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AANLEIDING 

 
Op 21 november 2008 werd het natuurrichtplan ‘Hoge Kempen’ door de Vlaamse minister 
voor Leefmilieu goedgekeurd. De hierin beschreven doelstelling voor het gebied tussen 
het Ruwmortelven (As) en het Kruisven (Dilsen-Stokkem) is de realisatie van een meer 
open landschap, bestaande uit een ‘boomheide met vennen’. Voor de vennen zelf wordt 
het habitattype 3110: ‘zeer zwak gebufferde vennen met een Littorelletalia uniflorae-
vegetatie op minerale bodem’ als natuurdoeltype vooropgesteld (ANB, 2008). Volgens de 
gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn de Dilsense vennen essentieel voor de 
instandhouding van het habitattype 3110 in Vlaanderen. Onder impuls van de provincie 
Limburg en ANB werd een herstelplan voor het Heuvelsven opgemaakt, in uitvoering van 
de doelstellingen uit het natuurrichtplan ‘Hoge Kempen’ (ANB, 2008).  
 
Vermits weinig geweten is over de hydrologie en bodemkarakteristieken van de Dilsense 
vennen, is het onduidelijk of het gekozen doeltype bereikt kan worden. Mogelijk vormt de 
waterkwaliteit een probleem, wellicht als gevolg van verdroging en/of een te sterke 
nutriëntenbelasting. 
 
Het ANB wenst voor de realisatie van deze doelstellingen de vennen in eigendom of 
beheer te herstellen en/of kwalitatief te verbeteren. Ook privé-eigenaars kunnen in het 
kader van een natuurrichtplan een natuurprojectovereenkomst afsluiten en financiële 
steun verkrijgen voor het herstel van vennen. Welke maatregelen daartoe genomen 
dienen te worden, is afhankelijk van het ventype en de toestand waarin de vennen 
verkeren.  
  
 
VRAAGSTELLING 

 
Het ANB en de provincie Limburg wensen wetenschappelijke begeleiding bij het 
herstelplan voor het Dilsens vennencomplex, in het bijzonder voor het Heuvelsven. 

 
1. Kunnen de vennen worden getypeerd aan de hand van abiotische gegevens 

(grondwaterpeilen en waterkwaliteit) en welke habitattypen worden best tot doel 
gesteld? Is het habitattype 3110 realiseerbaar in deze vennen? 
 

2. Kan de problematiek geschetst worden die de staat van de vennen verklaart? 
Welke maatregelen zijn nodig om het doeltype voor deze vennen te bereiken, in 
een goede staat van instandhouding te krijgen en te behouden? 
 

 
TOELICHTING 

 

1. Situering 
 

De Dilsense vennen omvatten een zevental vennen (figuur 1) op het grondgebied van de 
gemeente Dilsen-Stokkem en As in de provincie Limburg. De vennen, samen ongeveer 
10 ha, liggen verspreid over een gebied van bijna 200 ha. Dit gebied bevindt zich aan de 
rand van het Kempisch plateau, tussen de vallei van de Bosbeek en de Maasvallei en 
vormt een inzijggebied tussen deze beide valleien (bijlage 1). De meeste vennen liggen 
in een beboste omgeving, behalve het Nieuw Homoven, dat voornamelijk door landbouw 
en urbaan landgebruik wordt omgeven. 
 
Van de 8 in dit advies besproken vennen zijn er 4 gelegen op privéterreinen. Een is in 
eigendom van de gemeente Dilsen-Stokkem en de 3 overige vennen worden beheerd 
door ANB (bijlage 2). 
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Figuur 1. Situering en naamgeving van vennen in het complex ‘Dilsense vennen’. 
 
 

2. Waarnemingen 
 

De in dit advies besproken waarnemingen werden verricht door INBO in het kader van de 
bovenstaande, uitgebreide vraagstelling naar inzicht in het ecohydrologisch functioneren 
van de vennen. Ten behoeve van de specifieke vraag naar wetenschappelijke begeleiding 
bij het herstelplan voor het Heuvelsven, werden bijkomend gegevens ingewonnen met 
betrekking tot de toestand van het Heuvelsven (1a, 1b en 2). Hiertoe werden peilbuizen 
geplaatst in september 2009. Gegevens over de oppervlaktewaterkwaliteit en de 
vegetatie werden ingezameld in 2010.  

 

 

3. Karakteristiek van de vennen 
 

3.1 Hydro-geologische achtergrond 

 

Volgens de tertiair-geologische kaart (De Geyter, 2001) rusten de vennen op de zanden 
van Bolderberg, meer bepaald het lid van Genk. Deze eenheid omvat zuivere witte 
zanden met een hoge hydraulische conductiviteit. Volgens deze kaart bevindt de formatie 
van Diest zich op een afstand van één kilometer naar het noorden en het noordwesten. 
Deze formatie omvat glauconiet-houdende afzettingen. Uit eigen boringen (tot ca. 4-5 
meter diepte) blijkt dat, in en onder de vennen een vrij compacte, groenige, zandige 
kleilaag aanwezig is. Deze is nagenoeg altijd meer dan een meter dik. Dit wijst er veeleer 
op dat het studiegebied zich bevindt boven een afzetting van de Formatie van Diest. 
 
Tijdsreeksen van peilbuizen uit het primaire meetnet geven aan dat hier een freatische 
grondwatertafel kan verwacht worden op een diepte van 5 à 10 meter onder het 
maaiveld. De realiteit is echter anders. De vennen zijn het ganse jaar door waterhoudend 
en de grondwatertafel lijkt maar weinig te fluctueren. 
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Dit alles laat vermoeden dat de vennen zijn in feite ‘hangwatersystemen’ zijn. Om 
hierover meer klaarheid te scheppen zijn in september 2009 6 peilbuizen geplaatst en 
voorzien van automatische dataloggers die elke 12 uur het grondwaterpeil registreren 
(figuur 2). Hiermee worden de waterpeilen tot op de dag van vandaag opgevolgd. 
 

  
Figuur 1. Grondwatermeetlocaties in of in de onmiddellijke omgeving van de vennen. 

 
Uit de tijdreeksen van de voorbije twee jaar blijkt dat het grondwaterpeil (en dus ook het 
venpeil) vrij weinig schommelt (figuur 3). Behalve bij het Ruwmortelven (VEDP004), 
variëren de stijghoogten ca. 30 tot 50 cm op jaarbasis. Peilmetingen in freatische (en dus 
met zekerheid geen hangwater-) vennen in de ruime omgeving (Kamp van Beverlo, 
Schietveld van Houthalen-Helchteren, Tielen Kamp, …) schommelen veel meer, tot 1,5 à 
1,8 meter per jaar. Het waterpeil in het Ruwmortelven schommelt ongeveer 1 meter. 
 

 
Figuur 2. Tijdreeksen van de grondwaterpeilen in of in de onmiddellijke omgeving van de 
vennen (stijghoogte in m T.A.W.). 
 
Een belangrijke kanttekening is dat de tijdreeksen nog kort zijn. Echt betrouwbare 
uitspraken zullen pas mogelijk zijn na 5 tot 7 jaren. Toch kan er ons inziens vanuit 
gegaan worden, dat het Nieuw Homoven, het Kruisven, het Heuvelsven (1a, 1b en 2) en 
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het Stokkemerbosven hangwatersystemen zijn. Het Ruwmortelven wordt naar alle 
waarschijnlijkheid eerder door freatisch grondwater gevoed. 
 

3.2 Grondwaterkwaliteit van de vennen 

 

In december 2009 werd van alle zes de vennen met een hydrologische meetlocatie, de 
samenstelling van het grondwater geanalyseerd (tabel 1).  
 
