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1. Inleiding 

 
Op 10 november 2009 zijn twee convenanten getekend om vooruitlopend op het Natura 2000 
beheerplan Brabantse Wal, de verdroging op de Brabantse Wal te bestrijden en de waterkwaliteit, 
met name in De Groote Meer, te verbeteren. In de convenanten wordt benoemd welke 
maatregelen worden uitgevoerd met als doel om in 2015 ten minste de ‘sense of urgency’-opgave 
voor De Groote Meer te behalen. Daarna, zo was toen de verwachting, zouden deze afspraken 
vastgelegd worden in het beheerplan Natura 2000. Het beheerplanproces heeft echter enige tijd 
stilgelegen vanwege de stikstofproblematiek, en in 2018 zal het beheerplan worden vastgesteld. Op 
11 juli 2014 is een nieuw convenant “Aanpak verdroging en verbetering van de waterkwaliteit 
Brabantse Wal” getekend voor de periode 2014-2020. 
 
Om te bepalen hoe het watersysteem zich ontwikkelt en in hoeverre hiermee aan de doelstellingen 
van de convenanten wordt voldaan, is een monitoringsplan opgesteld (van Herpen & Krikken, 
2010). Naast de hydrologische monitoring is hierin ook de monitoring van biodiversiteit een 
belangrijke pijler. Vanaf 2010 is in het gebied Groote Meer en omgeving (inclusief andere vennen 
en kleine wateren, zoals de Kleine Meer, Zwaluwmoer, Ranonkelven en de Leemputten) jaarlijks 
gemonitord op soorten met een instandhoudingsdoel en habitattypen. Voor de Brabantse Wal 
betreft het de soorten dodaars, geoorde fuut, kamsalamander en drijvende waterweegbree. Van de 
vochtafhankelijke habitattypen wordt elk jaar de grootte, ligging en kwaliteit in kaart gebracht. 
Deze habitattypen kunnen worden vergeleken met een kartering uit 2008 in het kader van het 
opstellen van het beheerplan. Destijds zijn in dit gebied twee habitattypen aangetroffen: zwak 
gebufferde vennen en vochtige heide. 
 
De monitoringsafspraken die in 2010 zijn gemaakt liepen tot 2012. In het kader van het 
Monitoringsplan Groote Meer 2013 en 2014 (Arcadis, 2013) zijn aanvullende afspraken gemaakt 
om de monitoring voort te zetten en vanaf 2015 is de monitoring conform deze afspraken 
gecontinueerd. 
De monitoring van habitattypen, drijvende waterweegbree, dodaars en geoorde fuut wordt 
conform deze afspraken door de provincie Noord-Brabant uitgevoerd en de monitoring van 
kamsalamanders door het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. 
 
 
1.1. Vraagstelling 

Het doel van de inventarisatie was om na te gaan hoe het in 2017 gesteld is met de 
bovengenoemde soorten en habitattypen. Onderzocht is het aantal broedparen van dodaars en 
geoorde fuut, het aantal kamsalamanders, de mate waarin drijvende waterweegbree voorkomt, en 
de ligging en de oppervlakte van de habitattypen. Nagegaan wordt welke ontwikkelingen in het 
gebied zichtbaar zijn en waarop deze op wijzen. 
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1.2. Leeswijzer 

Deze rapportage geeft de situatie in 2017 weer, het jaar volgend op de uitvoering van de 
grootschalige werkzaamheden voor het herstel van de Groote en Kleine Meer in het kader van het 
HELVEX-LIFE project. De monitoring kan ook mede gebruikt worden om de resultaten hiervan 
te beoordelen. 
 
In hoofdstuk twee wordt een korte gebiedsbeschrijving gegeven van het landgoed en de ligging van 
de vennen. In hoofdstuk drie worden de resultaten van de inventarisaties van 2017 gepresenteerd. 
Dit wordt gevolgd door een bespreking hiervan in het hoofdstuk erna, in relatie tot de 
ontwikkelingen sinds 2000. In hoofdstuk 5 wordt een aantal conclusies getrokken over de toestand 
van het gebied in relatie tot de Natura 2000 doelstellingen en wordt ingegaan op de in 2016 
uitgevoerde maatregelen om deze doelstellingen te halen. 
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2. Gebiedsbeschrijving 

 
Het landgoed Groote Meer is gelegen op de Brabantse Wal, net ten oosten van het dorp 
Ossendrecht. Het gebied bestaat uit stuifduinen die in de negentiende eeuw zijn beplant met 
allerlei soorten naaldhout. Tussen de stuifduinen liggen een aantal laagtes die tot de 
grondwaterspiegel zijn uitgestoven en daarna voor een deel weer zijn dichtgegroeid met veen. Hier 
liggen de grote ondiepe vennen de Groote Meer en de Kleine Meer, het Ranonkelven en het 
uitgemoerde veen Zwaluwmeer/Zwaluwmoer. Ook zijn een aantal leemlagen aanwezig in het 
gebied, die in het verleden zijn gebruikt voor de baksteenindustrie. Dit is de oorsprong van de 
Leemputten. De ligging van de vennen is aangegeven op de kaart hieronder. 
 

Figuur 1: Ligging van de vennen in het onderzoeksgebied. De Groote Meer (1 en 2) bestaat uit een westelijk (Voormeer, 

1) en een oostelijk deel (Achtermeer, 2). Tussen de Kleine Meer (6) en het Zwaluwmeer (3) liggen twee kleine vennen: 

het Kwekerijven (5) en het Talingven (4). Ven 7 zijn de Leemputten, 8 is het Ranonkelven. 

 
Het landgoed de Groote Meer is opgenomen in het Natura 2000 gebied “Brabantse Wal”. 
Natuurwaarden die op het landgoed van oudsher aanwezig zijn, zijn sterk gebonden aan de 
vennen in het gebied. Dit zijn onder andere het voorkomen van zeldzame vogels als de geoorde 
fuut en roodhalsfuut, plantensoorten als de drijvende waterweegbree en oeverkruid, en amfibieën 
als de kamsalamander en de rugstreeppad. 
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Sinds de jaren ’90 zijn de Groote Meer en de Kleine Meer steeds vaker drooggevallen. De Groote 
Meer werd voor een groot deel gevoed met in de omgeving geïnfiltreerd regenwater en met 
oppervlaktewater uit het ten noordoosten van het ven gelegen landbouwgebied Steertse Heide. De 
kwaliteit van dit oppervlaktewater was, ook al zijn in de Steertse Heide in de loop der tijd gronden 
opgekocht voor natuurherstel, zodanig slecht dat tussen het oostelijk (Achtermeer) en westelijk deel 
(Voormeer) een zanddam is gelegd. Deze zanddam is na het opschonen van het Voormeer in 
1995 aangelegd met een drempel en stuw, waarmee het eutrofe water vanuit het Achtermeer kon 
worden geweerd. Deze stuw is echter nooit operationeel geworden, waardoor over de drempel 
onbelemmerd eutroof water in het Voormeer kon stromen. Toen uit monitoring bleek dat er een 
sterke verruiging en achteruitgang van het areaal oeverkruid optrad, is besloten om de zanddam in 
het najaar van 2013 te sluiten, zodat vrijwel geen eutroof water meer in het Voormeer kon 
toestromen. Een gevolg was wel dat het waterpeil in het Voormeer nu veelal lager is dan in het 
Achtermeer en dat het Voormeer in de zomers van 2014 en 2015 langere tijd droog viel (zie 
figuur 2). In 2016 was er door grote hoeveelheid regenval in juni wel langer water in het 
Voormeer dan in de twee voorgaande jaren. Deze regenrijke periode werd echter opgevolgd door 
een zeer droge nazomer met een ca. 200 mm lager neerslagoverschot dan in een gemiddeld jaar.  
 
Om het watertekort in het Voormeer op te lossen is een waterleiding tussen het nabijgelegen 
Vlaamse natuurgebied Nol-Stappersven en het Voormeer aangelegd in 2016. Ook is de zanddam 
tussen het voormeer en het achtermeer verder verhoogd. Eind 2016 is men begonnen water in het 
Groote Meer – voormeer te laten tot 1 april 2017. Dit is goed terug te zien in figuur 2. Er is 
ongeveer 188 miljoen liter water ingelaten, wat nog onder het streven van 200 miljoen liter per 
winter ligt. Het Groote Meer is in de loop van 2017 weer bijna geheel drooggevallen door het 
eveneens droge voorjaar en zomer.  
 

