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1.1 Aanleiding
Engbertsdijksvenen is een circa 1000 hectare groot hoogveengebied in
Overijssel, waar het in het veenontginningsgebied tussen Almelo en
Hardenberg ligt. Hoewel er in dit Natura 2000-gebied nog kleine oppervlaktes
goed ontwikkeld levend hoogveen aanwezig zijn, is het gebied over het
algemeen verdroogd en bestaat het vooral uit gedegradeerd hoogveen. Om het
aanwezige hoogveen te herstellen worden de komende jaren hydrologische
herstelmaatregelen getroffen in het kader van het AddMire LIFE project (LIFE18
NAT/NL/000636). Hierbij gaat het specifiek om het dempen van sloten en het
realiseren van kades om regenwater langer in het gebied vast te houden
(Figuur 1.1).

Figuur 1.1 Voorlopig ontwerp van de kades en het dempen van greppels en sloten

1. Inleiding – AddMire LIFE
project
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Voor het uitvoeren van dit project is in 2019 een Europese LIFE subsidie
verkregen. Naast het ontwerpen en uitvoeren van de hydrologische
maatregelen, omvat de LIFE subsidie onder meer de verplichting om de
effectiviteit van de maatregelen op de hydrologie en hoogveenontwikkeling te
monitoren. Het monitoren en evalueren van de effectiviteit van deze
maatregelen zal plaatsvinden aan de hand van hydrologie, fluxen van
broeikasgassen, stikstof, vegetatie en fauna, waaronder ook steekmuggen.
Deze gegevens zullen ook gebruikt worden om de maatschappelijke acceptatie
van het project te vergroten. Deze monitoring zal plaatsvinden op drie
momenten: de nulsituatie voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden, de
eindsituatie na de oplevering van de uitvoeringsmaatregelen en de situatie vijf
jaar na de oplevering van de uitvoeringsmaatregelen. In dit rapport wordt de
nulsituatie, voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden, beschreven.

1.2 Doel
Het doel van dit rapport is het leveren van een duidelijke beschrijving van de
huidige toestand van het hoogveen. Een overzichtelijke beschrijving hiervan en
van de herhaalbare methode om de toestand van het gebied vast te leggen zal
het na het opleveren van de werkzaamheden goed mogelijk maken om een
vergelijking te maken tussen de momenten vóór en ná het nemen van deze
herstelmaatregelen. Op deze manier zal de effectiviteit van de
herstelmaatregelen te beoordelen zijn. Voor dit doel zal in dit rapport een
beschrijving worden gegeven van de huidige stand van de zaken op het gebied
van hydrologie, vegetatie, fauna, broeikasgassen, stikstof en klimaat. Veel van
de hiervoor gebruikte gegevens maken deel uit van lopende meetnetten (zoals
het Landelijk Meetnet Flora, SNL-monitoring, het Meetnet Ammoniak in
Natuurgebieden en de monitoring procesindicatoren Natura 2000-
herstelmaatregelen) waardoor er voor deze beschrijving van de nulsituatie geen
nieuwe gegevens verzameld hoeven te worden en het in de toekomst ook
eenvoudig is om de verschillende situaties met elkaar te vergelijken.