ID CondF CondL pHF pHL HCO3 P-PO4 N-NO3 N-NO2 N-NH4 SO4 Cl Na K Ca Mg Fe

VEDP001X 110 104 6.03 5.96 54.6 0.016 0.036 0.015 1.286 0.5 4.23 4.4 3.32 6.84 1.38 4.34

VEDP002X 111 105 6.36 6.15 64.8 0.016 0.053 0.015 0.703 2.27 5.24 4.92 1.52 3.3 0.57 9.51

VEDP003X 37 32 5.09 5.12 9.2 0.016 0.011 0.015 0.039 0.5 1.09 1.69 0.4 3.72 0.3 2.86

VEDP004X 109 109 4.67 4.63 2.4 0.016 0.011 0.015 0.039 31.92 3.55 5.42 1.43 4.93 1.33 3.84

VEDS005X 46 46 6.44 5.98 5.1 0.016 0.126 0.015 0.443 5.68 5.07 2.8 2.23 2.68 0.41 0.27

VEDS006X 60 51 6.57 6.72 17.8 0.016 0.032 0.015 0.039 3.74 3.15 2.17 0.68 6.97 0.42 0.37  
Tabel 1. Chemische analyseresultaten van het grondwater op de meetlocaties in het 
vennengebied van Dilsen-Stokkem (december 2009). Alle waarden zijn uitgedrukt in mg 
l-1, behalve EGV25 (CondL en CondF) in µs cm-1 en pH. 
  
Deze eenmalige metingen wijzen niet op verhoogde nutriëntengehalten in het 
grondwater. Enkel in het Heuvelsven is er een (geringe) verhoging van nitraat te 
bemerken. Het grondwater is steeds mineralenarm te noemen. De samenstelling van het 
grondwater wordt het best in beeld gebracht met behulp van een zgn. EGV-IR-diagram 
(resp. elektrisch geleidingsvermogen en ionenratio; figuur 3) en Stiff-diagrammen (figuur 
4). 
 

  
Figuur 4. EGV-IR diagram voor het grondwater in het vennengebied van Dilsen-Stokkem 
(nummers verwijzen naar Figuur 2 en ID in tabel 1). At - atmotroof water: water dat 
chemisch sterk lijkt op regenwater; Li - lithotroof water: oud (Nederlands) grondwater - 
door langdurige bodempassage verrijkt met mineralen, m.n. calcium; Th - thalassotroof 
water: ‘zeewaterachtig ' water, rijk aan chloriden.  
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Figuur 5. Stiff-diagrammen voor het grondwater in het vennengebied van Dilsen-
Stokkem. 
 
Uit het EGV-IR diagram (figuur 4) blijkt dat de chemische samenstelling van het 
grondwater nabij de vennen het midden houdt tussen dat van regenwater (atmotroof 
water, At) en oud grondwater (lithotroof water, Li). De samenstelling nabij de twee 
oostelijke vennen: het Kruisven (nr. 2, figuur 2) en het Heuvelsven (nr. 1a en 1b, figuur 
2), leunt het meest aan bij dat van regenwater. De overige vennen hebben een grotere 
grondwatercomponent.  
 
De Stiff-diagrammen (figuur 5) accentueren de afwijkende grondwatersamenstelling 
nabij het Ruwmortelven, met sulfaat als dominant anion. 
 

3.3 Zuurgraad, elektrische geleidbaarheid en buffercapaciteit van het 

venwater 

 
Voor de beschrijving van de zuurtegraad, elektrische geleidbaarheid en buffercapaciteit1 
zijn de metingen van het Heuvelsven 2 (nr. 6, figuur 2) en het en het Nieuw Homoven 
(nr. 1, figuur 2) niet meegenomen. Deze twee vennen vertonen ernstige 
eutrofiëringsverschijnselen; de waarden zijn sterk verhoogd. 
 
De minst verstoorde vennen worden gekenmerkt door een zure pH die varieert tussen 
4,9 en 6,5 en een zeer lage geleidbaarheid tussen 27 en 50 µS cm-1 (bijlage 3.1). De 
buffercapaciteit schommelt tussen 0,03 en 0,1 mmol l-1. De vennen kunnen beschouwd 
worden als zeer zwak gebufferd en gevoelig voor verzuring. De lage waarden zijn echter 
niet zozeer het gevolg van antropogene verzuring, maar stemmen overeen met de 
natuurlijke bodemeigenschappen en het hydrologisch karakter. De vennen zijn sterk 
regenwaterafhankelijk en worden afhankelijk van de situatie in meer of mindere mate 
gevoed door zeer mineralenarm regionaal grondwater.   
  
3.4 Typologie van de vennen 

 

De meeste Dilsense vennen zijn hoogstwaarschijnlijk typische hangwatervennen en 
worden voornamelijk gevoed door regenwater en zeer lokaal grondwater. Het 
Ruwmortelven ontvangt vermoedelijk grondwater uit een aanzienlijk groter gebied. Zoals 

                                           
1 Voor alle variabelen worden mediane waarden gegeven. 
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aangegeven door hun lage pH, geleidbaarheid en buffercapaciteit, kunnen ze alle als 
matig zure wateren getypeerd worden (Denys, 2009). Omdat de meeste vennen een 
organische bodem bezitten en geringe waterpeilfluctuaties vertonen, komen ze in de 
Nederlandse typologie (Arts, 2000) het best overeen met het type ‘hoogveenvennen’. 
Enkel Heuvelsven 1a wordt plaatselijk gekenmerkt door een zandige bodem. Dit ven kan 
eventueel getypeerd worden als een variant van het type ‘zeer zwak gebufferde 
zandbodemvennen’. 
 

3.5  Doelvegetaties en habitattypen 

 

In matig zure vennen kunnen naargelang de omstandigheden verschillende habitattypen 
tot ontwikkeling komen. Bij een lage buffercapaciteit, kleine peilfluctuaties en een 
veenbodem (doorgaans in kleinere of zeer ondiepe depressies gevoed door regenwater) 
zal dit vooral het habitattype 3160: ’dystrofe natuurlijke poelen en meren‘ zijn. 
Dergelijke vennen worden gekenmerkt door bruinig water, met daarin louter enkele 
veenmossoorten zoals waterveenmos, (Sphagnum cuspidatum) en geoord veenmos (S. 
denticulatum), klein blaasjeskruid (Utricularia minor), drijvende egelskop (Sparganium 
angustifolium), soms begeleid door knolrus (Juncus bulbosus; Decleer, 2007). In de 
verlandingszone vindt men veenmossen, snavel- (Carex rostrata) en draadzegge (C. 
lasiocarpa), veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis) en veenpluis (Eriophorum 
angustifolium). Hogerop gaat de vegetatie over in zuur overgangsveen (habitattype 
7140_oli) en/of natte heide (habitattype 4010). Het is niet ongewoon om in dystrofe 
vennen ook het habitattype 3130: ‘oligo- tot mesotrofe stilstaande wateren met 
vegetatie behorend tot het Littorelletalia uniflorae’ in mozaïek aan te treffen, bijv. op 
plaatsen met enigszins sterkere natuurlijke buffering of geringe verstoring. In het 
verleden was waterlobelia (Lobelia dortmanna) ook in dystrofe vennen niet ongewoon. 
 
Hoewel het Heuvelsven 1 vroeger wellicht ook een dergelijk karakter vertoonde, zijn door 
het historisch gebruik (zie kader) de standplaatsfactoren grondig veranderd. Door een 
tijdelijke, sterkere dynamiek van het substraat en het waterpeil kreeg het ven een 
overwegend zandige bodem en de vegetatie veeleer het aspect van de habitattypen 
3110: ’minerale oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten‘ en 3130. In 
Vlaanderen komt het eerstgenoemde habitat altijd samen voor met Littorellionvegetaties.  

 
Het Heuvelsven, een bewogen historiek 

Tot in 1934 kende het Heuvelsven nog een vrij natuurlijk uitzicht. Het ven had toen waarschijnlijk hetzelfde 
karakter als alle andere vennen in de buurt. Het Heuvelsven had een gedeelte open water, maar eveneens een 
moerasachtig karakter door uitgebreide verlandingsvegetaties en veenvorming. 
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Het ven werd in 1934 gekocht door Jacques Stoffels. Hij ‘schoonde’ het ven en diepte het uit met de bedoeling 
er aan recreatie te kunnen doen. Het Heuvelsven werd een zwem- en roeivijver met strand en café. In 1946 
veranderde het ven van eigenaar. Het werd aangekocht door de Broeders van de Christelijke scholen, met de 
bedoeling er een openluchtcentrum van te maken, waar jongeren uit de stad konden kennis maken met de 
natuur. Er werd tot in het begin van de jaren 1970 druk gewerkt aan de uitbouw van het centrum; 
verschillende gebouwen werden rond het ven opgetrokken.  

