebruikt:

- Als drempelwaarde geldt dat in 60% van de proefvlakken (d.w.z. 12 van de 20 proefvlakken) 

sprake is van minstens 10% bedekking door Struik- en/of Dopheide zelf;

- Als drempelwaarde geldt dat in 60% van de proefvlakken (d.w.z. 12 van de 20 proefvlakken) 

met minstens 30% begroeid zijn met heide en/of soorten van heide.

- In alle proefvlakken is Struik- en/of Dopheide aanwezig en indien dit niet het geval is dan moet 

heide ‘occasional’ voorkomen rondom het proefvlak in betreffend deelgebied.


Deze Criteria zijn net iets anders dan oorspronkelijk geformuleerd: bij de ontwerp van het 
Monitoring Programma in 2011 was het eerste criterium geformuleerd als: ‘heidesoorten (Calluna 
en Erica) komen voor met een Tansley-schatting O (occasional) op 60% van het oppervlak waarbij 
ook de omgeving van het proefvlak wordt beschouwd’. Deze eis is veranderd in: dat er 
heidesoorten moeten voorkomen in het proefvlak of ten minste ‘occasional’ in het deelgebied.

3.5.3    Metingen en interpretatie
Wat betreft vegetatie kwaliteit voldoet het omgevormde gebied aan de gestelde criteria. Dit 
betekent dat in het grote merendeel van de proefvlakken de vegetatiekwaliteit zich ontwikkelde 
richting het doel: 
- In 13 van de 20 proefvlakken (65%) was minstens 10% bedekking door Struik- en/of dopheide;
- In 16 van de 20 proefvlakken (80%) was minstens 30% bedekking door heide en soorten van 

droge en vochtige heide (incl. droogvallende venbodem);
- In 1 van de 20 proefvlakken groeide geen heide; in dit geval (Nieuwe Rakenven) was echter 

struikheide ‘occasional’ aanwezig in het betreffend deelgebied.
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De vegetatie voldoet dus aan de gestelde kwaliteitscriteria in verreweg de meeste plots, en dus in 
grote delen van het omgevormde gebied waar deze plots representatief voor zijn. In een gedeelte 
van het gebied (15% van de plots) is er na 5 jaar nog sprake van een behoorlijke mate van 
openheid, en moet een deel van de ontwikkeling nog plaatsvinden. De kwaliteit van de heide heeft 
zich dus in 2013-2018 ontwikkelt in de richting van het doel. Op basis van de vegetatiekartering 
2018 in het Vennengebied, spreken Van de Vondervoort et al. (2019) de verwachting uit dat de 
vegetaties zich zullen ontwikkelen richting heidevegetaties.

Opslag van bos en braamstruwelen kwam beperkt voor bij de metingen. Dit is sterk te danken aan 
het beheer met schapen. In alle 20 proefvlakken waren zaailingen van bomen aanwezig en Braam 
kwam voor in 16 van de 20 proefplots. Met andere woorden: het risico van dichtgroeien met bos 
en/of braamstruweel is nog niet geweken. Beheer met schapen is nodig om het resultaat te 
bestendigen.

Figuur 3. Locaties van de plots in het gebied, boven de satellietfoto en de hoogtekaart. De kleur blauw, wit 
en rood toont de kwalitatieve beoordeling. (bron: Timmermans & Smeding, 2019) 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3.6    Heide ontwikkeling: verbindingen 

3.6.1    Methode
Het veldonderzoek is uitgevoerd door Smeding Advies i.s.m. het Louis Bolk Instituut (Timmermans 
& Smeding, 2019). Ter visuele documentatie zijn op markante locaties panorama-foto’s gemaakt 
door Jacqueline van den Boom.

Waar: alle vennen groter dan >20 are in projectgebied.
Wat: een lijn (10 meter breed) tussen twee vennen met heide vegetatie.
Wanneer: augustus 2018.
Hoe: veldbezoek geverifieerd met recente luchtfoto’s.
Verwerking: op kaart zijn de verbindingen vergeleken tussen de nieuwe en 0-situatie voorafgaand 
aan de eerste boskap.

De panorama-fotografie omvat een serie locaties die door de fotograaf zijn geselecteerd en 
fotografisch vastgelegd vooraf aan de boskap (2013), na de boskap (2014) en actueel (2019) (zie 
voorbeeld fig.2 en fig 5.). Deze foto’s zijn geraadpleegd ter verificatie van de veldwaarnemingen.