1.3 Gebiedsbeschrijving
Het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen is een 998 ha groot gebied in het
noordwesten van Twente, tussen de plaatsen Sibculo, Kloosterhaar en
Bruinehaar. Het Natura 2000-gebied is daarmee één van de grotere
hoogveengebieden van ons land (Engbertsdijksvenen Programmatische
Aanpak Stikstof (PAS) Gebiedsanalyse 2017). Het gebied is aangewezen als
zowel Habitatrichtlijngebied (998 ha), als Vogelrichtlijngebied (932 ha). Het
betreft een grotendeels afgegraven veengebied, maar herbergt een restant niet
afgegraven veen. De meest grootschalige vervening vond plaats in de periode
van 1850 tot 1950. De omvangrijke hoogveenkern is weliswaar voor
boekweitbrandcultuur gebruikt, maar niet verveend en tijdig tegen verdere
verdroging beschermd. Een groot deel van het overige veen is tot circa 1940 in
gebruik geweest voor boekweitcultuur. Buiten de actieve hoogveenkern bestaat
het gebied uit natte en droge heide met waterplassen en, met name langs de
randen van het gebied, dennen- en berkenbos (Tabel 1.1). Omdat de randen
geheel zijn afgegraven, steekt het gebied ver boven het omringende landschap
uit. Om wegzijging tegen te gaan, was het nodig het gebied (hydrologisch) te
isoleren (Engbertsdijksvenen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
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Gebiedsanalyse 2017). Daartoe is het gebied vanaf de jaren ’50
gecompartimenteerd door middel van dammen.

De kernopgaven voor het gebied bestaan onder andere uit het op gang brengen
van hoogveenvorming in habitattype H7120 Herstellende hoogvenen.

Tabel 1.1  Habitattypen waarvoor het gebied Engbertsdijksvenen is
aangewezen als Natura 2000-gebied, de ‘relevant gekarteerde’
oppervlakte daarvan en de Natura 2000-
instandhoudingsdoelstellingen. Bron: natura2000.nl

Doel

Habitattype Oppervlakte (ha) Oppervlakte Kwaliteit

H4030 Droge heiden 8.1 = =

H7110A Actieve hoogvenen* 0.1 > >

H7120 Herstellende hoogvenen 617.8 =(<) >

= Behoudsdoelstelling
> Uitbreiding- of verbeterdoelstelling
* Prioritair habitattype
=(<) achteruitgang ten gunste van ander habitattype toegestaan

1.4 Leeswijzer
De huidige toestand van het hoogveengebied (de nulsituatie) wordt in dit
rapport beschreven aan de hand van een aantal biotische en abiotische
indicatoren die we in de volgende hoofdstukken beschrijven. De beschrijving
van de nulsituatie betreft daarbij de meest recente situatie en ook de trend van
de ontwikkeling over de afgelopen jaren. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving
van de hydrologie van het gebied op basis van meetgegevens van
grondwaterstanden in peilbuizen. In hoofdstuk 3 wordt de vegetatie beschreven.
Dit doen we met meetgegevens uit PQ’s en op basis van soorten-, vegetatie- en
structuurkarteringen. De meetgegevens worden vergeleken met informatie over
de vegetatie die past bij een goed ontwikkeld hoogveengebied. Hoofdstuk 4
beschrijft de fauna: broedvogels, libellen en sprinkhanen en stekende insecten.
De broedvogels, libellen en sprinkhanen worden in het gebied gestructureerd
gemonitord, terwijl met de monitoring van steekmuggen de ontwikkeling van
deze plaagsoorten en de mogelijke effecten ervan op het woongenot van
omwonenden vastgesteld wordt. Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van het
effect van vernatting op broeikasgassen. Dit wordt gedaan aan de hand van
een vertaling van bodemdalingsgegevens naar de emissiebalans van
broeikasgassen. In hoofdstuk 6 volgt beschrijving van de huidige
stikstofdepositie op het gebied en in hoofdstuk 7 wordt het recente klimaat
(temperatuur en neerslag) beschreven op basis van meetgegevens van een
lokaal KNMI-meetstation. Hoofdstuk 8 vormt tot slot een concluderende
samenvatting van de huidige toestand van het hoogveengebied
Engbertsdijksvenen. In dit hoofdstuk wordt kort samengevat in hoeverre de
huidige omstandigheden overeenkomen met een situatie behorende bij een
vitaal hoogveengebied. Ook het beoogde effect dat de vernatting vanuit het
AddMire LIFE project daar op kan hebben, wordt in dit laatste hoofdstuk kort
uitgelicht.
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2.1 Methode, gegevens en meetnet
Om de ontwikkeling van de grondwaterstanden ten gevolge van het AddMire
LIFE project in beeld te brengen, analyseren we de trends in de freatische
grondwaterstand en de stijghoogte in het zand daar direct onder. Hiervoor
maken we gebruik van automatische grondwaterstandsmetingen in peilbuizen
op locaties waar verbetering in de waterhuishouding ten gevolge van de
herstelmaatregelen is te verwachten, waaronder de plekken met kansrijke
vegetaties voor hoogveenontwikkeling. In onderstaande paragrafen is
beschreven hoe de trend voor de huidige (nul)situatie is geanalyseerd.