 

Ondertussen was het ven aan een nieuwe opschoonbeurt toe. In de tweede helft van de jaren 1980 wordt het 
ven droog gelegd. Daartoe werd een afvoergracht gegraven. Het ven werd tot op de minerale bodem volledig 
opgeschoond. Het materiaal werd op de oever verwerkt, waardoor stevige dijken met een steil dwarsprofiel 
ontstonden. Houten beschoeiing werd aangebracht. Het oorspronkelijke uitzicht van een ven met zwak hellende 
oevers kreeg hierdoor een ferme knauw en het resultaat was veeleer een parkvijver. Maar deze drastische 
ingrepen leiden ook tot vrij spectaculaire vegetatieveranderingen. Ondermeer waterlobelia, stekelbiesvaren 
(Isoetes echinospora) en drijvende waterweegbree (Luronium natans) ontkiemden uit de zaadbank. 

 

Na deze inrichtingswerken werd tegemoet gekomen aan de vraag van plaatselijke vissers om er te mogen 
hengelen. Het ven werd bepoot met vis - vooral voorn, karper en zelfs graskarper. Andere waterrecreatie nam 
af. De bijzondere vegetaties ijlden na tot aan het begin de 21ste eeuw. De laatste waarneming van waterlobelia 
in het Heuvelsven dateert van 2003. 
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Het Nieuw Homoven is eveneens sterk door de mens beïnvloed. Hier wordt nu een 
geëutrofieerd overgangsveen met o.a. veenpluis, pitrus (Juncus effusus), wateraardbei 
(Comarum palustris), grote lisdodde en waterscheerling (Cicuta virosa) aangetroffen. 
 
 

4. Verstoringsproblematiek 
 

4.1 Eutrofiëring 

 

Een overzicht van de gemeten nutriëntengehalten wordt gegeven in tabel 2.  
 
Tabel 2. Mediane nutriëntenwaarden per ven (mg l-1). 

variabele PO4 PO4-P TP NO2 NO2-N NO3 NO3-N NH4 NH4-N KjN TN org.-N 

detectielimiet 0,1 - 0,05 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,5 - - 

Heuvelsven 1a <0,1 <0,02 <0,05 <0,1 <0,02 0,46 0,10 0,71 0,55 1,11 1,16 0,56 

Heuvelsven 1b <0,1 <0,02 <0,05 <0,1 <0,02 0,65 0,15 0,71 0,55 1,08 1,09 0,53 

Heuvelsven 2 <0,1 <0,02 0,14 <0,1 <0,02 0,22 0,05 0,39 0,30 2,97 3,01 2,67 

Kruisven <0,1 <0,02 <0,05 <0,1 <0,02 0,11 0,02 0,92 0,72 1,40 1,41 0,68 

Nieuw Homoven <0,1 <0,02 0,06 <0,1 <0,02 0,19 0,04 0,05 0,04 1,85 1,88 1,81 

Ruwmortelven <0,1 <0,02 0,08 <0,1 <0,02 0,29 0,07 0,64 0,50 1,15 1,17 0,66 

Stokkemerbosven <0,1 <0,02 <0,05 <0,1 <0,02 0,17 0,04 1,23 0,96 1,83 1,87 0,87 

minimum <0,1 <0,02 <0,05 <0,1 <0,02 0,11 0,02 <0.1 <0,04 1,08 1,09 0,53 

maximum <0,1 <0,02 0,14 <0,1 <0,02 0,65 0,15 1,23 0,96 2,97 3,01 2,67 

 
De orthofosfaatfosforconcentraties liggen voor alle vennen onder de detectielimiet van 
0,01 mg l-1. De totale fosforwaarden variëren tussen 0,03 mg P l-1 en 0,14 mg P l-1 

(bijlage 3.2). Waarbij vooral de hoge mediane waarden van het Heuvelsven 2 (0,14 mg P 
l-1), het Nieuw Homoven (0,06 mg P l-1) en het Ruwmortelven (0,08 mg P l-1) opvallen. 
De richtwaarde voor vennen van dit type bedraagt gemiddeld maximaal 0,04 mg P l-1 
(Leyssen et al., 2009); in volledig regenwater-gevoede systemen mogen van nature 
lagere waarden verwacht worden. In alle vennen worden hogere maxima gemeten. Ook 
zijn in alle vennen eutrofiëringsindicatoren aanwezig, zoals pitrus (Juncus effusus), 
mannagras (Glyceria fluitans), riet (Phragmites australis) en soms grote lisdodde (Typha 
latifolia; bijlage 4). In het Heuvelsven 2 en het Nieuw Homoven is de eutrofiëring ook 
merkbaar aan een periodieke algenbloei. 
 
De totale stikstofwaarden liggen tussen 1,1 mg N l-1 en 3,0 mg N l-1 (bijlage 3.3). Stikstof 
is vooral aanwezig onder de vorm van organische verbindingen en ammonium (NH4

+). 
Voor planten opneembaar stikstof is in de vennen vooral aanwezig onder de vorm van 
ammoniumstikstof, waarvan de waarden tussen de 0,03 en 0,96 mg N l-1 gelegen zijn en 
nitraatstikstof, waarvan de waarden tussen 0,02 en 0,15 mg N l-1 variëren. 
 
Deze waarden geven aan dat de vennen een te hoge N-belasting kennen. Naast 
verbossing van het omgevend landschap, waarbij inwaaien van bladeren tot N-aanrijking 
leidt, is een zeer hoge stikstofdepositie aan te wijzen als voornaamste oorzaak hiervan. 
Metingen in het nabijgelegen meetstation in Maasmechelen voor de totale vermestende 
depositie in het jaar 2010 variëren van ca. 33 kg N ha jaar-1 in naaldbos en 26 kg N ha 
jaar-1 in loofbos, tot 23 kg N ha jaar-1 in heidevegetaties (VMM, 2011).  
 
In het Nieuw Homoven, het Heuvelsven 2 en het Ruwmortelven is er eveneens een 
teveel aan fosfor. Dit kan een gevolg zijn van zowel voormalige als lopende 
verontreiniging. De hoge fosforbelasting van het Heuvelsven 2 kan, onder meer, een 
gevolg zijn van het bijvoederen van het grote visbestand gedurende de laatste decennia. 
De meest markante eutrofiëringsverschijnselen in bepaalde vennen, zoals de 
fytoplanktonbloei en grote hoeveelheden draadalgen, gaan gepaard met een hoge 
visbezetting. Ook verontreiniging door lekkende septische tanks wordt niet uitgesloten. 
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4.2 Verdroging 

 

Bijna alle vennen zijn gelegen in bosgebieden, waarbij bomen tot aan de rand van het 
ven staan. Veelal betreft het naaldhoutbestanden. De oppervlakte bos in het 
waterleverend gebied van het ven bepaalt rechtstreeks de watervoorziening. Door een 
verhoogde evapotranspiratie, infiltreert minder water in de bodem en daalt het 
venwaterpeil snel bij droogte. Bij verbossing of bebossing van het waterleverend gebied 
wordt, voor regenwaterafhankelijke vennen, een beduidende verdroging vastgesteld. Bij 
verdroging van zure vennen met een veenbodem, mineraliseert het organisch materiaal 
door een sterkere doorluchting van de bodem. De hierbij vrijkomende basen en 
nutriënten versterken de veenafbraak. De venige onderwaterbodem wordt papperig en 
de waterkolom troebel. De levensgemeenschap wijzigt, waarbij karakteristieke soorten 
verdwijnen. In de verlandingszone gaat het zure, oligotrofe overgangsveen sneller 
verbossen, vergrassen (met o.a. pijpenstrootje, Molinia caerulaea) of verruigen. Haarmos 
(Polytrichum) neemt de plaats in van veenmossen. Door een verminderde aanvoer van 
bufferende stoffen met het grondwater kan bij verdroging ook sprake zijn van verzuring. 
 
Verder is het mogelijk dat het waterleverend gebied van sommige vennen, bepaald door 
de grootte van de onderliggende kleilens, door voormalige infrastructuurwerken werd 
geschonden, zodat de aanlevering van water verstoord is. Dit is het meest waarschijnlijk 
voor de vennen in de buurt van de woonwijken ‘Groot en Nieuw Homo’, waar bij 
rioleringswerken de kleilens werd doorsneden (mondelinge mededeling gemeentedienst 
Dilsen, 2011).  
 