 

Figuur 2: Peilverloop in de Groote Meer (Voormeer) in meters boven NAP van 1 januari 2010 tot 

november 2017.  2017 is in lichtblauw weergegeven. 
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Ook de Kleine Meer valt nog steeds grotendeels droog gedurende de zomer, ook al is eind 2010 
een waterleiding aangelegd, waarmee het wateroverschot uit het natuurgebied Kortenhoeff van 
Staatsbosbeheer in de winterperiodes naar Het Kleine Meer wordt verpompt. Het Zwaluwmoer, 
Ranonkelven en de Leemputten zijn over het algemeen wel jaarrond watervoerend. In 2017 
waren zowel het Ranonkelven als de Leemputten drooggevallen. Het Zwaluwmoer bleef 
watervoerend. 
 
Bij de herinrichting van Jagersrust noord is een infiltratieplas aangelegd, waarmee het eutrofe 
water uit het voormalige landbouwgebied Jagersust niet meer direct via het inmiddels uitgegraven 
Granaatven naar de Kleine Meer stroomt. Hierdoor ontvangt het Kleine Meer minder water. 
Tevens is de sloot tussen het noordoosten van Jagersust en de bosrand gedempt. Ook dit water 
stroomt niet meer via het Granaatven naar het Kleine Meer 
 
Vanaf september 2016 zijn in het kader van LIFE-HELVEX aanvullende maatregelen uitgevoerd 
in het Groote Meer – Voormeer en in het Kleine Meer. In het Groote Meer zijn de oevers geplagd 
en de overgebleven moerasvegetatie is gemaaid. In het Kleine Meer is ook de vegetatie gemaaid, 
en is 10 ha van het ven geplagd. De maatregelen die zijn uitgevoerd staan ook op de kaarten in 
bijlage 7.4. 
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3. Resultaten 

3.1. Dodaars en geoorde fuut 

 
Het gebied is in 2017 conform het monitoringsplan onderzocht door de provincie Noord-Brabant. 
Op 3 en 23 mei en op 13 juni is, steeds in de vroege ochtend en voormiddag, gericht gezocht naar 
de bovengenoemde soorten langs een vaste route. De waarnemingen van deze bezoeken zijn 
geclusterd volgens de SOVON-criteria (Van Dijk & Boele, 2011) en samengevat op het 
onderstaande kaartje. 
 

 

Figuur 3. Territoria van dodaars (groene stippen) en geoorde fuut (rode stip) in het onderzochte gebied 

in 2017. 

 
Dodaars: 19 territoria in totaal. 
Tijdens het eerste veldbezoek op 3 mei was de waterstand van het Groote Meer hoog. Op het 
Voormeer zijn 8 paar dodaars aangetroffen, op het Zwaluwmeer 4 paar, op het Kwekerijven 1 
paar en Leemputten 2 paar. Op het Achtermeer zijn 4 paar dodaars gevonden. Het Kleine Meer 
viel heel vroeg droog, daarom is de Dodaars daar niet aangetroffen.  
Er zijn twee nesten van de dodaars gevonden, een in het Voormeer en een in het Kwekerijven. In 
juni zijn verschillende families dodaars gezien, twee op het Zwaluwmeer, één op de Leemputten en 
één op het Voormeer.  
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Geoorde fuut: 7 territoria 
Op het Voormeer zijn gedurende de verschillende rondes broedparen Geoorde fuut 
waargenomen. Op 3 mei  waren het er 5 paar en 2 ex., op 23 mei, 5 paar en 3 ex. en op 13  juni 
2 exemplaren. 
Het lage aantal tijdens de laatste ronde komt doordat de watervegetatie het terugvinden van de 
vogels bemoeilijkte, de waterstand was ook een stuk lager. Er zijn geen andere waarnemingen van 
deze soort gedaan op de andere vennen. 
 

 

Figuur 4. Geoorde fuut op het Groote Meer, Voormeer, 23 mei 2017 (foto G. van Gool). 
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3.2. Kamsalamander  

In 2010-2012 is deze soort door vrijwilligers van het Grenspark gemonitord door fuiken uit te 
zetten en het aantal gevangen dieren te tellen. Omdat de aantallen die in de fuiken werden 
aangetroffen steeds zeer laag waren is in 2013 een extra monitoringmethode toegepast: 2 
avondbezoeken met de zaklamp. Sinds 2014 wordt het onderzoek naar de kamsalamander 
uitgevoerd door studenten. Van alle gevangen kamsalamanders worden foto’s gemaakt voor 
individuele herkenning en hiervan is een database aangelegd. 
In 2015 is het onderzoek door een student van de HAS (Kooijman, 2015). Bij dit onderzoek is 
naast de eerder gebruikte fuiken die op de bodem van het ven liggen ook gebruik gemaakt van 
drijvende fuiken. Daarnaast is later in het seizoen gezocht naar eieren en larven. 
In 2016 is weer een student aan de Universiteit van Antwerpen actief geweest, hij heeft in de 
periode 17 maart – 30 april zowel drijvende fuiken gebruikt als avondronden gedaan (Leys, 2016). 
In 2017 heeft een student van de Universiteit Antwerpen onderzoek gedaan in 16 verschillende 
vennen en poelen, met behulp van drijvende fuiken en schepnetonderzoek naar larven. Van de 
vennen is ook een Habitat Suitability Index (HSI) gemaakt, dit is een maat voor de geschiktheid 
van de vennen als leefgebied voor kamsalamanders (Franck, 2017). 
 

 

Figuur 5: Buikpatroon van een vrouwtje kamsalamander (Kooijman, 2015) 
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Figuur 6. In 2017 op kamsalamanders onderzochte locaties. Zwart is onderzocht ven, niets gevangen, 

rood is onderzocht, en kamsalamander aangetroffen. 

In het onderzoek van dit jaar in totaal 17 kamsalamanders vastgesteld, dit is meer dan de 9 
kamsalamanders van vorig jaar. Wel zijn er dit jaar veel meer locaties onderzocht dan in 2016. De 
kamsalamanders zijn in de volgende vennen aangetroffen (van west naar oost): 
Ven bij de werkschuur, 1 vrouwtje, 1 mannetje 
Granaatven, 1 vrouwtje, 1 mannetje 
Leemputten-Noord, 4 mannetjes, 2 vrouwtjes 
Leemputten-Zuid, 2 mannetjes, 
Kwekerijven, 1 larve 
Ondergelopen weiland Steertse heide, 2 vrouwtjes en 2 mannetjes.  
 
Alle waargenomen dieren zijn gevangen via het fuikenonderzoek. Er is slechts een larve 
aangetroffen met het schepnetonderzoek, in het Kwekerijven. Hier zijn echter geen volwassen 
dieren gevangen. Geen enkel dier was al een keer eerder aangetroffen. Een schatting maken van 
de populatiegrootte met behulp van de terugvangstatistiek is daarom niet zinnig. 
 
De HSI die voor elk ven werd gemaakt, kwam uit tussen de 0.84 voor het Ranonkelven (geen 
kamsalamanders) en 0.5 voor de Steertse heide en het ven bij de werkschuur (beide wel 
kamsalamanders). Een HSI hoger dan 0.8 betekent een uitstekend habitat voor de 
kamsalamander, onder de 0.5 is het een slecht habitat. 
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3.3. Drijvende waterweegbree 

Het is bekend dat deze soort erg lastig te monitoren is door zijn tussen jaren en ook binnen het jaar 
zeer veranderlijke trefkans (Groen & Rossenaar, 2008). Sinds 2010 zijn de vennen in het gebied 
intensief onderzocht op het voorkomen van de soort die alleen kan worden gevonden en herkend 
als men dicht bij de groeiplaats staat. De bloei is van juni tot in september, maar is weinig 
opvallend. 

Op 6 september is de Groote Meer door medewerkers van de provincie bezocht voor het maken 
van een Tansley-opname van de soortensamenstelling van deze vennen. De flora van de 
Leemputten, het Ranonkelven en de Kleine Meer is op 7 september onderzocht. De opnamen 
staan weergegeven in bijlage 7.2. 
 
In de Groote Meer werd in 2017 één enkele groeiplek van drijvende waterweegbree gevonden 
(figuur 7). Dit was dezelfde locatie als in 2016, maar vanwege het zeer beperkte aantal is de 
abundantie als ‘scarce’ aangeduid.  
 