Om de effectiviteit van de uit te voeren maatregelen vanuit het AddMire LIFE
project in beeld te brengen, wordt er een trendanalyse uitgevoerd. Dat wil
zeggen dat geanalyseerd wordt of er een trend in de grondwaterstanden te
vinden is, buiten de trend die veroorzaakt wordt door het klimaat. Dit kan
gedaan worden met tijdreeksanalyse.

Aan de hand van de tijdreeksmodellen worden vervolgens de karakteristieke
waterstanden (GxG’s) bepaald voor meetreeksen van tenminste acht jaar lang
(de minimum periode nodig voor het bepalen van de GxG’s). Deze GxG’s
kunnen worden vergeleken met de hydrologische randvoorwaarden voor de
ontwikkeling van hoogveenvegetaties. Dit betreft voor de grondwaterstanden in
de GVG-situatie een grondwaterstand van 25 cm -mv tot 20 cm +mv (bron:
Natura 2000-profieldocumenten, natura2000.nl) en meer stabiele
grondwaterstanden over de verschillende seizoen om de veenvormende
veenmossen te laten groeien. Daarbij wordt beoogd de grondwaterstanden
beperkt te laten fluctueren tot maximaal 30cm (van der Schaaf 2002; Jansen et
al.).

In Engbertsdijksvenen staat een groot aantal peilbuizen waarin de
grondwaterstand gemeten wordt. Welke peilbuizen meegenomen worden in de
analyse, hangt samen met een aantal randvoorwaarden voor het maken van de
tijdreeksanalyses. Na een beoordeling daarvan en een selectie van peilbuizen,
zijn tijdreeksmodellen gemaakt en vervolgens getoetst aan een
beoordelingskader. Hiervoor zijn de volgende werkstappen beschreven:
· Selectie van voor analyse geschikte peilbuizen met voldoende lange

meetreeksen en controle op bijzonderheden in de reeksen;
· De methode voor het bepalen van de GxG’s, met behulp van zowel

tijdreeksmodellen als gemeten waarden;
· De methode ten aanzien van de tijdreeksmodelering en wijze van

beoordeling modellen;

2. Hydrologie
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· Resultaten: de GxG’s.

In een later stadium, wanneer er voldoende lange meetreeksen voor én na
realisatie van de maatregelen beschikbaar zijn, zal ook een trend in residuen
worden bepaald. Op het moment dat er een trend in deze residuen zit betekent
dit dat er een verklarende invloed (naast neerslag en verdamping) mist in het
model. Die invloed kan een uitgevoerde maatregel zijn of een andere factor.

De Provincie Overijssel heeft peilbuisgegevens aangeleverd. In dit project
worden dezelfde peilbuizen gebruikt als bij het project “Monitoring
procesindicatoren herstelmaatregelen Natura 2000-gebieden Provincie
Overijssel”. Binnen dat project is een selectie gemaakt van peilbuizen, waarbij
ook rekening is gehouden met uit te voeren maatregelen in dit project. De
peilbuizen die zijn meegenomen in de analyse zijn op kaart weergegeven in
Figuur 2.1.