3.6.2    Criteria
Het verbinden van de vennen is er op gericht dat de bijbehorende reptielen, amfibieën, insecten 
e.d. kunnen migreren van ven naar ven. In jaar 5 is het van belang om vast te stellen of geschikte 
corridors zijn gerealiseerd, m.a.w. begroeid door heide vegetatie.
Het criterium is dat alle ontworpen verbindingen na vijf jaar zijn gerealiseerd.

3.6.3    Metingen en interpretatie
In het gebied zijn in totaal 11 nieuwe verbindingen aangelegd in 2013 en gerealiseerd in de 
daaropvolgende vijf jaar. Uit onderzoek aan de heide ontwikkeling (kwantitatief en kwalitatief zie 
§3,4 en §3.5) blijkt dat vrijwel alle aangelegde verbindingen begroeid worden door heide-vegetatie. 
Dit betekent dat de geplande nieuwe verbindingen als geslaagd kunnen worden beschouwd. 

In het omvangrijke vennencomplex met de Botersnijders zijn de verbindingen gemaakt tussen: 
Botersnijder-West en Langeven; Schietven en Meeuwenven; Botersnijder Oost en Meeuwenven. 
De vennen Botersnijder-Oost en -West waren via Botersnijder-Zuid reeds verbonden met het 
Meeuwenven. Maar de nieuwe lijnen maken deze zuidwaartse verbindingen belangrijk robuuster.

In het gebied ten westen van de Sint Walrickweg lagen de meeste vennen geïsoleerd c.q. in een 
door bos omsloten situatie. Door de inrichting kwamen acht nieuwe verbindingen tot stand (fig. 4 
en ook fig. 2 en fig. 5) waardoor alle acht aanwezige vennen nu één netwerk vormen.

De werking van de verbindingen is op zich niet getest. Echter, deze werking is wel indicatief af te 
leiden uit de inventarisatie van Hoppenbrouwers & Felix (2018). Zij onderzochten de verspreiding 
van diverse doelsoorten Vlinders, Libellen en Sprinkhanen in de heiden en vennen. De 
verspreidingspatronen laten zien dat meerdere soorten zich gevestigd hebben op sinds 2013-2014 
ontstane heide en open gemaakte oevers. Hierdoor lijkt de ruimtelijke samenhang in de 
verspreiding sterk toegenomen. Dit beeld tekent zich met name af in het nieuw ontstane open 
gebied van Uiversnest-Eendenven-Kerjesven en de verbinding vanaf het Eendenven richting 
Langeven en Botersnijders naar het Meeuwenven. 
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Figuur 4: Overzicht van het vennencomplex met Uiversnest en Eendenven. Aanduiding van de nieuwe 
verbindingen (rode lijn) en de reeds bestaande (zwarte lijn). De witte lijn is de contour van de heide in 2019. 
De groene kleur is de boskap in 2013. De vennen G=-Vozeven; H=Bavoven; I=Oriolusven; J=Eendenven; 
K=Talingven; L=Gagelven; M=Uiversnest; N=Kersjesven (bron: Timmermans & Smeding, 2019)

Figuur 5: Impressie van ontwikkeling van heide van vóór de boskap, vlak na de boskap (2014) en in 2019 in 
het gebied tussen het Uiversnest (links) en Talingven (rechts, buitenbeeld). Foto: Jacqueline van den Boom. 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3.7    Aanvullende onderzoeken 

3.7.1   Check van bekalking voor heideherstel 

B-ware heeft getoetst of de toegepaste bekalking na het plaggen voldoende was. De bekalking is 
in 2013-2014 toegepast op 21 ha van de 36 ha, op de oppervlakte toekomstige droge heide. Op 
deze oppervlakte werd de meeste verzuring verwacht. Het onderzoek (Lucassen et al., 2015) heeft 
uitgewezen dat de bekalking positief werkt en dat de gekozen hoeveelheid toereikend was. In 
geval van de bekalking nam de base-verzadiging sterk toe tot waarden die kenmerkend zijn voor 
soortenrijke droge heide. 