 

Figuur 7: Vindplaats van de drijvende waterweegbree in het Voormeer in 2017. 
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Figuur 8: Venbodem van de Groote Meer op 6 september2017, met op de voorgrond, pijpenstrootje en 
gele lis op het eiland, en verderop de rode kleur van het oeverkruid. 

 
De drijvende waterweegbree werd op 7 september ook weer gevonden in de Leemputten, in de 
zuidelijke put, zie figuur 9. Omdat de aantallen hier ook duidelijk minder waren dan vorig jaar, is 
dit jaar de Tansley-code R (rare) gegeven. 
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Figuur 9. Vindplaatsen van de drijvende waterweegbree in de Leemputten. 
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3.4. Habitattypen 

Op 6 en 7 september 2017 zijn door medewerkers van de provincie bij de Groote Meer, Kleine 
Meer, de Leemputten en het Ranonkelven met behulp van een GPS de aangetroffen habitattypen 
ingetekend. Conform het monitoringsplan zijn het Zwaluwmoer en de kleinere vennen ten 
noorden daarvan niet onderzocht op het voorkomen van habitattypen. 
 

 

Figuur 10: Ligging van de aangetroffen habitattypen in de Leemputten, de Kleine Meer en het 

Ranonkelven in 2017.  

 
Op figuren 10 en 13 is de ligging van de habitattypen weergegeven. Het habitattype H3130 
(zwakgebufferde vennen) is aangetroffen in de noordelijke Leemput, het Ranonkelven en de 
Groote Meer. Het zuidelijk deel van de Leemputten raakt steeds meer begroeid met een 
moerasvegetatie van lisdodde en hoge cyperzegge (figuur 11). Vorig jaar is deze nog tot het 
habitattype gerekend, maar nu lijkt de zuidelijke put meer op een moeras dan een zwakgebufferd 
ven. Er komt hier en daar nog ondergedoken moerasscherm voor, en op twee plekjes drijvende 
waterweegbree, maar dit is te minimaal voor een zwakgebufferd ven. 
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Figuur 11: Zuidelijk deel van de Leemputten op 7 september 2017. Te zien zijn vele hoge cyperzegges 

en wolfspoot met in de venrand de grote lisdodde. Het midden is bedekt met moeraszuring. 
 
Bij Ranonkelven zijn in de winter van 2014/2015 bomen en struiken verwijderd en is een deel 
van de oever geplagd (figuur 12). Hierdoor is de oppervlakte venvegetatie toegenomen. 
In 2017 was de waterstand zo laag dat het gehele Ranonkelven is drooggevallen. Dit is in de loop 
van onze monitoring niet eerder voorgekomen. Diverse soorten van zwakgebufferde vennen als 
pilvaren, oeverkruid en witte waterranonkel waren echter nog in ruime mate aanwezig. Minder 
gunstig was dat er in dit ven voor het eerst ook watercrassula is aangetroffen. Het ging om een 
kleine plek, deze is gemeld bij de boswachter en door hem snel verwijderd. 
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Figuur 12: Het drooggevallen Ranonkelven op 7 september 2017. 

 

 
Figuur 13: Ligging van de aangetroffen habitattypen in de Groote Meer in 2017. 
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De grootschalige werkzaamheden in het Groote Meer hebben nog niet geleid tot een grote 
uitbreiding van de oppervlakte met een dominantie van oeverkruid. Dit is nog te vroeg. Op de 
plaatsen waar geplagd was, waren al wel kiemplanten van oeverkruid zichtbaar. 
De plagplek aan de noordoostzijde van de Kleine Meer was ook dit jaar vrij droog, maar er 
konden nog steeds enkele plantjes oeverkruid worden gevonden. Ook elders in het Kleine Meer 
zijn kiemplanten van oeverkruid aangetroffen. 
 
Het type H4010 (vochtige heide) is wederom aangetroffen in de rand van de Leemputten en langs 
de oevers van de Groote Meer. De oppervlakte H4010 langs de Leemputten is niet gewijzigd ten 
opzichte van vorig jaar, de oppervlakte in het Groote Meer wel. Deze is kleiner geworden, 
aangezien hier een deel van geplagd is. Aan de zuidoostzijde van het Voormeer was nog wel 
Vochtige heide aanwezig. 
Verder is type H4010 weer aangetroffen in de “Verbindingszone” ten oosten van de Kleine Meer. 
Nieuw is een kleine plek vochtige heide in het Kleine Meer. Deze plek maakt deel uit van de 
corridor voor de gladde slang, en hier wordt met schapenbegrazing de boomopslag wordt 
tegengegaan. 
Pioniersvegetaties van snavelbiezen (H7150) behoren niet tot de typen waar het Natura 2000 
gebied Brabantse Wal voor is aangewezen, maar hebben zich aan de noordzijde van de 
Leemputten ontwikkeld nadat hier in 2009 geplagd is. Deze pioniersvegetaties ontwikkelen zich 
langzamerhand tot vochtige heide (type H4010). In deze plagstrook werd dit jaar weer beenbreek 
gevonden. 
 
De oppervlakte van de aangetroffen habitattypen is weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1. Oppervlakte van de in 2016 aangetroffen habitattypen in hectare.  
 
Gebiedsnaam 

H3130 H4010 H7150 

Zwak gebufferde 
vennen 

Vochtige heide Pioniersvegetatie van 
snavelbiezen 

Groote Meer 4,0 ha  0.46 ha    

Leemputten 0,24 ha  0,62 ha 0,25 ha 

Ranonkelven 0,61 ha    

Kleine Meer   0,05 ha   

Verbindingszone   0,48 ha   

Eindtotaal 4,89 ha 1,6 ha 0,25 ha 

 
 
3.5. Kwaliteitsbepaling vennen 

 
Op basis van de aanwezige waterplanten in de vegetatieopnamen is een maatlat voor 
kwaliteitsbeoordeling van vennen te berekenen (Stowa, 2007). Deze maatlat houdt rekening met 
de gevoeligheid van planten voor verschillende milieufactoren, zoals de zuurgraad en de 
voedselrijkdom van de venbodem. Ook worden de aantallen waarin een plantensoort is 
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aangetroffen verrekend in de maatlat. In de onderstaande tabel staan de berekende waarden voor 
2017. De berekening van de maatlat is te vinden in bijlage 7.3. 
 
Tabel 2. De uitkomst van de maatlat macrofyten vennen op basis van de venopnamen gemaakt in 2017. 
Naam Groote Meer -

Voormeer 
Groote Meer - 
Achtermeer 

Kleine Meer Leemputten Ranonkelven 

Puntenaantal 14 0 11 12 18 

Percentage van maximale score 31% 0% 24% 27% 40% 

Uitkomst maatlat Matig Slecht Matig Matig Goed 

 
Het Groote Meer – Achtermeer blijft als uitkomst van de maatlat “Slecht” hebben. Een groot deel 
van het Achtermeer is een lastig toegankelijk moeras geworden (figuur 14). Het Voormeer scoort 
net als in 2016 “matig”. Het aantal punten is wel toegenomen ten opzichte van 2016, dankzij een 
uitbreiding van pilvaren en de vondst van moerashertshooi. Het is nog te vroeg om grote 
verschuivingen in de maatlat naar aanleiding van het plaggen te verwachten.  
De score van de Kleine Meer is verbeterd met de score “Matig”, dit is een kleine verbetering ten 
opzichte van 2016 toen het ven “Ontoereikend” was. 
Het puntenaantal van de Leemputten is gezakt, maar dankzij het voorkomen van een aantal 
vensoorten in vooral de noordelijke put weer in de categorie “Matig” terechtgekomen. Het 
Ranonkelven is nipt van “Matig” naar de categorie “Goed” gegaan, dankzij het in grote mate 
voorkomen van witte waterranonkel. 
 

 
Figuur 14: Moerasvegetatie in het Achtermeer in 2017: gele lis, watermunt en riet op de achtergrond. 
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4. Bespreking resultaten en ontwikkelingen 

In bijlage 7.1 worden de belangrijkste resultaten van de monitoring tot en met 2017 samengevat. 
Hieronder worden deze per soort en per habitattype besproken. 
 
