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In natuurgebied de Rovertsche
Heide, van Het Brabants Land-
schap, in de gemeente Hilvaren-
beek is in de nazomer van 2008
gestart met het herstel van het
Roverts Ven. Het project wordt in
drie fasen uitgevoerd.
In de eerste fase is een deel van
het aangrenzende bos verwijderd
(kappen en stobben frezen),
onder andere om de abrupte over-
gang van het bos naar het toe-
komstig ven geleidelijker te
maken. In het aanliggend bos van
Landgoed Gorp en Rovert heeft
Waterschap de Dommel in 2006 reeds een
deel van de vroegere Roodloop hersteld. Sinds
eind 2008 wordt deze beek weer door het ven
gevoed, refererend aan de situatie van 1908
(Caspers et al., 2006). Het natte gebied was
naar alle waarschijnlijkheid in de jaren ’30
door de aanleg van diepe ontwateringssloten
omgevormd tot landbouwgrond.

In de tweede fase van dit herstelproject zijn
hierop twee ondiepe vennen gegraven met
brede flauwe oevers. Het ven wordt voorname-
lijk gevoed door regenwater.
Voor de recreant zijn er kleinschalige voorzie-
ningen aangelegd zoals een informatiepaneel,
picknickset en vogelkijkscherm.

In de Kropswolderbuitenpolder en
de Westerbroekstermadepolder –
twee polders van de Stichting Het
Groninger Landschap ten noorden
van het Groningse Zuidlaarder-
meer – schommelen sinds 2006
de waterstanden. ’s Winters staat
een groot deel van de bijna 500
hectare onder water, ‘s zomers
vallen delen droog. De dynamiek
wordt bereikt door een gebrek aan
hydrologisch beheer. Het neerslag-
overschot en – tekort bepalen de
waterstanden. Tussen het zomer-
en winterpeil zit soms wel een
meter verschil. Twee windmolens
fungeren als geavanceerde vispas-
sage. De kuddes Schotse hooglan-
ders en Koniks houden de
begroeiing in toom.

Voor 2006 waren de polders wei-
devogelgebieden, waar het aantal
broedvogels drastisch was terug-
gelopen. Door de nieuwe inrich-
ting doemt weer langzaam het
landschap op van daarvóór: toen
de Hunze nog een kronkelende
rivier was, waarvan de oevers veel-
vuldig blank stonden.
De polders hebben inmiddels een
grote aantrekkingskracht op stelt-
lopers, water- en moerasvogels,
zo blijkt uit een broedvogeltelling
van 2007. Dankzij de dynamiek
zijn slikkige randen ontstaan voor
steltlopers, ruigtes voor moeras-
vogels en grazige stukken voor
weidevogels. In totaal zijn van 62

vogelsoorten 1600 nesten geteld,
waaronder die van de Roerdomp
(Botaurus stellaris) en de Zwarte
stern (Chlidonias niger). Bijzonder
was de Geoorde fuut (Podiceps
nigricollis) met in totaal 38 broed-
paren. De lijst niet-broedvogels is
indrukwekkend met soorten als
Kwak (Nycticorax nycticorax), Ral-
reiger (Ardeola ralloides), Visarend
(Pandion haliaetus), Slechtvalk
(Falco peregrinus) en Witwangstern
(Chlidonias hybrida). De hoeveel-
heid aan vogelsoorten, maar ook
de aantallen, onderstrepen het
succes van de omvorming van
vogelarm weidevogelgebied naar
een vogelrijke moerasdelta.

De omvorming is nog pril. De
schommelingen in de waterstand
zullen de komende jaren zorgen
voor een mozaïek aan rietruigte,
open grasland, open water, slik-
kige randjes en wilgenstruikjes.
Het Groninger Landschap gaat de
vogelstand de komende jaren
monitoren om de ontwikkelingen
te volgen. Bevers (Castor fiber), die
hoogstwaarschijnlijk dit najaar in
de polders worden uitgezet, gaan
helpen bij het natuurbeheer door
samen met de grote grazers en
het dynamische waterpeil het
moerasgebied gevarieerd en open
te houden.
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Groningse Moerasdelta

Om de in de waterlopen voorkomende waarde-
volle macrofauna (Moller Pillot, 2003) de kans
te geven de herstelde vennen en Roodloop te
herontdekken, zijn nog niet alle werkzaamhe-
den uitgevoerd. ‘Pas’ in het najaar van 2009 –
dit is de derde fase – worden de laatste sloten
die door het gebied lopen gedempt of minder
diep gemaakt. Hierdoor kan het water langer in
het gebied worden vastgehouden. Onder de
Roovertsedijk wordt een zogenaamde ecodui-
ker gelegd, zodat hij geen barrière meer vormt
voor zowel water als fauna.

Door de werkzaamheden wordt een mooi en
waardevol gebied hersteld met natte graslan-
den, twee vennen en de Roodloop die daar

doorheen haar weg vindt, dit
alles omzoomd door bosranden,
struweel en heide. In het natte
deel zullen allerlei waterafhanke-
lijke dieren, zoals de Heikikker
(Rana arvalis) en wellicht zelfs
de Vinpootsalamander (Triturus
helveticus) hun leef- en voort-
plantingsgebied vinden. Door
het vergroten van de oppervlakte
zoom- en mantelvegetatie (stru-
weel) wordt een aantrekkelijk
leefgebied geschapen voor
onder andere kleine zoogdieren,
vlinders en vogels als Nachtzwa-

luw (Caprimulgus europaeus), Geelgors (Embe-
riza citrinella) en Roodborsttapuit (Saxicola tor-
quata).
Het project is uitgevoerd in goede samenwer-
king met Waterschap de Dommel, Landinrich-
tingscommissie De Hilver en Dienst Landelijk
Gebied.
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