
Noord- Brdbo ntse ven nen :

Schoonmaak zonder
plan doet meer

kwaad dan goed
E|rk€le vezuurdc vcíncn ln Noord-Brabant dtc de laalí€ tler
iaar w€rden schoonScmaakt bleken bli lÍsp€ctle wccr net m
zuur ab voorheetr. Zonde vatr het Seld en ook ern ecologfuche
ratrrp, want biizotrderc vêgctaties bl€k€tr iuist door de schootr-
maakbeurt onbeÍstelbaar beschadigd. De provinaie goott het
nu over een andere boeg,

axxaMrEr(E v^ l t  ioExEt -

boudinSsplan (1998)
e€n rordginS weld geÍnaakl
lanSs de Erabantse v€nnen kerd
niet alleen duideliil dat de
schmnmaal weinig eÍted had
8ehad. Juist doo! de sneiingt
werlizàamhedcn blelen bii een

Meewwn in Aolst, ít opschnnin&
De wonneinitde slibtaog it vevíi-
dqd. De beg@íkt op de undi$
o*eÉ heeft zkh not nkt h6teld.

aantal vennen uniek€ hoogveeÍ-
en v€rlandinSweg€taties voor
8o€d verdwenen te zijn. De
schoonmaalb€un had dus neer
twaad dan go€d gedaan.
On deze ongewenste eÍÍ€cten in
de toetomÍ t€ vemiid€n li€t de
provinci€ Noord-&abanl in 1997
door ingeni€ursbuíeau oan j€-
woDd Nn Íappe.plan opnellen.
Aan de hand van dit stappen-
plan is uitgezo€ht welke BBbanr
se venne. het m€est geschikt
ziin vm. sn€ing. oor maatt
het plan een dÍidénte aanpat
van vefz|rude vennen nogelijk,
leMijl ecologisch€ schade zovftl
no8eliik wolden vemeden.
Het íapFnplan se€ft een waaÍ-
dering van e€n aanbl karahern-
liere eiSenschappen van htt
ven, zoali wated)?€, vegetatie.
waarde, hydrologische tennrer

nilieuvero.treiniSing, kanÍiil
heid van planten, aanwezigheid
van dden en lwaliteiten ver
werlingskoíen van de iibha8.
veeÍtig 8Ébanttr lennen rijn op
basis van het (appenplan voor
opÍhoning het mftÍ Ee(hjll
belonden thl ziin de vennen

d[ .$ logisch r i ik  z i jn .n r .  h ]
den hebhen onder vezuing,
Ínaar waar tegeliir €en naluu ijk
buÍfernd veíÍno8en in b€t ecG
syÍeem aanwezig is oÍn ,h€Íre.
zulin8 le vm*on€r, of waar
dil buíÍ€Ísyíem B€fteèerd kan
worden. Van d€ veenig vennen
zullen erde lomende iaren 25

ovËtLEvt t {G5Pt^t {
D€ 8Íabant$ venn€n kainp€n
voorat m€l velzuÍin8, verm€íin8
en v€rdroSint. Llndbouw en ver
keer ziin d€ 8rote b@sdoeners.
D€ €missies lomen via de lucbt
rn d€ kvetsbare ven{cofvíemen
teEcht. De natuu nabii ínt€n-
ieve agrari'the bedÍiven op de
andSrcnden heeft zichtbaaí
neer te lijden onder verzuinS
dan eld€$. Om dqê eíf€cten en
halt to€ te ro€pen kunne. reí-
Í€inbehes&$ eer b€Ío.D doen
op finànciël€ rÍddeien uit h€t
OBN, h€t Ovedningsplan 8os
en Natuu, dal het niniíeíi€
van hndbouw, Natuuóehe€r €n
visr i GNV) hie&oor in hd

Bii het sch@nmal€n ran ven-
nen wordt dc slibla.g afgegÈven
tot aar d. ondoorlaatbare laaÍ,
D€z! laa8, &ioÍtrd door l€em,
€en o€óanl (tiz.rlr.g) oí etn
o4anis.he l.|& n g h 8€en