4.1. Dodaars 

De dodaars is een soort die op allerlei grote en kleinere wateren kan broeden, en komt verspreid 
over het hele gebied voor. De vennen mogen tijdens het broedseizoen echter niet droogvallen en 
de waterkwaliteit moet zodanig zijn dat er veel kleine visjes en waterinsecten te vangen zijn. 
In 1988 werden in de Groote Meer 27 paren geteld, in 1990 en 1994 29 (SWEV, 2007). In 2006 
was het aantal teruggevallen naar 7 paar, waarvan 4 in de Groote Meer en 3 in het Zwaluwmoer 
(Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, 2006b). Bij de eerste telling door de provincie in 2010 
viel het aantal met 5 territoria over het hele gebied nog lager uit. In 2011 was de soort met 24 
territoria, waarvan 20 in de Groote Meer, weer bijna op het niveau van de jaren ’90 terug. Ook in 
2013 waren de omstandigheden gunstig, wat bleek uit de 25 getelde broedparen, waarvan 17 op 
de Groote Meer. Sinds het aanbrengen van een stuw tussen het Achter- en Voormeer komt er 
minder water in het Voormeer en viel het totaal aantal de laatste jaren weer terug naar 11-14 
territoria, waarvan 5-6 paar op de Groote Meer. In 2017 zijn de aantallen met 19 broedparen 
dodaars in het hele onderzoeksgebied weer aan het stijgen. Op het Groote Meer zaten dankzij de 
hogere waterstanden in het vroege voorjaar weer 12 broedparen. 
 

 
Figuur 15: Dodaars, aantal territoria in het onderzoeksgebied. 
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Ervan uitgaande dat buiten het onderzochte gebied ook nog ca. 15 broedparen in andere vennen 
op de Brabantse Wal kunnen voorkomen wordt de doelstelling voor het Natura 2000 gebied voor 
deze soort (40 paren) alleen in de jaren met hoge waterpeilen in het Voormeer (zoals 2011 en 
2013) benaderd. In 2017 werd deze doelstelling waarschijnlijk niet gehaald. 
 
4.2. Geoorde fuut 

 
De geoorde fuut is een soort van grotere wateroppervlakten en broedt in het onderzoeksgebied 
alleen in de Groote Meer. Deze soort is in staat om te profiteren van plotseling gunstige 
omstandigheden. Hierdoor zijn grote fluctuaties in aantal broedparen mogelijk tussen jaren, 
afhankelijk van de oppervlakte van het water in het ven tijdens het broedseizoen. 
In vroegere tijden stond de Groote Meer bekend om zijn kolonie geoorde futen met vóór 2000 
maximaal 75 broedparen en in 2003 zelfs 82 broedparen. Na 2003 zijn er jarenlang nauwelijks 
nog broedgevallen geweest (SWEV, 2007). Door het droogvallen van de Groote Meer in het 
broedseizoen waren er al sinds 1998 vrijwel geen jongen groot gekomen. In 2006 werd bij een 
inventarisatie door het Grenspark slechts 1 mogelijk broedgeval aangetroffen (Grenspark De 
Zoom-Kalmthoutse Heide, 2006b), bij de eerste inventarisatie in het kader van het 
monitoringplan in 2010 bleek ook maar een paartje aanwezig (Franken, van der Linden & 
Wouters 2010). Het in april 2011 aanwezige aantal van maximaal 25 vogels was dan ook een 
verrassing, al heeft dit waarschijnlijk niet tot broedsucces geleid (van der Linden, 2011). Na een 
tegenvallend aantal in 2012 was 2013 met 15 broedparen en maximaal 30 vogels weer 
vergelijkbaar met 2011 (van der Linden, Wouters & Franken, 2013). In 2014, 2015 en 2016 viel 
het aantal weer terug naar 1 broedpaar. In 2017 is het aantal broedparen geoorde fuut fors 
toegenomen, naar 7 (figuur 16). 
 
De instandhoudingsdoelstelling van 40 broedparen voor het Natura 2000 gebied Brabantse Wal is 
met 7 broedparen voorlopig niet in beeld. Buiten de Groote Meer wordt door deze soort niet 
gebroed in het Vogelrichtlijngebied. Ook in 2017 werden broedparen geoorde fuut waargenomen 
bij het Afgelaten Ven bij de vliegbasis Woensdrecht, maar dat ligt buiten de begrenzing van het 
Natura 2000-gebied. 
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Figuur 16: Geoorde fuut, aantal paren in het Groote Meer. 

 

4.3. Kamsalamander 

In 2005 werden met een uitgebreid fuikenonderzoek kamsalamanders aangetroffen in 4 vennen in 
het gebied (Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, 2006a):  

• in het Kwekerijven met resp. 1,0 en 0 exemplaren per vangnacht (29-31 maart) 
• in de Leemputten met resp. 3,14 en 3 exemplaren per vangnacht (5,6 en 14 april),  
• in het Ranonkelven met 0, 0 en 2 exemplaren per vangnacht (5,6 en 15 april) en 
• in de Kleine Meer met 1, 5 en 13 exemplaren per vangnacht (5,6 en 14 april). 

In 2004 waren ook kamsalamanders waargenomen in de Groote Meer, maar dit betrof een 
incidentele waarneming, die in 2005 niet kon worden bevestigd. In 2006 zijn alleen in de 
Leemputten kamsalamanders waargenomen, de Kleine Meer stond toen droog. 
 
Van 2010 tot 2012 zijn met fuikenonderzoek in het kader van het monitoringplan in de 
Leemputten ieder jaar kamsalamanders gevangen, twee exemplaren in 2010 en 2012 en vier in 
2011. In 2011 bleken er ook twee in de fuik in de Groote Meer te zitten. De vondst van eiafzet in 
het Ranonkelven in 2012 maakte echter duidelijk dat de kamsalamander op meer plekken 
voorkomt dan uit het fuikenonderzoek blijkt. Daarom is in het monitoringplan 2013-2014 
(Arcadis, 2013) besloten om de voorkeurs monitoringmethode van RAVON voor deze soort 
(Groenveld, Smit & Goverse, 2011) te gaan gebruiken, namelijk een avondtelling met zaklamp. 
Hieruit bleek in 2013 dat er inderdaad meer kamsalamanders werden gevonden dan met de 
fuiken-methode, namelijk vijf in de Leemputten, een in het Ranonkelven en twee in de Groote 
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Meer. In de fuiken werden slechts twee exemplaren gevangen, een in de Leemputten en een in het 
Kwekerijven.  
 
Het uitgebreide fuikenonderzoek van 2014, met 3-6 fuiken per ven, leverde meer kamsalamanders 
op dan in vorige jaren, waarbij vooral het aantal (6) dat in het Kwekerijven werd gevangen opvalt. 
In de Leemputten werden 3 exemplaren gevangen, en met 2 in de Groote Meer en 1 in de 
Leemputten kwam het totaal aantal kamsalamanders voor april 2014 op 12. In mei 2014 werd 
slechts een mannetje gevangen, waarschijnlijk hadden de meeste kamsalamanders toen het water 
alweer verlaten. 
 
In 2015 was het aantal gevangen exemplaren met 38 (31 in de Leemkuilen, 6 in het Ranonkelven 
en 1 in het Kwekerijven, Kooijman 2015) weer van dezelfde orde-grootte als dat in 2005. Door de 
wisselende intensiteit en methode van onderzoek is hieruit moeilijk een trend af te leiden. Het 
relatief grote aantal van 2015 heeft waarschijnlijk (groten-)deels te maken met het voor het eerst 
gebruiken van drijvende fuiken in het diepere water van de Leemputten. Dat er nog steeds een 
aardige populatie van deze soort aanwezig is, is in ieder geval hoopgevend. In 2016 werden met 
deze drijvende fuiken echter slechts 5 kamsalamanders gevangen. In 2017 werden in de fuiken 16 
kamsalamanders gevangen, voornamelijk in de Leemputten, hier zijn er 8 gevangen. De overige 
kamsalamanders werden gevangen in het nieuw gegraven Granaatven (2), het nieuwe ven bij de 
werkschuur (2) en op de Steertse Heide (4). Op de Steertse heide is niet eerder gekeken naar 
kamsalamanders, en valt ook buiten het onderzoeksgebied. Een larve werd aangetroffen in het 
Kwekerijven. 
 
Ook in 2017 was ook met fuiken gewerkt. De schommelingen in populatiegrootte treden nog 
steeds op, ook al is de afgelopen vier jaar telkens met dezelfde methode gewerkt. Positief is de 
kolonisatie van de nieuw gegraven vennen en de hogere aantallen kamsalamanders dit jaar. Het 
Granaatven is eind 2016 gegraven en wordt nu al gevonden door de kamsalamanders. Er lijkt 
geen relatie te zijn tussen de HSI en de aanwezigheid van kamsalamanders. Het ven bij de 
werkschuur heeft een HSI van 0.5 (slecht habitat) terwijl er wel twee kamsalamanders zijn 
aangetroffen.  
 