Figuur 2.1 Peilbuislocaties in het gebied Engbertsdijksvenen
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Allereerst zijn de stijghoogtemeetreeksen ter plaatse van de peilbuizen
gecontroleerd op geschiktheid voor tijdreeksmodellering. Hierbij zijn er op
voorhand twee mogelijke redenen waarom er van peilbuizen geen modellen
gemaakt kunnen worden:
1. De peilbuis valt droog. Droogval komt voor doordat de grondwaterstand

wegzakt beneden de onderkant van de diver. Door droogval kan niet
bepaald worden of het uitzakken van de grondwaterstand goed in het model
zit;

2. Er zijn te weinig metingen in de relevante periode (2016 – 2021).

In onderstaande figuur (Figuur 2.2) zijn de meetreeksen van de diverse
peilbuizen weergegeven. Er zijn in totaal vijf reeksen beschikbaar die een
langere periode beslaan. Verder zijn alle andere peilbuizen in de afgelopen
paar jaar geplaatst. Een aantal peilbuizen valt droog in de GLG-situatie (de
gemiddelde laagste grondwaterstand). Ook zijn er enkele peilbuizen die
inunderen/aftoppen. In een GHG-situatie (de gemiddelde hoogste
grondwaterstand) stijgt de grondwaterstand dan tot aan maaiveld en is er
sprake van inundatie ter plaatse van de peilbuis.
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Figuur 2.2  Stijghoogteprofiel (gemeten grondwaterstanden [cm + mv] over tijd) voor
de volledige meetreeksen van de peilbuizen.
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Het grootste deel van de meetreeksen is korter dan de acht jaar die nodig zijn
voor het bepalen van GxG’s. De tijdreeksen die wel lang genoeg zijn, omvatten
veelal de zomers van 2018-2020 die extreem droog waren. Omdat er, in de
meeste gevallen, te weinig informatie beschikbaar is kunnen de berekende
GxG’s een vertekend beeld geven. Om deze reden zijn er ook
tijdreeksmodellen nodig. Aan de hand van deze modellen kunnen dan GxG’s
over langere tijdsperioden berekend worden.

Vervolgens zijn daarom voor de voor tijdreeksmodellering geschikte peilbuizen
tijdreeksmodellen gemaakt. De tijdreeksmodellen zijn gemaakt op basis van
drie datasets: de grondwaterstand, neerslag en verdamping, waarmee de
variatie in grondwaterstand zoveel mogelijk verklaard wordt. Met de
tijdreeksmodellen is:
1. Getoetst of er goede modellen gemaakt kunnen worden voor de nulsituatie

en nieuwe situatie aan de hand van een beoordelingskader. Dit
beoordelingskader wordt beschreven onder het kopje ‘toetsing van de
tijdreeksmodellen’.

2. De GxG’s bepaald over een periode van minimaal 8 jaar. Wanneer er geen
geschikt tijdreeksmodel gemaakt kan worden, omdat deze niet door de
toetsing komt, is ook geen GxG bepaald.

De tijdreeksmodellen zijn gemaakt voor alle meetreeksen, mits:
1. De meetfrequentie van de peilbuis minimaal 1x per maand is;
2. De meetperiode langer is dan 1 jaar.

De tijdreeksmodellen zijn getoetst op de volgende wijze:
· Bij het maken van de modellen zijn twee metingen per maand

meegenomen: waardes rond de 14e en 28e van elke maand;
· Bij droogvallende buizen wordt een correctie toegepast. Wanneer de

meetreeks blijft hangen op onderkant buis wordt deze naar NoData gezet.
Deze gecorrigeerde reeks wordt gebruikt in verdere berekeningen;

· De modellen zijn gemaakt met de Pastas package1 binnen Python. Binnen
Pastas is gekozen voor een model waarin neerslag zorgt voor een stijging
van de grondwaterstand en verdamping voor een daling van de
grondwaterstand. Hoe sterk de grondwaterstand reageert op verdamping
ten opzichte van neerslag wordt bepaald met een verdampingsfactor. De
neerslaggegevens zijn gebruikt van het KNMI weerstation Vroomshoop en
verdampingsgegevens van het KNMI weerstation Heino;

