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De vennen ten zuiden van Oisterwijk en op de Kampina nemen
in Nederland om diverse redenen een heel bijzondere plaats in.
Ten eerste liggen hier ruim honderd vennen, vaak van een grote
landschappelijke schoonheid. In de tweede plaats maakt de
variatie in deze vennen dat vrijwel het gehele scala aan levensgemeenschappen van vennen hier aanwezig is. En niet in de
laatste plaats zijn er maar weinig vennen in Nederland waar al zo
lang zo veel van bekend is. Dat betekent ook dat zowel de periode
van achteruitgang als die van gedeeltelijk herstel juist voor deze
vennen goed in beeld kunnen worden gebracht, omdat vrijwel alle
in Nederland aanwezige ventypen hier vertegenwoordigd zijn.
Een goede monitoring vormt ook de aanleiding voor dit themanummer: in 2015 zijn 30 representatieve vennen uitgebreid onderzocht. Daarbij was aandacht voor de historische ontwikkeling, voor
de abiotische omstandigheden, voor hogere planten, sieralgen en
kiezelwieren, en voor o.a. libellen, broedvogels en macrofauna.
Doelstelling van dit integrale onderzoek was in de eerste plaats
om door goede monitoring de opgetreden veranderingen in beeld
te brengen. Een tweede doelstelling was te komen tot goede aanbevelingen voor herstel van de vennen. In dit themanummer wordt
verslag gedaan van dit onderzoek, waarbij het beheer van de vennen
extra aandacht krijgt. Een uitgebreid verslag is te vinden in Van Dam
et al. (2017).
De eerste bijdragen in dit themanummer gaan in op landschap,
waterhuishouding en waterchemie van de vennen, een volgende
serie artikelen behandelt de vroegere en huidige aanwezigheid van
een aantal plant- en diergroepen in de vennen. Ook wordt nader
ingezoomd op enkele vennen die om uiteenlopende redenen
illustratief kunnen zijn voor de mogelijke ontwikkeling van veel
andere vennen in Nederland. Het themanummer sluit af met een
korte schets van de perspectieven voor de vennen in dit zo mooie
deel van Brabant.
Het themanummer kon extra dik verschijnen dankzij een subsidie
van de Provincie Noord-Brabant in het kader van het Programma
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B.V., Goor / Van Erve Natuuronderzoek, Haaren / Sieralgenwerkgroep
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