Betrouwbare schattingen voor populatiegrootte kunnen nog steeds niet worden gemaakt. Of met 
de huidige aantallen en verspreiding de doelstellingen voor deze soort in het Aanwijzingsbesluit 
Brabantse Wal, namelijk uitbreiding van omvang en verbetering van kwaliteit van het leefgebied 
voor uitbreiding van de populatie, in zicht komen is daardoor nog onduidelijk. In de Leemputten 
zuid zijn de dikke sliblaag, de toename van moerasplanten en slechte waterkwaliteit een punt van 
zorg, terwijl dit net als de Leemputten noord een prima voorplantingswater zou moeten kunnen 
zijn. Toch wordt de zuidelijke put nog steeds gebruikt door kamsalamanders.  
 
4.4. Drijvende waterweegbree 

De drijvende waterweegbree is in 1985 in de Groote Meer en de Leemputten aangetroffen (Cools, 
1986). De provinciale meetnetroute langs de rand van de Leemputten wordt sinds 1996 elke twee 
jaar wordt opgenomen. In 2000 is deze soort voor het eerst in de meetroute aangetroffen in het 
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noordelijke deel van de Leemputten (abundantie O). In 2002 werd de abundantie hoger geschat: F 
(frequent). In 2004 en 2008 is drijvende waterweegbree hier niet gevonden, in 2006 slechts weinig 
(abundantie R) en in 2010 is deze meetroute niet onderzocht. In 2012 werd de soort weer met een 
O aangetroffen, maar nu in het zuidelijke deel van de Leemputten. In 2014 werd de soort in drie 
secties gevonden, twee keer met een abundantie F en in een sectie met een O. 
 
De venopnamen die vanaf 2010 in de Leemputten zijn gemaakt, zijn te vergelijken met een 
opname uit 2004 van het noordelijk deel van de Leemputten door Aquasense (2005) en een 
opname uit 1994 van de totale wateroppervlakte van beide delen door van Beers (1996). In beide 
jaren werd de drijvende waterweegbree in de Leemputten-noord aangetroffen met de abundantie 
(lokaal) frequent.  
De huidige abundantie in de zuidelijke Leemput is r (rare), er zijn slechts twee kleine plekjes 
aangetroffen. In 2016 was de abundantie op deze plek nog o (occasioneel). De soort lijkt daarmee 
af te nemen. 
 
In de Groote Meer is de drijvende waterweegbree in 2011 voor het eerst sinds 1985 weer 
aangetroffen, en daarna heeft het aantal groeiplaatsen zich tot 2013 uitgebreid. Hier leek dus 
sprake van een duurzame hervestiging, waarmee het Natura 2000 doel, uitbreiding van de 
populatie, al (deels) gerealiseerd leek. In 2013 was echter ook goed te zien dat op groeiplaatsen van 
de soort nauwelijks kaal zand voorkwam, er lag een groenbruine slib-/algenlaag op de venbodem. 
Door dit slib en de droogval in 2014 namen moerasplanten van voedselrijk water zoals 
perzikkruid, wolfspoot, watermunt en gele lis toe. Drijvende waterweegbree heeft weinig 
concurrentiekracht (zie profiel_soort_H1831.pdf) en kon in 2014 en 2015 niet meer worden 
teruggevonden. In 2016 was er wel weer een beperkt aantal vindplaatsen in het noordoostelijk deel 
van het Voormeer, waarvan er in 2017 één werd teruggevonden. Om de groeiplaatsen voor de 
langere termijn te herstellen is op de oevers van het Voormeer de voedselrijke sliblaag verwijderd 
en zijn moerasplanten en bosopslag langs de randen van het ven gemaaid om de windwerking te 
herstellen. De golfslag op de noordoostoever kan ervoor zorgen dat de bodem af en toe wordt 
losgewoeld en losliggende plantendelen verspreid worden. In de komende jaren zal de monitoring 
uitwijzen of het aantal groeiplaatsen van de drijvende waterweegbree weer zal toenemen. 
 
4.5. Habitattypen 

Bij de eerste kartering van de habitattypen in 2008 is ongeveer 25 ha zwakgebufferde vennen (type 
3130) aangetroffen, in 2010 was dit nog maar 11 ha, in 2011 ruim 9 ha, in 2012 krap 9 ha, in 
2013 7 ha, in 2014 slechts 4,5 ha en in 2015 en 2016 weer licht toegenomen tot 5,7 resp. 5,6 ha. 
In 2017 was de oppervlakte 4.9 ha.  
De grootste achteruitgang heeft plaatsgevonden in de Groote Meer en op luchtfoto’s is ook 
duidelijk te zien dat de oppervlakte lage pioniersvegetaties in 2008 aanmerkelijk groter was dan nu 
het geval is. In het westelijke deel van het Voormeer, dat de meeste jaren min of meer permanent 
onder water stond, hebben zich behoorlijke oppervlakten moerasvegetaties (riet, gele lis, pitrus, 
watermunt en wolfspoot) ontwikkeld. Hierdoor werden niet alleen minder snel groeiende soorten 
verdrongen, maar nam ook de windwerking op het ven af waardoor de golfslag minder werd.  
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Figuur 15: Habitattype H3130, zwakgebufferd ven: oppervlakte in hectares. 

 
Ook de drogere delen van het Groote meer waren zichtbaar verruigd, en sommige plekken 
(bijvoorbeeld het eilandje in het oosten van het Voormeer) raakten dichtbegroeid met bomen. In 
2012 en 2013 is nog met een waadbroek het ven in gegaan om met een GPS de begrenzing van 
het type H3130 te bepalen, vanaf 2014 was dat niet meer nodig omdat na het sluiten van de 
zanddam vrijwel geen toevoer van eutroof water meer kon plaatsvinden, maar er dus wel lagere 
peilen in het Voormeer optraden. In 2015 en 2016 vond de droogval later in het jaar plaats dan 
in 2014, waardoor oeverkruid zich weer iets kon uitbreiden. De achteruitgang van dit type in 
2017 is te verklaren door de verruiging in de zuidelijke Leemput, hierdoor kan dit deel niet meer 
tot het habitattype H3130 worden gerekend. 
 
De afname van de oppervlakte van het habitattype H3130 Zwak gebufferd ven sinds 2008 staat 
haaks op de Natura 2000 doelstelling, namelijk uitbreiding van oppervlakte en kwaliteit. Zonder 
de maatregelen die in 2016 in het kader van het HELVEX-LIFE project zijn uitgevoerd in het 
Groote Meer zouden de oeverkruidvegetaties waarschijnlijk binnen enkele jaren verdrongen zijn 
door moerasplanten. 
 
De oppervlakte aan vochtige heide (type H4010) is ook afgenomen. In 2008 was nog 11 ha 
aanwezig, in 2010-2013 6-8 ha en nu is er nog minder dan 2 ha over. De afname aan oppervlakte 
vond zowel in de Kleine Meer als in de Groote Meer plaats. In beide vennen was de kwaliteit van 
het habitattype in 2008 op veel plaatsen nog maar net voldoende om een habitattype toe te 
kunnen kennen. In 2010 was de kwaliteit verder afgenomen, waardoor de vegetatie van de Kleine 
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Meer niet meer tot het habitattype gerekend kon worden. Door verruiging en verdroging zijn 
bijzondere heidesoorten in aantal achteruit gegaan en heeft de vergrassing met pijpenstrootje het 
overgenomen.  
In 2017 is de oppervlakte in het Groote Meer verder gedaald door het plaggen van de oevers van 
het ven. Hierbij zijn delen van het habitattype Vochtige heide ook geplagd, voorrang wordt 
gegeven aan het habitattype Zwak gebufferd ven. Een positieve ontwikkeling is dat dit habitattype 
in het Kleine Meer weer terug lijkt te komen, op de plek tegenover de corridor voor de gladde 
slang. 
 

 
Figuur 18: Habitattype H401A, vochtige heide: oppervlakte in hectares. 