De maatregel in het Vennenproject met dosis 2 ton/ha dolocal was dus goed gekozen en heeft in 
combinatie met het verspreiden van heide-chopper (dosis: 5 kuub/ha) een bijdrage geleverd aan 
het goede resultaat wat betreft heideontwikkeling (zie §3.4 en §3.5). 
De studie van Lucassen et al. (2015) geeft aan dat optimaal zou zijn: 3 ton dolocal/ha plus een 
relatief K-rijk steenmeel (bv vulkamin) en heidechopper. In 2014 bleef de toekomstige vochtige 
heide onbehandeld omdat hier minder verzuring werd verwacht. Op basis van meting beveelt 
Lucassen et al. aan zowel droge als vochtige situaties te behandelen met 2-3 ton dolocal/ha, 
vulkamin en bijpassende heidechopper. 

3.7.2   Evaluatie van de samenwerking 

De Wageningen Universiteit (Alterra) heeft in 2016 Staatsbosbeheer gevraagd om 
voorbeeldprojecten met een grote maatschappelijke impact. De bedoeling was om de relatie 
tussen Staatsbosbeheer en omwonenden en recreanten te analyseren. In het licht van de opgave 
om het Vennenproject te monitoren heeft Staatsbosbeheer toen dit project als casus 
voorgedragen. Alterra heeft door middel van interviews en schriftelijke bronnen het proces in het 
Vennenproject onderzocht . De uitkomsten staan beschreven in het rapport getiteld ‘Ervaringen 
met burgerparticipatie bij Staatsbosbeheer’ (Buijs et al., 2017):

Buijs et al. constateren dat Staatsbosbeheer zich flexibel heeft opgesteld. Na de aanvankelijke 
onderschatting van de maatschappelijke complexiteit en onvoldoende proactief 
procesmanagement in relatie tot burgers en recreanten, heeft Staatsbosbeheer zowel het proces 
als de inhoudelijke doelen gedeeltelijk aangepast. In het Vennenproject zijn burgers betrokken bij 
het besluitvormingsproces. In de Overasseltse en Hatertse Vennen heeft dit uiteindelijk tot een 
succesvolle en vrij breed gedragen uitkomst geleid. Het grootste knelpunt vinden Buijs et al.: het 
ontwikkelen van een doordachte procesarchitectuur en handvatten om vorm te geven aan het 
betrekken van burgers. Ze bevelen aan om de relatie met de omgeving structureel te versterken, 
vooral op momenten dat er geen grootschalige projecten uitgevoerd worden. 

De samenwerking is een positief neveneffect van het project maar heeft ook bijgedragen aan het 
resultaat. Bijvoorbeeld door bijdragen vanuit de Klankbordgroep aan het uitzetten van de 
kapvlakten en aan de invulling van het monitoring programma.
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4   Discussie en conclusie 

4.1     Effecten van het Vennenproject 2013-2014 

Als gevolg van de boskap zijn de peilen van drie grote centraal gelegen vennen verbeterd met een 
ruime peilstijging en een afname van peilfluctuatie. Echter, twee vennen die aan de rand van het 
vennengebied liggen, hebben een gedaald peil en een hiervan ook een toegenomen fluctuatie. De 
drie overige onderzochte vennen vertonen een gemengd beeld. Er is na vijf jaar geen effect van de 
boskap op de chemische eigenschappen van het water en hydrobiologische kenmerken.

De vegetatie in de omgevormde gebieden ontwikkelde zich volgens de doelstelling. Er wordt 
voldaan aan de gestelde criteria. Er is sprake van:
- Kwantitatief: voldoende oppervlakte aan heide in alle drie de deelgebieden;
- Kwalitatief: voldoende vegetatiekwaliteit van de heide;
- Verbindingen: een sterke toename. 

4.2     Discussie 

De doelen van het Vennenproject waren: het terugdringen van verdroging van de vennen, herstel 
van (natte) heide en gradiënten, verbinden van populaties van een aantal zeldzame soorten 
heiden en vennen. Deze doelen waren gebaseerd op beleid en onderzoek en uitgewerkt in 
maatregelen van het Vennenproject. De uitkomsten van het Monitoring Programma van 
Staatsbosbeheer laten zien dat het Vennenproject in belangrijke mate de doelen heeft behaald.