· De modellen zijn gemaakt met als startdatum 1-1-2010. De meeste
peilbuizen beginnen echter pas te meten op een latere datum. Daarom
verschilt per peilbuis de meetperiode waarop het model gefit is;

· Voor alle peilbuizen is zowel een lineair als een niet-lineair model gemaakt.
Een lineair model heeft één responsfunctie en gaat uit van één
drainagebasis, ofwel bij elke grondwaterstand reageert het model hetzelfde
op neerslag en verdamping. Bij een niet-lineair model zijn meerdere
drainageniveaus mogelijk, zoals bijvoorbeeld een maaiveldniveau (in geval
van inundatie), of droogvallende greppels en sloten. Een niet-lineair model
heeft twee responsfuncties waarin vanaf een bepaald niveau een andere
responsfunctie geldt. In principe wordt gekozen voor het lineaire model
tenzij deze de meetreeks niet goed beschrijft;

1 Pastas handleiding: https://pastas.readthedocs.io/en/latest/
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· In een later stadium, wanneer er voldoende lange meetreeksen voor én na
realisatie van de maatregelen beschikbaar zijn, zal ook een trend in
residuen worden bepaald. Op het moment dat er een trend in deze
residuen zit betekent dit dat er een verklarende invloed (naast neerslag en
verdamping) mist in het model. Die invloed kan een uitgevoerde maatregel
zijn of een andere factor.

De modellen zijn getoetst aan een beoordelingskader. Als het model op 1 van
de volgende 6 punten negatief toetst, wordt het model ongeschikt verklaard
voor tijdreeksanalyse:
1. De meetlengte van de reeks is niet lang genoeg (korter dan acht jaar): er

wordt berekend hoelang het duurt tot de respons van de grondwaterstand
op een verandering in een verklarende invloed (neerslag of verdamping)
voor 95% is uitgewerkt;

2. De verklaarde variantie (EVP) moet groter zijn dan 70%. Dit percentage
geeft aan hoeveel % van de variatie in de grondwaterstand verklaard kan
worden door variatie in neerslag en verdamping. Een lage EVP is een
indicatie dat er een of meer belangrijke verklarende factoren ontbreken;

3. De root-mean-square error (RMSE) moet kleiner zijn dan 0,20 m. De RMSE
is een maat voor de afwijking van het model ten opzichte van de gemeten
waarden. De verschillen tussen het model en de gemeten waarden worden
gekwadrateerd, opgeteld en hier wordt de wortel van genomen;

4. De verdampingsfactor moet liggen tussen de 0,4 en 2,0. Deze factor geeft
aan hoe sterk de grondwaterstand reageert op verdamping ten opzichte
van neerslag;

5. De standaardfout van de verdampingsfactor is kleiner dan 50% van de
verdampingsfactor. Deze standaardfout is een maat voor de onzekerheid
van de berekening van de verdampingsfactor. Als deze heel groot is, is de
berekende verdampingsfactor niet betrouwbaar;

6. De standaardfout van de gain van het model is kleiner dan 50% van de
gain. De gain is een maat voor hoe sterk de grondwaterstand reageert op
een verklarende invloed, dus bijvoorbeeld hoe sterk deze reageert op
neerslag.

Een deel van de tijdsreeksmodellen kunnen niet gebruikt worden omdat ze niet
door het beoordelingskader heen komen (op basis van bovenstaande 6
punten).

Een voorbeeld is filter 1 van de peilbuis met de werknaamlocatie ENG41. In
Figuur 2.3 is te zien dat vooral de diep uitzakkende stijghoogten niet goed
gesimuleerd kunnen worden bij de gebruikte aanpak.
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Figuur 2.3  Gemeten (rode stippen) en gemodelleerde (groene lijn) stijghoogte voor
de peilbuis met de werknaamlocatie ENG41, filter 1

Een ander voorbeeld is de peilbuis met werknaamlocatie ENG40, filter 1 (Figuur
2.4). Op het oog lijkt de gemeten stijghoogte redelijk gesimuleerd te kunnen
worden. Toch blijkt uit de analyse dat de lengte van de meetreeks te kort is om
er een goed model van te kunnen maken. Dit laat zien dat een visuele
beoordeling niet altijd voldoende is.