 

In de Natura 2000 doelstellingen is uitbreiding van dit habitattype op de Brabantse Wal 
opgenomen. Ook al ligt maar een deel van de vochtige heide van de Brabantse Wal binnen het 
onderzoeksgebied, de trend lijkt voorlopig vooral een afname. Een uitbreiding van dit habitattype 
lijkt wel mogelijk in het noordelijk deel van de Kleine Meer en in het zuidelijk deel van het 
Achtermeer. In het Kleine Meer is het noordelijke deel eind 2016 geplagd. Het ontwikkelen van 
dit habitattype gaat wel enige jaren tijd kosten. 
 
Van het in 2009 afgeplagde deel ten noorden van de Leemputten is in 2012 en 2013 0,27 ha en 
in 2014 en 2015 0,38 ha als pioniersvegetatie met snavelbiezen (type H7150) benoemd. In 2010 
was al geconstateerd dat dit habitattype in aanleg aanwezig was, maar dat het nog te 
fragmentarisch was om er een habitattype aan toe te kennen. Het type was niet opgenomen in het 
aanwijzingsbesluit Natura 2000, maar wordt nu meegenomen in het in 2018 te nemen 
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Veegbesluit. In 2016 was een deel van de Pioniervegetatie met snavelbiezen verder ontwikkeld 
naar vochtige heide. Wel lijkt 0,25 ha. zo nat te zijn dat hier snavelbiezen blijven groeien. Het 
verschijnen van beenbreek en veenbies in deze plagstroken is een hoopgevende ontwikkeling. 
 
4.6. Kwaliteitsbepaling vennen 

In 2004 heeft het bureau Aquasense een opname gemaakt van de Leemputten en het 
Ranonkelven, waarvan de kwaliteit met dezelfde maatlat te bepalen is als dat bij de opnamen 
vanaf 2010 is gedaan. Beide vennen zijn in 2009 opgeschoond en waren in 2010 gestegen op de 
maatlat. Het Ranonkelven was van “Ontoereikend” naar “Matig” gegaan, de Leemputten waren 
“Goed” gebleven, maar hadden een hoger aantal punten gekregen. In het Ranonkelven is de score 
tot en met 2014 gedaald, maar bleef als “Matig” geklasseerd. In 2015 was het ven dankzij het 
plaggen en vrijzetten van de oevers in de klasse “Goed” terechtgekomen, net als dit jaar. De 
Leemputten komen dit jaar ook in de categorie “Matig” terecht met de laagste score sinds 2010. 
De grote lisdodde is in het zuidelijk deel van de Leemputten toegenomen, deze vormt nu een brede 
rand langs de oever. Op de bodem van het middelste en zuidelijke deel van de Leemputten ligt een 
dikke laag sediment en de vegetatie bestaat voor een groot deel uit moerasplanten. 
 
In de Groote Meer en de Kleine Meer heeft de provincie in 2008 voor het eerste een venopname 
gemaakt. De Groote Meer haalde in 2008 de score “Matig”, wat waarschijnlijk geheel toe te 
rekenen valt aan soorten die in het Voormeer voorkwamen. Bij de opname in 2010 in het kader 
van het monitoringplan was de score van het Voormeer gedaald, maar nog steeds “Matig”. In 
2011 en 2013 was de score dankzij de vestiging van drijvende waterweegbree en het nog steeds 
lokaal abundant voorkomen van gesteeld glaskroos zelfs hoger dan het niveau van 2008. In 2014 
was de score weer teruggevallen naar het niveau van 2010, en in 2015 was het oordeel zelfs 
“Ontoereikend”. Door de regenval in juni 2016 stond het Voormeer langer onder water dan 
vorige jaren, en daardoor keerden drijvende waterweegbree en gesteeld glaskroos weer terug. Dit 
geeft goede hoop dat er na het uitvoeren van de LIFE maatregelen in het Voormeer een meer 
duurzame habitat voor soorten van zwakgebufferd ven zal ontstaan. In 2017 was de score weer 
hoger dan in 2016. Dit is toe te schrijven aan het vele voorkomen van oeverkruid, en van soorten 
als gesteeld glaskroos en pilaren. In 2017 is ook een plek met moerashertshooi aangetroffen, een 
soort die hier sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw niet meer is gezien. Opvallend in 2017 
waren dat op de geplagde oevers kiemplanten van oeverkruid zijn aangetroffen. 
 
Het Achtermeer is in 2010 voor het eerst apart opgenomen en blijft ook in 2017 de score “Slecht” 
houden. Dit heeft deels te maken met het permanent droog staan van delen van dit gebied 
waardoor hoger gelegen delen begroeid zijn geraakt met duinriet, pijpenstrootje, kleine 
leeuwentand, bezemkruiskruid en korstmossen. In het centrale deel hebben grote moerasplanten 
de overhand hebben gekregen (zie figuur 15) vanwege de voedselrijkdom van het vanuit de 
Steertse Heide aangevoerde water. 
De Kleine Meer haalde in 2008 “Slecht”, belandde in 2010 dankzij de vondst van twee soorten 
snavelbiezen net in de categorie “Ontoereikend” en viel in 2011 weer terug in “Slecht” omdat de 
witte snavelbies niet werd teruggevonden. In 2012 was de score van de Kleine Meer gestegen tot 
“Matig” vanwege de vondst van gesteeld glaskroos en oeverkruid op de plagplek aan de 
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noordzijde. In 2013 was door langdurige droogstand het puntentotaal weer gedaald tot 
“Ontoereikend”, en de score ging van 2014 tot 2016 steeds verder omlaag. Na het plaggen van 10 
hectare eind 2016 is de score van het Kleine Meer tot het niveau van 2012 gestegen. Dit komt 
vooral door het aantreffen van waterpostelein (frequent) en enkele planten moerashertshooi. Ook 
in het Kleine Meer zijn kiemplanten van oeverkruid aangetroffen op de geplagde delen 
 

 
Figuur19: Kwaliteitsscore op basis van soorten-maatlat zwakgebufferde ven. 

 
Duidelijk is dat zonder het uitvoeren van de LIFE-HELVEX maatregelen de vooruitzichten voor 
de kwaliteit van de vennen niet gunstig waren en uitbreiding van oppervlakte en kwaliteit van het 
habitattype zwakgebufferde vennen (de Natura 2000 doelstelling voor de Brabantse Wal) zo goed 
als onmogelijk was. De komende jaren zal de monitoring moeten uitwijzen in welke mate de 
doelstelling met deze maatregelen gehaald kunnen worden. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

Dit jaar heeft de Groote Meer een vrij grote wateroppervlakte gehad in het voorjaar. Hierdoor 
hebben meer dodaarzen dan in de drie voorgaande jaren in het gebied gebroed, en waren zeven 
paren geoorde fuut aanwezig. De aantallen broedparen dodaars en geoorde fuut waren ook dit 
jaar ver van het niveau van de doelstellingen voor het Natura 2000 gebied Brabantse Wal 
verwijderd. Het Groote Meer was echter nog niet vol, toen de watertoevoer stop werd gezet. Voor 
de geoorde fuut is de Groote Meer de enige plaats in het Habitatrichtlijngebied waar deze soort tot 
broeden kan komen. Als er voldoende water aangevoerd kan worden via de waterleiding vanuit de 
Kalmthoutse heide biedt dat voor beide soorten waarschijnlijk meer kansen. 
 
De drijvende waterweegbree heeft in de Leemputten een plaats waar duurzame instandhouding 
mogelijk is, mits er in het zuidelijk deel gebaggerd wordt. Ook staan hier de bomen dicht bij de 
rand van het water en kan er nogal wat blad invallen. Voor deze soort geldt in het kader van 
Natura 2000 een uitbreidingsdoelstelling. Deze uitbreiding leek in het Voormeer te zijn 
gerealiseerd, maar de monitoringsgegevens laten zien dat de soort daar ook weer kan verdwijnen 
als de omstandigheden niet goed zijn.  
 