Scval be5chaditd nlen oÍ kk
8eplitl word€n, wa t datzou hel
einde van het ven betekenen.
'veel 8.abàntse vennen ziinaan
hei €ind€ van de laatsreijstiid
on$taan, zo'n tierduiz€nd iaai
Seled€r, toen d€ wind op talvan

hd vQronrerniSd slib. Àllanke,
liit van de gÍaad van vercnrr€i.
niging lan het lotaal worden
h€rg€bruikr, wod€n Sereinigd oí
morl h€r slib worden g€Íorr.
Di€ laatí€ opti€ is de duuBte.
JannySrraatsma is nu b€trckken
bij d€ uiteindeliik€ klecti€ van
25 yennen die schoonSemaakl
zullen woden. Hieooor u lde
prcv,ncie een vooroDderzoek ui!
v@nn. ÁlSevogen wordt ond€r
meer wat de schoonmaakgaat
kosten €n welk€ t(hnieken
daarmr nodiS zijn. ten blijven.
de'nrmrg vooÍ de veno€n is
road?atelijl, zolans er in de
ongeinS no8 zoveel veiz'rftnde
íoÍfen worden uitSeÍoten. De
land€liit€ doelst.Uing van 1400
zuur€quival€nt€n p€t hectaÍe
blijkt in Nood-BnbaÍr alte
h@g 8e8rep€n, t€$iil de emissie
zou rnoersr word€n reru88€-
bncht naar 400 zuurcquivalen-
Í€n peÍ nedare, voor €en
daadwerkdi,k heóhl var de

On hed€rzunng te voorkomen
zuu€n d€ vennen daarom mo€-
ten worden v@zi€n lan vol.
do€nd. aanvon van schoon
water, door biivoodr€ld wat€r
op t€ pornp€n, etn íoot on te
lÊ88cn ol het oppeívlalt€- ot
Srond{áter t€ ,utveÍen cvoÍ€ns

Van Oeffeli.n Straatsma veË
wachten dal de he$telmaatreSe.
kn in de loop van 2001 lunnen
na en VieÍvand€ 25 vennen
u in vanwege de nuitingsdatum
van hel OBN alvast 8er€kcreed.
D€ teíeinbeherdeB {de
Seneenrer Onrchor, Valkens.
waard, Waalwiil en Roosendaal)
ziin enthoushí ov€l de plan-
nen. Het OBN linancieí tachtiS
tol n€8enti8 pro.ent vnn de
enenDgstost€n; de prcvincie
wlt het bednS aan tot 95 p.o-
c€nl. voor de oveÍige 21 kansdj-
l€ v€nn€n ájn d€ tenein-
b€hft d€$ aangeschreven.
Na de teleuBtellende enarin8en
met de vennn€D pl€il€n Van
OefÍeh en SÍaatsna eÍoor dat
h€t ministei€ van Llw d€ toÈ
wiizing van gelden uit h€t OBN
m€er Saat stuíen. Nu i! her zo
dat er rmr d€ v€l€ prci{r€n die
wod€n ing€diend, nog nauwe-
liih wordt 8rl€t op de lang€.t€F
miineífe.ten voor natuu en
mili€u. Ln heÈalin8 lan scha-
de aan nrtuu eÍ nilieu ligt dan,
ondank alle go€de bedeling€n,
op d€ lo€r. Inmidd€h hebh€n
bosSrFpen (wEnigin8en vaí
paÍticllli€le bos€iSenaEn) hun
intereile Setoond om het stap-
pênplrl t€ Sebruilen voor h€ts

I

plaatkn val ke€8 op h€t del-
zand. Door d€n windercsie ble-
ven laa$en achter die rot op hd
Srondwater waren uitg6toven',
venelt tysiÍh gsgrale ,ldnrr
.ltaatsna van de AÍdeling War€r
van de prcvincie Noord-8nbanr.'Totn aan hd eind van d€ ijstiid
de ze$pie8el í€eg wlden der
IaSe Sebied€n znh m€t water en
zo ontrtonden m€eítj€s.'
Venn€n zijn er in vier sooneD:
v€nnen md ve€l biizonderc
planten- €n diersoort€n, matis
vo€dlrldit €n twersboaÍ vooi
veEuring; vemm met weinig
trolo8is.h€ l{arde (ved v@rlÈ
mmd in Noord.Enbant); v€n.
n€n met ltooSv€€n (ran nature
al au4 m v4nen mel verlan,
dingsv€8.tatier. 8ij de tw€€ lrat
Í€ vmttTen is de tans 8rcot dat
schoonrnaal nrr lwaad det

'De kolten v@r het ops.honen
van en ven xunn€n oDtoDen iol
&ie ton', \rneh P.!l ';uiwL
werlrlrÍl btl Eurtau NatuuÍ v.n
d€ Prwln iê Noot$Brctsnr. Het
m€ët€ Seld tort de afÍos mn