Figuur 2.4  Gemeten (rode stippen) en gemodelleerde (groene lijn) stijghoogte voor
de peilbuis met de werknaamlocatie ENG40, filter 1

De overige modellen zijn tevens getoetst op witte ruis via een controle op
autocorrelatie als belangrijke voorwaarde voor toepassing van de
modelonzekerheid. Een reeks is witte ruis als deze aan de statistische
eigenschappen voldoet van geen significante autocorrelatie, geen ongelijke
spreiding en een normale verdeling van de residuen (de afwijking van de
gemeten en gemodelleerde waarde). Er is sprake van autocorrelatie als
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opeenvolgende waarden van een tijdreeks niet onafhankelijk van elkaar zijn.
Autocorrelatie is getoetst met de runstoets en de Stoffer-Toloi toets.

2.2 Nulsituatie – Resultaten trendanalyse
In de peilbuizen die meegenomen zijn in de trendanalyse wordt ofwel de
freatische grondwaterstand ofwel de stijghoogte van de zandlaag gemeten
(Tabel 2.1).

Tabel 2.1  Peilbuizen in trendanalyse die de stijghoogte van de zandlaag of de
freatische grondwaterstand meten

Werknaamlocatie Filter Zandlaag/freatisch Werknaamlocatie Filter Zandlaag/freatisch

ENG03 2 Stijghoogte zandlaag ENG41 2 Stijghoogte zandlaag

ENG12 1 Stijghoogte zandlaag ENG42 1 Freatische grondwaterstand

ENG18 1 Stijghoogte zandlaag ENG43 1 Stijghoogte zandlaag

ENG25 1 Stijghoogte zandlaag ENG44 1 Stijghoogte zandlaag

ENG27 1 Stijghoogte zandlaag ENG46 1 Stijghoogte zandlaag

ENG28 2 Stijghoogte zandlaag ENG47 2 Stijghoogte zandlaag

ENG28 3 Stijghoogte zandlaag ENG49 1 Stijghoogte zandlaag

ENG29 1 Freatische grondwaterstand ENG50 2 Stijghoogte zandlaag

ENG29 2 Stijghoogte zandlaag ENG51 2 Stijghoogte zandlaag

ENG31 2 Stijghoogte zandlaag ENG53 1 Freatische grondwaterstand

ENG33 2 Stijghoogte zandlaag ENG53 2 Stijghoogte zandlaag

ENG34 1 Freatische grondwaterstand ENG54 2 Stijghoogte zandlaag

ENG37 1 Freatische grondwaterstand ENG54 3 Stijghoogte zandlaag

ENG37 2 Stijghoogte zandlaag ENG55 1 Stijghoogte zandlaag

ENG39 2 Stijghoogte zandlaag ENG56 1 Stijghoogte zandlaag

ENG40 2 Stijghoogte zandlaag

ENG40 3 Stijghoogte zandlaag

2.2.1 Peilbuizen met een sterke aanwijzing voor een trend
De peilbuizen met een sterke aanwijzing voor een trend zijn weergegeven in
Tabel 2.2. Te zien is dat de trend tussen de 2,4 en 3,4 cm/jaar ligt. De
peilbuizen waarvoor er een sterke aanwijzing voor een trend is gemodelleerd
zijn weergegeven in Figuur 2.5. Dit betreffen alleen modellen die als meetdoel
de stijghoogte van de zandlaag hebben (Tabel 2.1).
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Tabel 2.2 Modellen met een sterke aanwijzing voor een trend
Model met mee-gefitte lineair trend Model zonder mee-gefitte

lineaire trend

Werknaam-
locatie

Filter Lineaire trendlijn
(cm/jaar)

Trend residuen
(cm/jaar)

Trend residuen (cm/jaar)

ENG03 2 3,4 0,1 3,39

ENG27 1 2,7 -0,1 1,17

ENG29 2 3,3 0,3 3,19

ENG33 2 2,9 0,1 2,56

ENG50 2 2,4 0,0 2,06

ENG53 2 2,9 0,0 2,71

ENG54 3 2,5 0,0 2,36
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Figuur 2.5  Peilbuizen waarvoor er een sterke aanwijzing voor een trend in de
stijghoogte van de zandlaag is gemodelleerd.

