
Evaluatie van de 

inrichting 2013-2014 
Monitoring Programma Staatsbosbeheer



• 36 ha boskap met 

plaggen, bekalken, 

inzaaien.

• afdammen sloten 

• uitbaggeren 3 vennen

• ophogen & afgraven van 

percelen

Maatregelen 



boskap > 

reduceren verdamping > 

meer grondwater in duinen >

meer water in de vennen



Boskap > 

vergroten & verbinden biotoop



Monitoring Programma:

• Waterhoeveelheid: ven-peilen (hoogte en fluctuatie)

• Waterkwaliteit: waterchemie, kiezelwieren

• Heideontwikkeling: hoeveelheid, kwaliteit en verbinding



Venpeil hoogte

• Vóór (1988-okt. 2013) versus Ná (okt. 2013-2019)

• Uitfilteren van neerslag en verdamping met Menyanthes

Ven verandering 

cm

type ven boskap

Eendenven 10 zuur veel rondom

UIversnest 10 zuur oost oever

Botersnijder-West 5 zuur veel rondom

Botersnijder-Zuid 3 zuur veel rondom

Meeuwenven 1 zuur veel rondom

Kersjesven 0 zuur geen

Bosven -1 zwak gebufferd zuid oever

Roelofsven-Zuid -2 zwak gebufferd op afstand

Oude Rakenbergven -6 zwak gebufferd noord oever



Venpeil fluctuatie

• Verschil tussen gemiddelde hoogste en laagste stand

Ven verandering 

cm

type ven boskap

Meeuwenven -9 zuur veel rondom

Kersjesven -9 zuur geen

Bosven -8 zwak gebufferd zuid oever

Eendenven -6 zuur veel rondom

UIversnest -4 zuur oost oever

Botersnijder-West -3 zuur veel rondom

Roelofsven-Zuid -3 zwak gebufferd op afstand

Botersnijder-Zuid 1 zuur veel rondom

Oude Rakenbergven 6 zwak gebufferd noord oever



Waterkwaliteit

• Meting: pH, EGV, alkaliniteit, CO2, HCO3, Ca, e.a.:

• Binnen meetperiode 2013 – 2018: geen trends.

• Botersnijder-West: + ? ; Roelofsven-Zuid: - ?

• Mogelijk duurt effect langer dan 5 jaar



Kiezelwieren

• Kwaliteit goed tot zeer goed volgens KRW-maatlaat

• Geen consistente verandering voor en ná de boskap



Interpretatie w.b.t. effect boskap:



omgeving Uiversnest



tussen Eendenven en Kersjesven



• Alle terreinen onderzocht april 2018:

• 5-8 % begroeid met bramen of jonge bomen

• 21-33% open grond of pioniervegetatie

• 29-33% is bedekt door heiden, bochtige smele of 

pijpenstrootje

Heideontwikkeling: hoeveelheid



• 20 proefvlakken verspreid over 36 hectare boskap:

• In 16 proefvlakken meer dan 30% heide en heideflora

• In 1 proefvlak ontbreekt heide (vanwege inundatie)

• In alle proefvlakken: boom kiemplanten, jonge braam

Heideontwikkeling: kwaliteit



najaar 2014

najaar 2018



Bosopslag ligt op de loer > 

Beheer is nodig: gescheperde kudde



Verbindingen: 11 lijnen tussen vennen 

gerealiseerd



Conclusie

• Centrale vennen zijn verbeterd door ruime peilstijging en 

afname van peilfluctuatie.

• De waterkwaliteit van de vennen is (nog) niet veranderd.

• Vennen zuidwestelijke randzone lijken te verdrogen.

• Nieuwe heide op 36 ha en verbindingen zijn geslaagd.



Erfgoed: archeologie