4.3 Visbestand 

 

Met betrekking tot het visbestand van de meeste vennen kunnen we ons enkel baseren 
op visuele waarnemingen tijdens het veldwerk. Van het Heuvelsven is er door de 
afvissingen in september-oktober 2011 een meer volledig beeld van het (vroegere) 
visbestand. 
 
Enkel in het Kruisven werden geen vissen waargenomen. In alle andere vennen zijn 
karpers aanwezig, met de grootste dichtheden in het Heuvelsven 2 en het Heuvelsven 1. 
Het is niet bekend of men er in geslaagd is om de volledige vispopulatie van het 
Heuvelsven te verwijderen. Dit lijkt eerder onwaarschijnlijk, vermits het ven niet volledig 
is afgelaten. Het visbestand bestond voornamelijk uit karper, snoek, riet- en blankvoorn. 
Verder is 1 graskarper aangetroffen en werden soorten als baars en Amerikaanse 
hondsvis eerder sporadisch waargenomen (eigen waarnemingen en pers. meded. Mark 
Hoedemakers, 2011). 
 
Van nature komen in vennen van een dergelijk type geen of zeer weinig vissen voor. 

 

4.4 Exoten 

 

In Heuvelsven 2 is een vrij grote populatie aanwezig van parelvederkruid (Myriophyllum 
aquaticum; bijlage 4.1). Deze neemt ongeveer 20% van het wateroppervlak in en lijkt 
nog steeds toe te nemen. Verder zijn in dit ven verschillende soorten exotische 
waterlelies aangetroffen, alsook op de oever een uitbreidende populatie van snoekkruid 
(Pontederia cordata). In het Ruwmortelven is de aanwezigheid vastgesteld van grote 
waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) en een soort prachtriet (Mischantus sp.). Deze 
soorten beslaan een beperkte oppervlakte en vertonen weinig uitbreiding. Op dezelfde 
plek is moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora) aangetroffen. De soort breidt langzaam 
uit, maar moet hier gezien worden als een introductie. Het is niet bekend of de witte 
waterlelies (Nymphaea alba) hier spontaan kiemden of werden aangeplant. 
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Bij de afvissing van het Heuvelsven werden Amerikaanse hondsvis (Umbra pygmaea) en 
graskarper (Ctenopharyngodon idella) gevangen. In het Ruwmortelven is de 
aanwezigheid van een steur (Acipenser sp.) vastgesteld. 
 
4.5 Lokale Staat van Instandhouding (LSVI) 

 

4.5.1 Abiotiek waterhabitats 
 
De abiotische randvoorwaarden voor de relevante aquatische habitattypen worden 
gegeven door Leyssen et al. (2009). De waargenomen situatie wordt in tabel 3 
weergegeven. Hieruit blijkt dat vooral de ontwikkeling van een dikke sliblaag en de 
nutriëntenbelasting problemen stellen. Bijzonder de te hoge concentraties aan stikstof en 
de te hoge stikstofdepositie vallen hierbij op. Vooral het Heuvelsven 2 en het Nieuw 
Homoven vertonen voor diverse criteria een overschrijding van de vooropgestelde 
waarden, waardoor een ongunstige staat van instandhouding wordt bekomen. Voor deze 
vennen dringen zich ingrijpende maatregelen op. Voor de overige vennen lijken de 
randvoorwaarden vervuld om, mits een aantal maatregelen, een goede LSVI te kunnen 
bereiken. 
 

Tabel 3. Vergelijking van de venomstandigheden met de randvoorwaarden voor de 
mogelijke aquatische habitattypen (1 mg l-1, 2 kg N ha-1jaar-1, 3 mmol l-1, µS cm-1). 

 
richtwaarde Heuvelsven Kruisven Nieuw Ruwmortel- Stokkemer- 

 1b 1a 2 Homoven ven bosven 

  3110 & 3130 3160 3160 3110/3130 3160 3160 3160 3160 3160 

bodem 

textuur mineraal venig   

slib geen 

hydrologie 

peilschommelingen variabel klein        
droogvallen periodiek niet      

watersamenstelling 

totaalfosfor (TP)1 <0,04 <0,04        

totaalstikstof (TN)1 <0,8 <0,59        

stikstofdepositie2 <10 <10        

zuurtegraad (pH) 5-7,5 4,5-6        

alkaliniteit3 0,2-1 <1        

doorzicht/bruinkleuring bodemzicht bruin        

geleidbaarheid4 <100        

           
     conform richtwaarde 
     afwijking gering of <10% 
     afwijking matig of >10% - <100% 
     afwijking sterk of >100% 

 

De zeer lage ionenconcentratie is gunstig voor het dystrofe habitattype (habitatcode 
3160). Bodemtextuur en waterpeil zijn doorgaans geschikt voor het dystrofe habitattype, 
al kunnen de peilschommelingen best nog wat gedempt worden. Dit is ook grotendeels 
het geval voor de watersamenstelling, maar bijzonder het Nieuw Homoven, Heuvelsven 2 
en Ruwmortelven zijn sterker geëutrofieerd. Het humuszure karakter is er meestal al 
minder merkbaar. De hoge stikstofdepositie is problematisch voor het type 3160. Globaal 
gezien is de uitgangssituatie voor het herstellen van dit habitat in deze vennen echter 
goed, mits maatregelen worden genomen die de nutriëntenrijkdom doen afnemen.  
 
Ook voor het ontwikkelen van het habitattype 3110/3130 in het Heuvelsven 1a zijn de 
venkarakteristieken relatief goed. De licht afwijkende score voor slib, peilschommelingen 
en droogval verraden de impact van een teveel aan nutriënten, bladval en een te geringe 
aanwezigheid van dynamiek in het systeem. Om dit habitattype in een goede staat te 



 

 

 

 
12/32 

 

INBO.A.2010.124 

 

brengen moeten maatregelen genomen worden die de dynamiek begunstigen en de input 
van stikstof verminderen. In Heuvelsven 1a is de aanwezigheid van bos en bomen tot 
aan de oever nadelig voor het habitattype 3110/3130 en wordt het doorzicht te veel 
beperkt door een lichte algenbloei. 
 
4.5.2 LSVI-beoordeling van habitatstructuur en vegetatie waterhabitats 
 
In tabel 4 wordt de beoordeling van de LSVI volgens Leyssen et al. (2009) weergegeven. 
Meestal gebeurde dit aan de hand van vegetatieopnamen (bijlage 4); voor het 
Ruwmortelven en Nieuw Homoven is de LSVI op het veld bepaald. Van het Nieuw 
Homoven kan in principe geen LSVI bepaald worden, omdat habitatkarakteristieke 
soorten er ontbreken. Toch is voor het ven een beoordeling gemaakt op basis van het 
meest waarschijnlijke doeltype, habitattype 3160. Heuvelsven 1a en 1b kunnen actueel 
tot habitattype 3130 gerekend worden. Voor deze vennen is de LSVI zowel voor het 
aanwezige habitattype, als voor het vooropgestelde doeltype uit het natuurrichtplan 
bepaald. Voor Heuvelsven 1a is dit habitattype 3110, voor Heuvelsven 2b habitattype 
3160. 
 
Tabel 4. LSVI-beoordeling van de aquatische venvegetaties (A goed, B voldoende, C 
gedegradeerd, n.v.t. niet van toepassing). 
   Heuvelsven Kruisven Nieuw Ruwmortel- Stokkemer- 

  1a 1a 1b 1b 2 
 

Homoven ven bosven 

  3110 3130 3130 3160 3160 3160 3160 3160 3160 

habitatstructuur 
  

 
      

horizontale structuur n.v.t. B B n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

oeverzijde zuidwest B/C B/C B/C n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

doorzicht B B B n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

geleidbaarheid n.v.t. n.v.t. n.v.t A A A A A A 

verstoringsindicatoren 
  

 
      

verzuring A A A A A B A B A 

eutrofiëring A A B B C B C B B 

vergrassing A A A A A B A B B 

invasieve exoten A A A A C A A B A 

sleutelsoorten 
  

 
      

aantal  geen* C C geen* C C geen* C C 

* Bij afwezigheid van sleutelsoorten kan er geen habitattoewijzing gebeuren. In dit geval is de beoordeling  

veeleer indicatief voor de knelpunten bij herstel van het aangegeven habitattype.    

