
De geschiedenis van een 

overstromingsvlakte in de Langstraat

Vlijmens ven, Moerputten 
& Bossche Broek



- Wat zijn de kenmerken van het landschaps`-

ecologisch systeem Vlijmens ven-Moerputten?

- Hoe heeft dit systeem zich ontwikkeld vanaf de 

vroege middeleeuwen?  

- Passen de gestelde doelen (N2000) bij dit 

systeem?

- Passen de inrichtingsmaatregelen bij de doelen?

Vragen in het kader van fitnesscheck 

N2000



N2000 gebied en KRW watergangen

Drongelens 
kanaal

Bossche sloot

- Kranswierwateren
- Blauwgrasland
- Glanshaverhooiland (Glanshaver)
- Ruigten en zomen (moerasspirea)
- Overgangs- en trilvenen (trilvenen)

Grote en kleine modderkruiper
Beide Pimpernelblauwtjes
Drijvende waterweegbree



Habitatkaart Vlijmens ven 

Moerputten en Bossche broek

Leefgebied 
pimpernel 
blauwtjes

Sloten met
kranswieren



N2000 gebied en KRW op militaire 

kaart 1850
kruiswijk

Eendenkooien

Graslanden



De landschapsecologische zonering 

Dekzandrug Dommeldal

Hoogveenontginning
Vlijmen Nieuwkuijk

rivierkleigronden

veen

Dekzandvlakte met 
en zonder klei

Den Bosch

dekzandvlakte

zandkop



Dwarsdoorsnede

Zuid Noord



1. De oudste fase met (hoog)venen tot 1000 n. Chr.

Kwel vanuit: 1) diepe watervoerende pakket; 

2) hoogveen, 3) Loonse en Drunense duinen, 

inundatie vanuit Dommel? 

Mesotrofe – eutrofe moerassen. Laggzone?

2. De ontginning van hoogvenen (ca. 1000-1450) 

3. Een actieve Beerse Maas en overlaten (ca. 1450-

1900)  

Meer eutrofe moerassen, plaatselijk hooilanden?

De geschiedenis van een natte laagte bij Den 

Bosch



Het Vlijmens Ven ca. 1850

Heidijk

Slagenlandschap,
Hoogveenontginning

Inundatiegebied
GEEN SLOTEN !

Voorlo-
per

Bossche 
sloot



Het gebied van de Beerze 

overlaat



4. Inundaties vrijwel uitgebannen (ca. 1900-1960) 

door aanleg Drongelens kanaal en Bergse maas

Ontginning van moerassen naar graslanden

5. Ruilverkaveling en herinrichting (ca. 1960-2000)

verlaging waterstanden, Intensivering gebruik 

graslanden daardoor verarming, 

Moerputten wordt reservaat en een Peilhorstgebied

Ontginning van graslanden naar (gras)akkers 

De geschiedenis van een natte laagte bij Den 

Bosch



Vlijmens ven 2010



Ambities HoWaBu

Oppervlakte Kwaliteit

Kranswierwateren Uitbreiding verbetering

Blauwgraslanden Uitbreiding  verbetering 

Glanshaverhooilanden(A) Uitbreiding verbetering

opp. leefgebied kw.leefgebied

Pimpernelblauwtje Uitbreiding verbetering

Groei tot een populatie van 8.000 volwassen individuen.

Donker pimpernelblauwtje Uitbreiding verbetering

Groei tot een populatie van 2.000 volwassen individuen.



En Waterberging 



Hoogtekaart en maatregelen

50 com 
bouwvoor 
afgraven,

nieuwe peilen

50 cm bouwvoor 
verwijderen
Nieuwe sloten
Nieuwe peilen



- Om kwel tot in de wortelzone te krijgen dienen 

afwateringssloten te verdwijnen maar dan 

worden kranswieren bedreigd. 

- Afgraven van deelgebieden kan de 

grondwaterstroming beïnvloeden en afbuigen

- De kwaliteit van het oppervlaktewater van de 

Dommel voldoet niet. 

Wie zorgt er voor het geheel?



1. de betekenis van slibhoudende afzettingen voor de 

habitattypen Glanshaverhooilanden (grote-

vossenstaarttype), Blauwgraslanden en voor 

dotterbloemhooilanden;

2. Wat betekenen inundaties voor de lange termijn 

ontwikkelingen?

3. Welke andere processen kunnen een eventueel gemis 

compenseren?

Onbeantwoorde vragen: 



4. Mogelijk schade in Moerputten omdat 

grondwaterstromingen afgebogen worden naar 

afgegraven gebieden.

5. Mogelijk draineren KRW watergangen veel 

grondwater en veroorzaken schade aan het 

N2000 gebied

Onbeantwoorde vragen:



• Er wordt een nieuw landschapsecologische systeem 

gemaakt, maar de werking is niet goed bekend 

• Te veel onzekerheden over grondwaterstromingen en 

herkomst grondwater.

• Het is onbekend of waterberging schadelijk is voor de 

natuurambities.  

• De voorgestelde natuurbouw biedt geen garanties voor 

het halen van alle doelen, 

• verbetering leefgebied Pimpernelblauwtjes lijkt haalbaar

Conclusies; Vlijmensven 6.0