Bij de kamsalamander blijft het moeilijk een trend vast te stellen. De aantallen schommelen van 
jaar tot jaar en dit lijkt vooral te maken te hebben met de gebruikte methode en/of de 
weersomstandigheden tijdens en voor de waarnemingsperiode. Dit jaar zijn ook nog eens meer 
poelen dan gebruikelijk onderzocht. Het vangen met drijvende fuiken leek in 2015 perspectief te 
bieden om op de langere termijn een trend te kunnen vaststellen, maar de aantallen blijven sterk 
schommelen. Omdat het onderzoek steeds door andere studenten gebeurt, is een goede registratie 
van gevangen individuen (liefst met foto) en het opslaan van vangsten en waarnemingen in een 
geautomatiseerd systeem samen met de gegevens over de locatie en datum (ook van de data dat er 
wel gezocht is maar geen salamanders zijn waargenomen) noodzakelijk. 
Uitbreiding van de populatie, de doelstelling van het Natura 2000 gebied, lijkt mogelijk te zijn. Dit 
jaar is ook een aantal nieuw aangelegde poelen en vennen onderzocht en zijn er kamsalamanders 
aangetroffen. De kamsalamanders kunnen de nieuwe poelen vinden, en er lijkt een metapopulatie 
te zijn, zelfs op de Steertse heide komt de kamsalamander voor. Het beperkte aantal 
kamsalamanders in het zuidelijk deel van de Leemputten heeft waarschijnlijk met de 
voedselrijkdom van het water te maken. Nu het voormalige landbouwgebied is heringericht wordt 
het mogelijk de waterkwaliteit in dit deel te verbeteren en aanvullend hierop slib van de bodem te 
verwijderen en langs de rand lisdoddes en bomen weg te halen. 
 
Verder is de oppervlakte van de zwakgebufferde venvegetatie in de Groote Meer steeds verder 
teruggelopen. De kwaliteit is echter sinds 2016 toegenomen. Dit komt met name door het 
stopzetten van de aanvoer van voedselrijk water, waardoor hoge moerasplanten gingen 
domineren. De afname van de oppervlakte kwam vooral doordat tijdens de werkzaamheden in het 
kader van de LIFE-HELVEX hoekjes zwakgebufferde venvegetaties zijn meegeplagd. De vochtige 
heidevegetaties in het Voormeer zijn ten opzichte van 2008 ook aanzienlijk afgenomen. Dit was 
eerst als gevolg van opslag van riet en boompjes, en dit jaar was het oppervlakte afgenomen als 
gevolg van de werkzaamheden in het kader van LIFE-HELVEX. 
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Naast de inmiddels stopgezette aanvoer van voedingsstoffen met water vanuit de Steertse Heide via 
het Achtermeer heeft dit gebied ook nog te maken met een hoge depositie van stikstof uit de lucht. 
De kritische depositie waarden (de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het 
habitat significant wordt aangetast) voor de habitattypen zwakgebufferde vennen en vochtige heide 
worden overschreden. Daarom zijn ook vanwege de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) extra 
maatregelen nodig om de Natura 2000 doelstellingen in dit gebied te kunnen realiseren. Het 
plaggen van het ven was een middel om een overschot aan stikstof uit het gebied te verwijderen, de 
watertoevoer vanuit Kalmthout moet voor voldoende buffering zorgen om het gebied weer 
veerkrachtiger te maken 
 
De maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van zwakgebufferde vennen en vochtige heide in het 
Groote Meer te herstellen zijn uitgevoerd. Het is een jaar na de uitvoering van deze maatregelen 
nog te vroeg om vast te kunnen stellen of ze gewerkt hebben en of het voldoende is geweest om de 
vennen voor langere tijd te herstellen. Hiervoor zal nog enkele jaren monitoring nodig zijn om 
deze vraag te kunnen beantwoorden. De eerste tekenen zijn hoopvol, maar harde conclusies 
worden nog niet getrokken. 
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7. Bijlagen 

7.1. Samenvatting resultaten 

Soorten: 
< 

2000 
 

’00 ’02 ’04 ’05 ’06 ’07 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
kamsalamander (max. aantal per fuik)      
Leemputten     14     2 4 2 1 3 31 4 8 
Ranonkelven     2     0 0 0  1 6 0 0 
Kleine Meer     13     0 0 0  0 0 0 0 
Noordelijke put (Kwekerijven)     1        1 6 1 0 1 
Groote Meer    X 0     0 2 0  2 0 1 0 
kamsalamander (max. aantal per avondtelling)     
Leemputten             5 0  3  
Ranonkelven            X 1 0  1  
Kleine Meer             0 0  0  
Noordelijke put (Kwekerijven)              0  0  
Groote Meer             2 0  X  
geoorde fuut (aantal territoria)     
Groote Meer 75     1    1 14 4 15 1 1 1 7 
dodaars (aantal territoria)     
Groote Meer 29     4    2 20 4 14 5 5 6 12 
Zwaluwmoer      3    2 3 2 2 2 3 3 4 
Leemputten      0    1 1 2 3 3 2 2 2 
Kleine Meer      0    0 0 3 1 1 2 0 0 
Noordelijke put (Kwekerijven)      0    0 0 1 1 0 1 1 1 
Zuidelijke put (Talingven)      0    0 0 0 1 0 1 1 0 
drijvende waterweegbree (Tansley-abundantie)     
Groote Meer X          R O LF - - O S 
Leemputten - provinciale meetnet  O F -  R  -    O  F    
Leemputten - venopname LF   F      R X O F LF F O R 
Habitattypen:     
zwakgebufferd ven (oppervlakte habitattype in ha)     
Groote Meer-voormeer        24,36  10,34 8,53 7,92 6,15 3,33 4,44 4,31 4 
Groote Meer-achtermeer        0  0 0 0 0 0 0 0 0 
Kleine Meer        0  0 0 0 0 0 0 0 0 
Leemputten        0,39  0,59 0,45 0,54 0,77 0,65 0,65 0,65 0.24 
Ranonkelven        0,47  0,50 0,40 0,40 0,40 0,49 0,61 0,61 0.61 
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vochtige heide (oppervlakte habitattype in ha)     
Groote Meer-voormeer        8,98  6,74 5,17 6,53 6,47 5,53 2,00 0,84 0.46 
Groote Meer-achtermeer        0  0 0 0 0 0 0 0 0 
Kleine Meer        0,79  0 0 0 0 0 0 0 0.05 
Leemputten        0  0,14 0,06 0,14 0,17 0,38 0,38 0,62 0.62 
Verbindingszone O van Kleine Meer        1,26  1,07 0,98 0,47 0,47 0,48 0,48 0,48 0.48 
pioniersvegetatie met snavelbiezen (oppervlakte habitattype in ha)     
Leemputten            0,27 0,27 0,38 0,33 0,25 0.25 
kwaliteit op basis van soorten-maatlat     
zwakgebufferd ven      
Groote Meer-voormeer        24%  20% 27% 24% 33% 20% 16% 29% 31% 
Groote Meer-achtermeer          2% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 0% 
Kleine Meer    0%    7%  11% 9% 24% 18% 16% 13% 11% 24% 
Leemputten    40%      47% 53% 36% 56% 33% 44% 31% 27% 
Ranonkelven    11%      36% 31% 29% 24% 22% 40% 31% 40% 

X = waargenomen buiten reguliere monitoring
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7.2. Vegetatieopnamen vennen 

In de onderstaande tabel staan de vegetatie-opnamen die in 2017 zijn gemaakt van de 
verschillende vennen. De verbindingszone is de strook natte heide net ten oosten van de Kleine 
Meer, dat ook het habitattype H4010A Vochtige heide heeft gekregen. 
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Adelaarsvaren Pteridium aquilinum r       
Beenbreek Narthecium ossifragum       r 
Bezemkruiskruid Senecio inaequidens o o  r    
Blaaszegge Carex vesicaria  o      
Blauw glidkruid Scutellaria galericulata    s    
Blauwe zegge Carex panicea    r   o 
Bleekgele droogbloem Gnaphalium luteo-album o o  r  s  
Bochtige smele Deschampsia flexuosa r   r    
Bruine snavelbies Rhynchospora fusca  lf  r lf  a 
Doorschijnend 
glanswier 

Nitella translucens      r  

Drijvend fonteinkruid Potamogeton natans      lf  
Drijvende 
waterweegbree 

Luronium natans  s    r  

Duinriet Calamagrostis epigejos la o  lf r   
Dwergviltkruid Filago minima  s      
Dwergzegge Carex oederi s. oederi  r    r  
Egelboterbloem Ranunculus flammula  o  r    
Galigaan Cladium mariscus    o    
Geelgroene zegge Carex oederi s. oedocarpa  o   s  r 
Gele lis Iris pseudacorus a la  f  o  
Geoord veenmos Sphagnum denticulatum  r a r f la f 
Gesteeld glaskroos Elatine hexandra  o      
Gestreepte witbol Holcus lanatus o       
Gewone braam Rubus fruticosus ag.    r    
Gewone dophei Erica tetralix o lf d o r o a 
Gewone veenbies Trichophorum cespitosum s. 