 
Geen enkel van de habitatwaardige vennen bekomt een toereikende score voor de 
soortensamenstelling. Voor het habitattype 3160 worden amper 1 à 2 sleutelsoorten 
(klein blaasjeskruid, waterveenmos) gevonden en dit steeds met een beperkte 
vertegenwoordiging. Moerashertshooi (Hypericum elodes) is typerend voor het 
habitattype 3130 en komt enkel in het Heuvelsven 1a frequent voor. Omdat deze soort 
erg tolerant is, wordt ze echter niet meegerekend in de beoordeling. Invasieve exoten 
komen voor in het Heuvelsven 2 en het Ruwmortelven. 
 
Verder vormt de bedekking van eutrofiëringsindicatoren in alle vennen, uitgezonderd in 
het Heuvelsven 1a en 1b, een probleem. Verzuringsindicatoren (Juncus bulbosus) zijn 
aanwezig in het Kruisven en het Ruwmortelven. Vergrassing, als indicatie voor 
verdroging, wordt vastgesteld in het Kruisven, Ruwmortelven en het Stokkemerbosven. 
 
4.5.3 Abiotiek en LSVI-beoordeling overgangsvenen 
 
Het voorgaande betreft enkel de habitats in het water. Voor de volledigheid geeft bijlage 
5 een overzicht van de venkarakteristieken m.b.t. de ontwikkeling van overgangsveen en 
een LSVI-beoordeling van deze habitats. Als natuurlijk doeltype komt hier in de eerste 
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plaats ‘oligotroof en zuur overgangsveen (in relatie met hoogveenvegetaties en natte 
heide), habitattype 7140_oli, in aanmerking. In het Nieuw Homoven zijn door 
eutrofiëring actueel veeleer sleutelsoorten van ‘mineraalarm, circumneutraal 
overgangsveen, habitattype 7140_meso’, aanwezig. 
 
De bevindingen lopen gelijk met die voor de waterhabitats. Een problematische 
grondwaterstand, te hoge stikstofdepositie en lokale eutrofiëring leiden tot een smalle 
moeraszone. Hierin wijzen vooral verruiging en een te beperkte ontwikkeling van de 
kenmerkende vegetatie op een gedegradeerde toestand. 
 

 

5.  Maatregelen 
 

5.1 Vernatten en verarmen 

 

Eutrofiëring en verdroging zijn de belangrijkste belemmeringen voor het bereiken van de 
doeltoestand in deze vennen. De voorgestelde maatregelen zijn dan ook in de eerste 
plaats hierop gericht.  
 
De oorzaken van eutrofiëring zijn vooral algemeen zoals de te hoge stikstofdeposities. In 
bepaalde gevallen veroorzaken ook lokale fenomenen en verontreinigingsbronnen in de 
omgeving, eutrofiëring. De vennen zijn verdroogd als gevolg van de bebossing van het 
omgevend landschap en lokale bodemverstoring. 
 

5.1.1 Ontbossen van de omgeving 
 

Het ontbossen van het waterleverend gebied is op meerdere vlakken een gunstige 
herstelmaatregel. In de eerste plaats zal het kappen van bos een vernatting veroorzaken 
voor alle vennen, met uitzondering van het Nieuw Homoven en het Ruwmortelven. 
Aangenomen wordt dat bij de omvorming van naaldhout naar heide de 
grondwateraanvulling met ongeveer 1/3 kan toenemen (bijlage 6). Voor de vennen 
betekent dit vermoedelijk een gemiddelde peilverhoging van ongeveer 0,1 m. Daarnaast 
kan hiermee ook een vermindering van de stikstofdepositie met ongeveer 1/3 worden 
gerealiseerd (VMM, 2011). Verder zal het inwaaien van bladeren drastisch afnemen. Door 
ontbossing zal windwerking een grotere impact hebben op de vennen. Voor het 
Heuvelsven 1a, waar een vegetatietype wordt beoogd, dat gebonden is aan een zandig 
substraat, is dit essentieel.  
 
De oppervlakte en perimeter die voor ontbossing in aanmerking komt, valt samen met de 
grootte en omtrek van de kleilens waarop het ven zich bevindt. Voor de Dilsense Vennen 
zijn hierover geen gegevens bekend. Een ruwe vergelijking kan gemaakt worden met het 
Ven onder de Berg in Maasmechelen, waar een waterleverend gebied van ongeveer 10 ha 
voor een zeer constant peil zorgt. Voor de Dilsense Vennen, die een iets variabeler peil 
vertonen, zal een kleinere oppervlakte volstaan. In het natuurrichtplan is de omvorming 
van omliggende naaldbospercelen in heide met verspreide bomen voorzien, maar bij de 
afbakening van deze zones is geen rekening gehouden met de ligging van de kleilens. De 
te ontbossen zones worden best afgestemd op de omvang van het waterleverend gebied.  
 
Verder kan in het overblijvende boombestand een gradatie aangebracht worden. Rondom 
elk ven wordt een zone van 30-40 meter vanaf het hoogste venpeil best volledig 
boomvrij gehouden (www.natuurkennis.nl). Verder weg kan gekozen worden voor heide 
met verspreide (loof)bomen of heide. Het is evenwel de bedoeling om in de onmiddellijke 
omgeving van vennen toch voldoende habitatheterogentiteit te behouden. Waar bos 
behouden dient te worden is het aan te bevelen om sowieso het naaldhoutbestand naar 
loofhout om te vormen. 
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De aanwezige overgangsveentjes zijn met bomen begroeid en verdroogd. Ze kunnen 
best grotendeels opnieuw worden vrijgemaakt. In functie van de fauna kan overwogen 
worden om enkele kleine bomen of struiken te laten staan. Verder kunnen ook 
landschappelijke aspecten de keuze voor het al dan niet kappen van bepaalde bomen 
beïnvloeden. 
 

5.1.2 Ontslibben  
 
Slib vormt volgens tabel 3 vooral een probleem in het Heuvelsven 2 en in mindere mate 
Heuvelsven 1, Nieuw Homoven en Ruwmortelven. Slibruiming heeft tot doel om een te 
veel aan nutriënten en schadelijke stoffen in de venbodem af te voeren en desgewenst 
een meer minerale samenstelling te bekomen. In het Nieuw Homoven kan slibruiming 
het aanwezige overgangsveen aantasten. Machinaal ontslibben gebeurt het gemakkelijkst 
in droge toestand, waartoe het noodzakelijk zal zijn om de vennen eerst kunstmatig 
droog te leggen. Indien het slechts een kleine hoeveelheid betreft, is het opzuigen van 
slib samen met het afpompen van het water mogelijk een optie. Snavelzegge- en 
veenmosvegetaties blijven het best gespaard, onder meer vanwege hun belang voor 
specifieke fauna (Ketelaar, 2001a). 
 

 

5.2 Afvissen 

 

De aanwezigheid van vissen in het Dilsense vennencomplex is wellicht het gevolg van 
opzettelijke introducties. In het bijzonder karpers zijn een probleem in een dergelijk 
milieu. Doordat ze de bodem intensief omwoelen, zorgen ze voor een versnelde afbraak 
van organisch materiaal en versnelde vrijstelling van nutriënten, vegetatieschade en 
vertroebeling. De aanwezigheid van bepaalde vissoorten kan een direct effect hebben op 
de vegetatie of invertebratengemeenschap. Het verdwijnen van waterlobelia in 
Heuvelsven 1a is wellicht mee te wijten aan begrazing door karper, voorns en 
graskarper. De aanwezigheid van zonnebaars heeft negatieve gevolgen voor de typische 
macroinvertebraten- en amfibieënfauna (Smith, 1999; Bosman, 2003; Van Kleef, 2008). 
 
Vermindering van het visbestand is pas een effectieve herstelmaatregel als dit in 
voldoende mate gebeurd. Voor het habitattype 3160 moet in principe gestreefd worden 
naar volledig visloos water. De manier waarop de afvissing gebeurt, is dan ook zeer 
belangrijk. De beste en meest eenvoudige manier is de plas grotendeels leeg pompen, de 
vis opvangen in een afvoergeul met fuiknet en vervolgens het ven met sleepnetten 
afvissen. Na volledige drooglegging kunnen de resterende exemplaren worden 
verzameld. Het vereist de nodige organisatie, coördinatie en controle om dit alles zo 
diervriendelijk mogelijk te laten gebeuren. 
 