Het gemeten en gemodelleerde stijghoogteprofiel voor de peilbuis met de
sterkst positieve trend van 3,4 cm/jaar, ENG03 filter 2, is weergegeven in Figuur
2.6. Op het wegzakken van de stijghoogte in 2019 na, kan de stijghoogte goed
gesimuleerd worden.
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Figuur 2.6  Gemeten (rode stippen) en gemodelleerde (groene lijn) stijghoogte voor
peilbuis met de werknaamlocatie ENG03, filter 2

Een ander voorbeeld is peilbuis met de werknaamlocatie ENG27, filter 1, met
een trend van 2,7 cm/jaar (Figuur 2.7). Hier is de vernattende trend van 2,7
cm/jaar niet direct zichtbaar in de tijdstijghoogte lijn. De droge jaren van 2018
en 2019 spelen hierin een grote rol, waarvoor in de trendberekening wordt
gecorrigeerd. Dit laat zien dat het op het oog inschatten van een trend, buiten
de trend die ontstaat door het klimaat, erg lastig is en dat het nodig is om
tijdreeksanalyse toe te passen.

Figuur 2.7  Gemeten (rode stippen) en gemodelleerde (groene lijn) stijghoogte voor
peilbuis met de werknaamlocatie ENG27, filter 1
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2.2.2 Peilbuizen met een mogelijke aanwijzing voor een trend
Voor de peilbuizen van de freatische stijghoogte van het hoogveen wordt geen
sterke aanwijzing voor een trend gevonden in de modellen. Een mogelijk
verklaring hiervoor is dat het mee-fitten van een lineaire trend bij deze modellen
niet leidt tot een model dat voldoet aan de statistische randvoorwaarden of dat
de onzekerheid van de trend te groot is. Voor deze peilbuizen is echter wel een
mogelijke aanwijzing voor een trend gevonden. De peilbuizen die dit betreffen,
zijn weergegeven in Figuur 2.8 (voor peilbuisfilters in de zandlaag) en Figuur
2.9 (voor peilbuisfilters in het freatische pakket). Hierin is over het algemeen
een aanwijzing voor een vernattende trend te zien.
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Figuur 2.8  Peilbuizen waarvoor een mogelijke aanwijzing voor een trend in de
stijghoogte van de zandlaag is gemodelleerd
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Figuur 2.9  Peilbuizen waarvoor een mogelijke aanwijzing voor een trend in de
freatische grondwaterstand is gemodelleerd

Peilbuis ENG28 filter 3 geeft hierbij de grootste trend, 5,73 cm/jaar (Figuur 2.10
en Figuur 2.11). Hierin is te zien dat de stijghoogten in de zomers van 2018 en
2019 overschat worden (een negatief residu), terwijl de stijghoogten in 2020
onderschat worden (een positief residu). Dit geeft een aanwijzing dat er ook
daadwerkelijk een factor met invloed op de stijghoogte met een vernattende
trend is geweest, die nu niet in het model is meegenomen als verklarende
invloed.
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Figuur 2.10  Gemeten (rode stippen) en gemodelleerde (groene lijn) stijghoogte voor
peilbuis met de werknaamlocatie ENG28, filter 3

Figuur 2.11  Kalibratieresidu van model (het verschil tussen de gesimuleerde en
gemeten reeks) voor peilbuis ENG28, filter 3