Onderzoek aan venpeilen door Staatsbosbeheer (Hanhart, 2019) en het grondwateronderzoek van 
het Waterschap (Witteveen+Witteveen, 2018) laten beide zien dat de watervoorraad in het centrale 
vennengebied is toegenomen. Het Uiversnest blijkt, anders dan verwacht, ook te profiteren van de 
boskap omdat dit ven in het gebied ligt met voorraad-groei, samen met Eendenven en 
Botersnijder-West. De vennen ten zuiden van het duingebied lijken te verdrogen. In deze 
verdrogingszone liggen het Oude Rakenbergven en het Roelofsven-Zuid. Ten aanzien van dit 
fenomeen vertonen de studies van Hanhart (2019) en Witteveen+Bos (2018) ook samenhang: het 
lijkt er op dat de grondwaterstand in het eerste watervoerende pakket onder het vennengebied is 
gedaald. Witteveen+Bos (2018) wijst in dit verband op de veranderingen in de Overasseltse broek.

Botersnijder-Zuid en het zuidelijk ernaast gelegen Meeuwenven lijken bij de grondwaterstudie ook 
minder gunstig te liggen. De tegenvallende resultaten bij het onderzoek aan de venpeilen kunnen 
hier mogelijk door worden verklaard. Deze vennen lijken ruimtelijk te behoren tot dezelfde grote 
centrale cluster met de gestegen voorraad, echter ze liggen samen op een iets lagere hoogte t.o.v. 
NAP. Het groepje vennen Botersnijder-Zuid en Meeuwenven waterde tot jaren ‘60 af naar het 
zuidwesten en er bestaat tegenwoordig mogelijk nog steeds lekkage in deze richting. Hierdoor zijn 
deze vennen mogelijk beïnvloed door zowel de boskap als door externe verdrogende factoren. De 
vernattende effecten door interne maatregelen (m.n. de boskap) werken goed uit, maar externe 
effecten spelen hier mogelijk negatief doorheen. Nader onderzoek lijkt nodig.

De effecten van de boskap op de waterkwaliteit zijn in vijf jaren niet aantoonbaar. Het is niet 
uitgesloten dat deze verandering nog kan optreden. Wel zijn er interessante verschillen tussen de 
vennen en veranderingen die inzicht geven in de huidige status en ontwikkelingskansen.

Wat betreft de vegetatieontwikkeling van de heide is het resultaat positief te noemen. Het beheer 
heeft op dit resultaat gestuurd door een grote en geconcentreerde inspanning: door middel van  
begrazen met schapen, maaien, uittrekken en -in de eerste jaren na de ingreep- ook grootschalig 
maaien. Met goed gevolg. De zaadvoorrraad van doelsoorten blijkt voldoende spontaan aanwezig 
naast dat de introductie van heide-zaad en ondersteunende bekalking ook hebben bijgedragen.
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4.2     Conclusie 

De doelen van het Vennenproject waren: het terugdringen van verdroging van de vennen, herstel 
van (natte) heide en gradiënten, verbinden van populaties van een aantal zeldzame soorten 
heiden en vennen (Buddingh et al., 2010). 
De doelen van Vennenproject zijn grotendeels behaald doordat venpeilen stegen in het centrale 
gebied. De effecten op waterkwaliteit zijn niet aan te tonen in 5 jaar. Het gewenste heideherstel is 
gerealiseerd door een grotere hoeveelheid kwalitatief goed ontwikkelende heide en tevens 
ruimtelijk verbonden heidegebied.

4.3     Aanbevelingen 

Voor onderzoek:
- Herhaling van de studies over vijf of 10 jaar; voortzetting van de metingen aan de venpeilen;
- Herhaling van het onderzoek van het Waterschap; aandacht voor de externe oorzaken van 

verdroging die genoemd worden door Witteveen+Bos (2018): vergrote waterbergingscapaciteit 
in Overasseltse broek en grondwateronttrekking voor beregening.

Voor beheer:
Voortzetten van schapenbegrazing met gescheperde kudde.

Voor beleid:
Het onderzoek laat zien dat de Vennen zeer waardevol zijn met goede waterkwaliteit, goede 
hydrobiologische kenmerken en enkele vennen met gunstige condities voor hoogveenontwikkeling. 
Het natuurgebied verdient voortzetting van inspanning wat betreft bescherming en ontwikkeling.

Figuur 6: Impressie van 
plaggen bij het 
Rakenbergven 8 oktober 
2013: een flinke ingreep 
voor belangrijke doelen. 
Aquarel Frans Smeding  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