Indien toch een deel van het visbestand overblijft, is het aan te raden om jonge snoek te 
introduceren. Die kan de aanwas van zoöplanktonetende jonge vis en exotische soorten 
in toom houden. 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. 
 
5.3 Exotenbestrijding 

 

Het verwijderen van de aanwezige exoten vergt een rigoureuze aanpak en meerdere 
jaren van voldoende nazorg. Dit is in het bijzonder het geval voor het parelvederkruid in 
het Heuvelsven 2. Het machinaal verwijderen van parelvederkruid kan samengaan met 
het ontslibben, maar in de delen met oevervegetaties wordt de soort het best manueel 
verwijderd. Indien geen slibruiming plaatsvindt, kan de soort ook in het water best 
manueel verwijderd worden. Het succes van deze ingrepen, zal in sterke mate afhangen 
van de opvolging. Voor het verwijderen van snoekkruid en de exotische waterlelies wordt 
een manuele verwijdering voorgesteld. Ook de exoten in de oeverzone van het 
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Ruwmortelven kunnen, gezien de kleine oppervlakte, het best manueel worden 
verwijderd. Exotische vissen kunnen verwijderd worden door afvissen of door bepoting 
met snoek worden ingeperkt (zie 5.2). 
 
Enige sensibilisering van de buurtbewoners is aangewezen om herintroducties te 
beperken. 
 
 

6.   Realisatie van habitattype 3110 
 

De keuze voor habitattype 3110 als doelstelling voor het Heuvelsven 1a, vanwege de vrij 
recente aanwezigheid van waterlobelia, wijkt af van die voor de overige vennen. Dit 
vegetatietype is in Vlaanderen bijzonder zeldzaam (3 locaties). Gezien het sterk 
gewijzigde karakter van het ven en de praktische mogelijkheden is het opportuun om het 
beheer van dit ven verder in functie van dit doeltype te optimaliseren. Naast de reeds 
opgesomde maatregelen (afvissen, ontslibben en kappen van omliggend bos), kan het 
potentieel voor habitattype 3110 verhoogd worden door de oevers (niet al te uniform) 
terug een zwakker glooiend profiel te geven en opslag van bomen en struiken gefaseerd 
terug te zetten. Een minder constant waterpeil kan gemakkelijk gerealiseerd worden door 
een aflaatsysteem met schotbalken. Verder dient erop gelet te worden dat activiteiten in 
en rond het ven geen verhoogde toevoer van nutriënten teweeg brengen (bemesten 
en/of bekalken van omliggende gazons, voederen van vogels, uitzetten van vis…). 
 
Het valt op dat in Heuvelsven 1b meer slib aanwezig is dan in Heuvelsven 1a. In het 
verleden werden vanuit de aanpalende tuinen soms vijvers en (sterf?)putten uit 
nabijgelegen tuinen leeggelaten in het ven (meded. Leo Jacobs). Verder is Heuvelsven 1b 
verbonden met de (verlandende) kunstmatige vijver van een nabijgelegen tehuis. 
Vermits het eutrofiëringsrisico het grootst is aan deze zijde van het Heuvelsven, kan 
overwogen worden om het Heuvelsven 1a en 1b van elkaar te scheiden door een dam.  
 
 

7.   Kennishiaten 
 
7.1  Omvang van het waterleverend gebied van de vennen 

 
Om de optimale omvang van de maatregelen m.b.t. het verminderen van de 
evapotranspiratie en N-depositie (kappen van bos) te kunnen inschatten is kennis nodig 
van de grootte van het waterleverend gebied. Hiervoor dient de watervoerende laag van 
de hangwatervennen te worden gekarteerd.  
 
7.2  Fauna  

 
Momenteel is er weinig zicht op de aanwezige fauna die afhankelijk is van de actuele 
situatie en de vooropgestelde doelen. Bij de uitvoering van de maatregelen dient 
blijvende schade aan eventuele populaties van soorten vermeld in bijlage 2 van de 
Habitatrichtlijn of RL-soorten vermeden te worden. Enkel van de heikikker (Rana arvalis) 
kunnen we stellen dat ze aanwezig is in het Heuvelsven 2 en het Kruisven. Van deze 
soort werden in 2010 vrij grote aantallen aangetroffen tijdens de voorplantingsperiode 
(meded. Marijke Thoonen). Andere karakteristieke soorten zijn op een vrij eenvoudige 
manier te detecteren, met name speer- en maanwaterjuffer (Coenagrion hastatulum, C. 
lunulatum) en de hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica). Indien aanwezig wordt 
vastgesteld kan een gefaseerde uitvoering of het ontzien van bepaalde delen aan de orde 
zijn (Ketelaar, 2001b). Deze soorten kunnen ook gebruikt worden om het herstel te 
evalueren. 
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BESLUIT 

 
1. Kunnen de vennen worden getypeerd aan de hand van abiotische gegevens 

(grondwaterpeilen en waterkwaliteit) en welke habitattypen worden best tot doel 

gesteld? Is het habitattype 3110 realiseerbaar in deze vennen? 

 

Alle vennen, behalve het Ruwmortelven worden hoofdzakelijk gevoed door regenwater. 
Het Ruwmortelven wordt ook beïnvloed door voedselarm grondwater. Alle vennen 
behoren van nature tot het type, ‘matig zure wateren’ en zijn of zullen oorspronkelijk 
veeleer tot het habitattype 3160 behoord hebben. Naar de venranden toe, zijn vegetaties 
aanwezig die behoren tot de habitattypen 7140 en 4030. Gezien de historiek van het 
Heuvelsven 1 kan het doeltype voor dit ven eerder naar het habitattype 3110 worden 
bijgesteld. 
 
2. Kan de problematiek geschetst worden die de staat van de vennen verklaart? 

Welke maatregelen zijn nodig om het doeltype voor deze vennen te bereiken, in een 

goede staat van instandhouding te krijgen en te behouden? 

 
De vennen lijden vooral onder verdroging en eutrofiëring. De verdroging is vooral het 
resultaat van een sterke verbossing van het omliggende landschap. Naaldbos in het 
waterleverend gebied versterkt bovendien de effecten van een te hoge atmosferische 
stikstofdepositie. In bepaalde gevallen is er rechtstreekse menselijke beïnvloeding. In 
alle vennen, behalve het Kruisven, zijn vissen aanwezig, wat evenzeer ongunstige 
gevolgen heeft voor vegetatie en fauna. 
 
Alle habitattypen vertonen hierdoor momenteel een zekere mate van verstoring, maar de 
potenties voor herstel zijn hoog, mits daartoe de nodige maatregelen worden genomen. 
Deze worden in tabel 5 samengevat. 
 
 
Tabel 5. Overzicht van mogelijke herstelmaatregelen voor de Dilsense vennen.  

  
Heuvelsven 

 
Kruisven Nieuw Ruwmortel- Stokkemer- 

1a 1b 2 
 

Homoven ven bosven 

grondwaterafhakelijk nee nee nee nee nee ja nee 

habitatdoeltype 3110/3130 3130/3160 3160 3160 3160 3160 3160 

kappen van bos op oevers* x x x x x x x 

omvormen van bos naar heide** x x x x x - x 

slibruiming x x x - - x - 

vrijstellen van veenvegetaties - - x x x x x 

afvissing x x x - x x x 

bepoten met snoek*** x x x - x - - 

herprofileren van oevers x - - - - - - 

aanleggen van regelbare stuw x - - - - - - 

isoleren van andere wateren  
 

x - - - - - - 

struiken op oever gefaseerd 
terugzetten  
 

x - - - - - - 

* 30-40 meter 

       ** maatregel enkel effectief in waterleverend gebied; bij behoud van bos omvorming van naaldhout naar loofhout 

*** enkel bij onvolledige afvissing of herkolonisatie 

       

 

Voor een optimale dimensionering van sommige van deze maatregelen dient de 
begrenzing van het waterleverend gebied van de meeste vennen nader onderzocht te 
worden. 
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BIJLAGEN 

 
Bijlage 1. Reliëf van het bodemoppervlak in de omgeving van de vennen (Digitaal 
Hoogtemodel Vlaanderen; MVG-LIN-AMINAL-afdeling Water en MVG-LIN-AWZ-afdeling 
Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologsch onderzoek, GIS-Vlaanderen). 
 