germanicum 
      o 

Gewone waterbies Eleocharis palustris o lf   o lf  
Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris lf la  f a o  
Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata o   r    
Gewoon haarmos Polytrichum commune  lf  r  o  
Gewoon watervorkje Riccia fluitans  o   f o  
Grondster Illecebrum verticillatum o lf  o    
Grote brandnetel Urtica dioica r   r  s  
Grote lisdodde Typha latifolia lf r   lf la  
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Grote wederik Lysimachia vulgaris o lf  a lf o  
Haarmos (G) Polytrichum species lf       
Hazenzegge Carex ovalis  r  s    
Heelblaadjes Pulicaria dysenterica  r      
Heen Bolboschoenus maritimus o r    lf  
Heidestaartje & 
Bekermos (G) 

Cladonia species o       

Hennegras Calamagrostis canescens f lf  a r   
Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus o r  r  la  
Kale jonker Cirsium palustre    o    
Kleine leeuwentand Leontodon saxatilis lf o  r    
Kleine watereppe Berula erecta      s  
Kleine zonnedauw Drosera intermedia  lf o r o r a 
Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe  o      
Knolrus Juncus bulbosus  la o r o o  
Kruipwilg Salix repens  r  s    
Kussentjesveenmos Sphagnum compactum       o 
Moerashertshooi Hypericum elodes  s  s f la  
Moerasstruisgras Agrostis canina o la f f f o  
Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata  o f    f 
Oeverkruid Littorella uniflora  ld  r la   
Oeverzegge Carex riparia    lf    
Ondergedoken 
moerasscherm 

Apium inundatum     r lf  

Pijpenstrootje Molinia caerulea a la a la f o f 
Pilvaren Pilularia globulifera  f   o   
Pilzegge Carex pilulifera    r    
Pinksterbloem Cardamine pratensis o       
Pitrus Juncus effusus f lf o o r r r 
Riempjes Corrigiola litoralis  o      
Riet Phragmites australis a f  a  lf  
Rosse vossenstaart Alopecurus aequalis    s  f  
Ruige zegge Carex hirta lf o  o    
Salix aurita x repens Salix aurita x repens  o      
Schapenzuring Rumex acetosella o s  r    
Schildereprijs Veronica scutellata o f  o    
Smalle en Brede 
stekelvaren 

Dryopteris carthusiana + D. dilatata    r    

Snavelzegge Carex rostrata      o  
Stijve zegge Carex elata s r  o    
Struikhei Calluna vulgaris  r f o s o o 
Tormentil Potentilla erecta    r    
Trekrus Juncus squarrosus   lf     
Veelbloemige veldbies 
s.l. 

Luzula multiflora    s    

Veelstengelige 
waterbies 

Eleocharis multicaulis  lf f lf d lf o 

Veenpluis Eriophorum angustifolium    r  lf o 
Vensikkelmos Warnstorfia fluitans  f    a  
Vlottende bies Eleogiton fluitans     o lf  
Watercrassula Crassula helmsii     r   
Watermunt Mentha aquatica a f  la lf la  
Waterpostelein Lythrum portula  r  f    
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Waterveenmos Sphagnum cuspidatum       la 
Witte snavelbies Rhynchospora alba    r   f 
Witte waterranonkel Ranunculus ololeucos     f   
Wolfspoot Lycopus europaeus o f  o lf la  
Zandzegge Carex arenaria lf       
Zilverschoon Potentilla anserina o lf  o  lf  
Zomprus Juncus articulatus  lf      

 
 
Gebruikte Tansley-codes: 
S soort is zeer zeldzaam, enkele locatie met 1-3 exemplaren 
R zeldzaam (4-11 exx.) of, bij meer exemplaren, voorkomen beperkt tot een lokatie van 

minder dan 1 m2 
O schaars, komt hier en daar voor 
F niet schaars, komt regelmatig voor 
A komt veel voor, maar bedekt minder dan 50% van de totale oppervlakte 
D komt zeer veel voor en bedekt 50% of meer van de totale oppevlakte in een bepaalde 

vegetatielaag (hierdoor kunnen in een opname meerdere soorten een code D krijgen) 
L lokaal; in combinatie met F, A of D als de soort op een beperkte oppervlakte, minimaal 10 

tot maximaal 25% van het totaal, aanwezig is 
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7.3. Maatlat Macrofyten vennen 

In deze tabel staat hoe de maatlat Macrofyten vennen (Stowa, 2007) wordt berekend. In de kolom 
punten staan de punten die te vergeven zijn voor dit type vennen, afhankelijk van de 
abundantieklasse (eerste cijfer voor codes S, R, O en LF, tweede cijfer voor F, LA, A en LD en 
derde cijfer voor D). Niet alle soorten uit de opnamen zijn meegenomen in de berekening, alleen 
de soorten die typisch zijn voor zwak gebufferde vennen.  
 

Gebiedsnaam  Groote 
Meer-
achtermeer 

 Groote 
Meer-
voormeer 

 Kleine 
meer 

 Ranonkel
ven 

 Leem-
putten 

 

Datum  6-9-2017  6-9-2017  7-9-2017  7-9-2017  7-9-
2017 

 

 Punt
en 

          

Apium inundatum 144   0   0   0 r 1 lf 1 

Drosera intermedia 122   0 lf 1 r 1 o 1 r 1 

Elatine hexandra 144   0 o 1   0   0   0 

Eleogiton fluitans 144   0   0   0 o 1 lf 1 

Eriophorum 
angustifolium 

100   0   0 r 1   0 lf 1 

Hypericum elodes 144   0 s 1 s 1 f 4 la 4 

Juncus bulbosus 100   0 la 0 r 1 o 1 o 1 

Littorella uniflora 144   0 ld 4 r 1 la 4   0 

Luronium natans 144   0 s 1   0   0 r 1 

Lythrum portula 144   0 r 1 f 4   0   0 

Nitella translucens 122   0   0   0   0 r 1 

Pilularia globulifera 144   0 f 4   0 o 1   0 

Potamogeton natans 100   0   0   0   0 lf 1 

Ranunculus 
ololeucos 

144   0   0   0 f 4   0 

Rhynchospora alba 122   0   0 r 1   0   0 

Rhynchospora fusca 122   0 lf 1 r 1 lf 1   0 

Puntentotaal   0  14  11  18  12 

Percentage van max. 
aantal punten 

  0%  31%  24%  40%  27% 

Uitkomst maatlat   Slecht  Matig  Matig  Goed  Matig 
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7.4. Maatregelen die zijn uitgevoerd vanaf september 2016 

 
In de onderstaande figuren is weergegeven welke werkzaamheden vanaf september 2016 zijn 
uitgevoerd.  
Bij het Voormeer gaat het om de volgende werkzaamheden: 

- Deelgebied A (blauw): Verwijderen opslag / jong bos, plaggen < 10 cm en afvoeren (ca. 
10,6 ha.) 

- Deelgebied B (groen): Maaien en afvoeren (ca. 6,2 ha.) 
- Deelgebied C (rood): Verwijderen opslag / jong bos, maaien en afvoeren (ca. 2,2 ha.) 
- Deelgebied D (geel): Verwijderen opslag / jong bos, plaggen < 30 cm en afvoeren (ca. 3,9 

ha.). 
 

 

Figuur 20. Vanaf september 2016 uitgevoerde werkzaamheden Groote Meer. 

Bij het Kleine Meer gaat het om de volgende werkzaamheden: 
- Verwijderen opslag / bos (ca. 30 ha.), zoekgebied plagen 25 cm. (ca. 10 ha.) 

Ter plekke van het voormalige Granaatven wordt: 
- Bosplantsoen verwijderd (ca. 0,8 ha.) 
- Het voormalig ven ontgraven 0,5 m. (ca. 0,2 ha.) 
- Strooisel- en bladlaag verwijderd (over de resterende ca. 0,6). 
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Figuur 21. Vanaf september 2016 uitgevoerde werkzaamheden bij Kleine Meer. 

 
Om de effecten van deze maatregelen te kunnen monitoren is het belangrijk dat de ontwikkeling 
van de natuurdoelen in dit gebied ook in de komende jaren wordt gevolgd. Pas als er hydrologisch 
een stabiele situatie is ontstaan zou de frequentie van deze monitoring omlaag kunnen. Voor wat 
betreft habitattypen, flora en broedvogels kan ook met een relatief beperkte inzet per jaar een goed 
beeld worden gegeven van de ontwikkeling. 
 