 
 
 
 
Bijlage 2. Oppervlakte en administratieve kenmerken van de vennen. 
 

toponiem gemeente oppervlakte (ha)* eigenaar beheer 

Heuvelsven 1a Dilsen-Stokkem 1,8 privaat privaat 

Heuvelsven 1b Dilsen-Stokkem 0,4 privaat privaat 

Heuvelsven 2 Dilsen-Stokkem 0,6 privé privaat 

Kruisven Dilsen-Stokkem 1,4 gemeente Dilsen-Stokkem ANB 

Nieuw Homoven Dilsen-Stokkem 2,1 privaat privaat 

Ruwmortelven As 2,1 gemeente As /ANB ANB 

Stokkemerbosven Dilsen-Stokkem 1,5 ANB ANB 

* inclusief zuur overgangsveen 
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Bijlage 3. Verloop van fysisch-chemische waarden in 2010. 
 
 
3.1 Zuurgraad, elektrisch geleidend vermogen en alkaliniteit.  
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Bijlage 3.2 Totaalfosfor. 
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Bijlage 3.3 Stikstofverbindingen. 
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Bijlage 4. Vegetatie van enkele Dilsense vennen in 2010. Schaal: r zeldzaam, o 
occasioneel, f frequent, a abundant, cd codominant, d dominant 
 
4.1 Heuvelsven 1a 

 

 
Situering opnamen 
 
algemeen aspect
H1a_W open water

H1a_S snavelzegge/veenmos
H1a_M moerashertshooi  
 
opname H1a_W H1a_S H1a_M  
oppervlakte (m2) 17118 363 817

datum (.../2011) 28/6 28/6 28/6

bedekking to taal (%) 1 100 15

boomlaag (%) 0 0 0

struiklaag (%) 1 0 0
kruidlaag (%) 1 60 10
moslaag (%) 0 80 1
submers (%) 0 0 0
drijfblad (%) 1 1 10
helofyt (%) 1 60 1
overhangend (%) 1 0 35
kruidlaag
Bidens frondosa - o -
Carex rostrata o cd o
Eleocharis multicaulis o - -
Eleocharis palustris o - -
Glyceria fluitans - o -
Hydrocotyle vulgaris o f f
Hypericum elodes f - f
Iris pseudacorus - r -
Juncus effusus f a -
Lycopus europaeus - o -
M olinia caerulea - o -
Nymphaea  sp. - - f
Polygonum amphibium o - -
Potamogeton natans o o f
Potentilla palustris - f -
mo slaag
Sphagnum denticulatum - cd o  
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4.2 Heuvelsven 1b 

 

 
Situering opnamen 

 
algemeen aspect

H1b_W1 open water
H1b_S1 snavelzegge
H1b_S2 snavelzegge
H1b_M moerashertshooi

H1b_GL lisdodde  
 

opname H1b_W1 H1b_S1 H1b_S2 H1b_M  H1b_GL

oppervlakte (m2) 3507 76 131 77 88

datum (.../2011) 28/6 28/6 28/6 28/6 28/6

bedekking to taal (%) 1 60 65 60 30

struiklaag (%) 1 - 1 5 15

kruidlaag (%) 1 60 65 60 15
drijfblad (%) 1 10 10 5 1

helofyt (%) 1 55 60 50 30
overhangend (%) 10 - - - 5
struik laag
Salix cinerea f - - - a
kruidlaag
Bidens frondosa - - o o f
Carex rostrata o d cd - -
Eleocharis palustris - - - f -
Glyceria fluitans - - r - -
Hydrocotyle vulgaris f - - f r
Hypericum elodes f o cd d f
Juncus effusus r - f a -
Lycopus europaeus - r - r f
Polygonum amphibium o o f o -
Potamogeton natans r f f f o
Typha latifo lia - r f - a
mo slaag
draadwieren - - - - f  
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4.3 Heuvelsven 2 
 

 
Situering opnamen. 
 
 

M_W1  open water

M_W2  mannagras

M_W3  water/blaasjeskruid

M_W4  water

M_M1  parelvederkruid

M_Z1  zegge

M_Z2  zegge

M_ZB1 zegge/bos

M_V1  veenmos

M_VB1 veenbos

algemeen aspect
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opname M _W1  M _W2  M _W3  M _W4  M _M 1  M _Z1  M _Z2  M _ZB1 M _V1  M _VB1 

oppervlakte (m2) 2662 51 19 71 999 381 658 650 50 457
datum (.../2010) 28/10 28/10 28/10 28/10 28/10 28/10 28/10 28/10 28/10 28/10

bedekking to taal (%) 1 75 50 60 80 95 90 100 10 90

boomlaag (%) - - - - - - - 1 - 1

struiklaag (%) - 15 5 50 - 15 0 50 7 60

kruidlaag (%) 1 5 50 40 80 90 90 75 50 40

moslaag (%) - - - 15 - 25 - 25 100 60

submers (%) <1 - 50 1 50 5 1 - - 70

drijfblad (%) <1 1 1 - 1 1 1 - - 1

helofyt (%) <1 70 10 50 30 90 80 - - 1

overhangend (%) 5 75 65 50 15 - 2 5 - <5

bo o mlaag

Betula  sp. - - - - - - - r - r

struik laag

Betula  sp. - - - - - f - a - a

Pinus sylvestris - - - - - - - f - a

Quercus robur - - - - - - - r - -

Rhamnus frangula - - - - - o - - - -

Salix alba - - - - - - - o - -

Salix aurita - - - - - - - o - -

Salix cinerea - - r - - - - a - o

kruidlaag

Alisma plantago-aquatica - r r o - - - - - -

Betula  sp. - - - cd - - - - o -

Bidens cernua - - - - - - - - - r

Callitriche  sp. - - - f - - - - - -

Cardamine pratensis - - - o - - - - - -

Carex rostrata f - - - - d d cd f a

Dryopteris carthusiana - - - - - - - - o o

Eleocharis multicaulis o - - - - - o - - -

Eleocharis palustris - - - - - - o - - -

Glyceria fluitans - d o - - o - - - -

Hydrocotyle vulgaris - r - - - f - - - -

Iris pseudacorus f f a f f f - a o o

Juncus bulbosus - - - - - f o - o -

Juncus effusus - - o a - f - f a f

Lemna minor - o - - f - - - - o

Lemna minuta - - o - - f f - - -

Lycopus europaeus - o f f - o o - - -

Lysimachia vulgaris - - r - - o - o r -

M entha aquatica - a f a r - f f f -

M olinia caerulea - o - cd - f - f d a

M yriophyllum aquaticum f o - - d - f - - -

Nymphaea  sp. f - - - - - - - - -

Pinus sylvestris - - - f - - - - - -

Pontederia cordata o - - - - o - - - -

Potamogeton natans o - - - f - f - - -

Potamogeton po lygonifo lius - - - - - o f - - -

Potentilla palustris - - - - - - - - r -

Rhamnus frangula - - - - - - - - f -

Salix alba                          - - - - - - r - - -

Salix cinerea - - - - - - r - r -

Typha latifo lia - - - - r f f f - f

Utricularia australis - - d - f - - - - -

Utricularia minor - - - - o f - - - o

mo slaag

Calliergonella  sp. - - - - - - - cd o -

Riccia  sp. - - - - - - - - - r

Sphagnum cuspidatum - - - f - - - - - -

Sphagnum denticulatum - - - - a - o d d

Sphagnum fimbriatum - - - f - - - cd f  
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4.4 Kruisven 
 

 
Situering opnamen. 
 

algemeen aspect

K_W1  open water

K_WA  veenmos

K_V1  veenmos

K_VSBW veenmos

K_SV  veenmos

K_YR  veenmos

K_VP  veenmos

K_R   riet

K_RB  riet

K_M1  pijpenstrootje

K_NH  pijpenstrootje

K_M2  pijpenstrootje

K_PV1 pitrus

K_B pitrus  
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opname K_W1  K_WA  K_V1  K_VSBW K_SV  K_YR  K_VP  K_R   K_RB  K_M 1  K_NH  K_M 2  K_PV1 K_B

oppervlakte (m2) 785 413 211 784 265 1493 512 2167 1449 441 1710 265 222 263

datum (.../2010) 23/11 23/11 23/11 23/11 23/11 23/11 23/11 23/11 23/11 23/11 23/11 23/11 23/11 23/11

bedekking totaal (%) 60 100 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 70

boomlaag (%) - - - - - - - - 5 1 - - - -

struiklaag (%) - 1 - 1 - - 50 - 50 10 - 1 - 5

kruidlaag (%) 60 100 100 60 100 100 50 100 60 100 100 90 90 65

moslaag (%) 10 40 - 50 - 50 - 35 30 - 50 25 - -

submers (%) 10 - - - - - - - - - - - 30 -

helofyt (%) 60 - - - - - - - - - - - 90 -

overhangend (%) - - - - - - - - - - - - - 50

bo o mlaag

Betula  sp. - - - - - - - - o r - - - -

struik laag

Betula  sp. - - - r - o - - a f - - - -

Pinus sylvestris - - - - - - - - - f - o - -

Salix cinerea - r - - - - a - - - - - - o

kruidlaag

Agrostis canina - o a f cd o f - - - f - a f

Betula  sp. - - r r - - - - - - o f - -

Calluna vulgaris - - r - - - - - - f f f - -

Dryopteris carthusiana - - - - - o - - - o - - - -

Eleocharis multicaulis f - f cd a - - - - - o f o -

Eleocharis palustris o - - - - - - - - - - - - -

Erica tetralix - - r o - - - - - f f a - -

Eriophorum angustifo lium - cd a a f cd cd f - a f f o

Glyceria fluitans d - - - - - f - - - - - o cd

Hydrocotyle vulgaris o - o o - o - - - o o - o -

Juncus acutiflo rus - - a - - - - - - f - - - -

Juncus bulbosus o - f f - - - - - - - - o -

Juncus effusus o f a f f a a - - f a - d cd

M olinia caerulea - f o - - o a - f d cd d - -

Phragmites australis - - - f - cd f d d - - o - r

Pinus sylvestris - - o - - - - - - - f a - -

Potentilla palustris - f - - - - - - - - o - - -

Salix aurita - - - - - - - - - - - - r -

Salix cinerea - f - - - - f - - - o - - -

Typha latifo lia - r - - - - r - - - - - - -

Utricularia australis o - - - - - - - - - - - - -

Utricularia minor o - o - - - - - - - - - - -

Vaccinium myrtillus - - - - - - - - - o - - - -

mo slaag

Calliergonella  sp. - - - - - - - - - o - - - -

Sphagnum cuspidatum f cd - - - - - - - - - - - -

Sphagnum denticulatum - - d cd cd cd cd a a a cd a f

Sphagnum fimbriatum - - - - - - - - - - - - a -

draadwieren f - - - - - - - - - - - - f
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4.5 Stokkemerbosven 
 

 
Situering opnamen. 
 
 

S_W1  open water
S_W2  gewone waterbies

S_P1  pitrus
S_P2a pitrus

S_P2b pitrus
S_P3  pitrus

S_P4  pitrus
S_VH2 pijpenstrootje

S_VH1 pijpenstrootje/veenmos
S_VHB1 pijpenstrootje/veenmos

S_VHB2 pijpenstrootje/veenmos

algemeen aspect
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opname S_W1  S_W2  S_P1  S_P2a S_P2b S_P3  S_P4  S_VH2 S_VH1 S_VHB1 S_VHB2

oppervlakte (m2) 4340 341 171 921 590 205 274 331 1278 672 1818

datum (.../2010) 25/11 25/11 25/11 25/11 25/11 25/11 25/11 25/11 25/11 25/11 25/11

bedekking to taal (%) 1 50 90 100 100 100 80 100 90 100 100

boomlaag (%) - - - - - - - - - 10 5

struiklaag (%) - - 5 5 15 10 1 45 35 60 70

kruidlaag (%) 1 - 30 100 90 90 75 90 80 40 40

moslaag (%) - - - - 40 20 40 15 50 60 60

bo o mlaag

Betula  sp. - - - - - - - - - - o

Quercus robur - - - - - - - - - o -

struiklaag

Betula  sp. - - f f f - o f a cd a

Pinus sylvestris - - - o f - o f f a a

Salix aurita - - - - o - - - - - -

Salix cinerea - - f f - f - - - f -

kruidlaag

Betula  sp. - - - - - - o - - - -

Calluna vulgaris - - - - - - - - - o -

Carex nigra - - - - - - - r o o o

Dryopteris carthusiana - - - o - - - - - - -

Eleocharis palustris f d - - - - - - - - -

Erica tetralix - - - o r - - f f o o

Eriophorum angustifo lium - - - f - - - - f f -

Glyceria fluitans o - - - - - a - - - o

Hydrocotyle vulgaris f f - - o o - - - - -

Iris pseudacorus - - - - - - - - - o -

Juncus effusus f o d d d d d - - o a

Lycopus europaeus - - f f o - - - - - -

M olinia caerulea o - o f f - f d cd cd cd

Potamogeton natans - o - - - - - - - - -

Potentilla palustris - - - - o o - - - -

Quercus robur - - - - - - r - - - -

Salix aurita - - r - - - - - - - o

Typha latifo lia - - o - - - - - - - -

Utricularia australis o f - - - - - - - -

mo slaag

Polytrichum commune - - - - - - - - f o f

Sphagnum cuspidatum - - - a a f a a f f f

Sphagnum fallax - - - - - - - - cd cd cd
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Bijlage 5. Venkarakteristieken en LSVI m.b.t. overgangsveenhabitats. 
 
5.1 Vergelijking van de venomstandigheden met de randvoorwaarden voor verschillende 
habitattypen (1 cm t.o.v. maaiveld: (min) gem (max), 2 kg N ha-1jaar-1, 3 mg l-1). 
 

Heuvelsven 2 Kruisven Ruwmortelven Stokkemerbosven

7140 oli 7140_meso 7140_oli 7140_oli 7140_oli 7140_meso 7140_oli 7140_oli

bodem

textuur

zuurtegraad (pH)

hydrologie

GVG1 n.v.t. (-15) -5--10 (20) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

GLG1 n.v.t. 0--20 (-50) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

GG ≈ maaiveld n.v.t.

IR

overstromingsregime geen geen

watersamenstelling

stikstofdepositie2 < 5 (10) < 5 (10) 

EGV

Ca2+ 3

conform richtwaarde

afwijking gering of ≤ 10%

afwijking matig of >10% - < 100%

afwijking sterk of ≥ 100%

richtwaarde

4,5-5,5

Nieuw Homoven

veen

< 100

< 15

0,2-0,6

 
 
5.2 LSVI-beoordeling van de overgangsveenvegetaties (A goed, B volodende, C 
gedegradeerd, n.v.t. niet van toepassing). 
 

Heuvelsven 2 Kruisven Ruwmortelven Stokkemerbosven

7140_oli 7140_oli 7140_oli 7140_meso 7140_oli 7140_oli

habitatstructuur

oppervlakte habitatvlek A A A A A A

oppervlakte moeras C A A C C B

hoogveenontwikkeling C C C C C C

bedekking veenmos A A A A A A

strooisellaag n.v.t. n.v.t. n.v.t. B n.v.t. n.v.t.

verstoringsindicatoren

verbossing C A A A A C

vergrassing/vermossing C B A A C B

verruiging B B C C B B

structuur B A A A A B

sleutelsoorten

aantal B B B A B C

bedekking B B C C C C

Nieuw Homoven
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Bijlage 6. Hydrologische karakteristeken van verschillende begroeiingen. Volgens 
Runhaar et al. (2000), met in vet waarden volgens Spieksma et al. (1995)* en Elbers et 
al. (2009)**. 
 

vegetatietype gewasfactor verdamping grondwateraanvulling bij 800 mm neerslag per jaar 

  
 

mm jaar-1 mm jaar-1 mm dag-1 

kaal duinzand 0,4 200 600 1,6 

schraal grasland 1 500 300 0,82 

droge duinvegetatie 0,7 350 450 1,2 

droge heide (struikheide)* 0,8 - 1 400 - 500 400 - 300 (350) 1,1 - 0,82 

natte heide (dopheide)* 0,8 - 0,9 400 - 450 400 - 350 (375) 1,1 - 0,96 

loofbos 1,1 550 250 0,67 

naaldbos** 1,01 - 1,2 496 -600 320 - 200 (260) 0,87 - 0,55 

donker naaldbos (sparren) 1,3 650 150 0,4 

 