Een ander voorbeeld is peilbuis ENG56 filter 1 met een trend van -0,95 cm/jaar.
Het is de enige peilbuis die een negatieve trend in de residuen laat zien (Figuur
2.12 en Figuur 2.13). De berekende negatieve trend is klein. Dit komt doordat
het model in de zomer van 2019 en het voorjaar van 2020 te hoge stijghoogten
simuleert.
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Figuur 2.12  Gemeten (rode stippen) en gemodelleerde (groene lijn) stijghoogte voor
peilbuis met de werknaamlocatie ENG56, filter 1

Figuur 2.13  Kalibratieresidu van model (het verschil tussen de gesimuleerde en
gemeten reeks) voor peilbuis ENG56, filter 1

De trendanalyse van de stijghoogten van het freatisch grondwater geeft een
meer gedifferentieerd beeld (Figuur 2.9). De peilbuis met de grootste trend is
ENG29 filter 1, met 13,15 cm/jaar (Figuur 2.14 en Figuur 2.15). In de figuren is
duidelijk te zien dat er in het najaar van 2019 een duidelijke sprong in de
grondwaterstand is. Waarschijnlijk is er toen iets gebeurd, waardoor deze
sprong verklaard kan worden.
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Figuur 2.14  Gemeten (rode stippen) en gemodelleerde (groene lijn) stijghoogte voor
peilbuis met de werknaamlocatie ENG29, filter 1

Figuur 2.15  Kalibratieresidu van model (het verschil tussen de gesimuleerde en
gemeten reeks) voor peilbuis ENG29, filter 1

2.2.3 Beschrijving GxG’s
In onderstaande Tabel 2.3 zijn de resultaten opgenomen van de gemodelleerde
en gemeten GxG’s. Hierin staat ook aanvullende informatie zoals de diepte van
de onderkant van het peilbuisfilter en de periode waarover meetgegevens
beschikbaar zijn. Daarnaast staat in de kolom L/NL of de modelresultaten
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bepaald zijn met een lineair (L) of niet-lineair (NL) model. In de andere
kolommen staan de GxG’s voor de gemodelleerde en de gemeten tijdreeksen.
Als het model niet voldoet, blijft de rij in de modelkolommen leeg. Als ook de
meetreeks van de peilbuis niet geschikt is voor analyses, blijven de gemeten
kolommen leeg. In de laatste twee kolommen wordt aangegeven of een niet-
lineair (NL) model is toegepast en wanneer de autocorrelatie (AC) niet voldoet.

Tabel 2.3  Gemeten en gemodelleerde GxG’s. Arcering geeft aan of de GVG
voldoet aan de randvoorwaarden voor de habitattypen H7110A
Actieve hoogvenen en H7120 Herstellende hoogvenen. Rood: voldoet
niet; Groen: voldoet (bron: Natura 2000-profielendocumenten,
www.natura2000.nl)

Peilbuis +
filternr

Habitattype Bot filter
(cm-mv)

Periode Model (cm-mv) Gemeten (cm-mv) Trend
(cm/y)

NL AC

GHG GVG GLG GHG GVG GLG

ENG03_1 H7120 2018-2021

ENG03_2 H7120 2018-2021 0.63

ENG12_1 H0000 346 2010-2021 86 98 128 81 99 127 0.08

ENG18_1 H7120 316 2010-2021 85 96 127 82 96 128 0.04

ENG25_1 H0000 203 2010-2021 56 66 91 54 66 90 0.03

ENG27_1 H7120 2700 2010-2021 98 109 161 96 110 162 0.03

ENG28_1 H7120 59 2018-2021 11 22 49

ENG28_2 H7120 171 2018-2021 24 34 82 28 34 104 0.43

ENG28_3 H7120 401 2018-2021 23 34 82 28 34 104 0.42

ENG29_1 H7120 72 2018-2021 -19 -12 26 -28 -11 36 0.68 x

ENG29_2 H7120 287 2018-2021 13 23 61 15 23 72 0.3

ENG31_1 H7120 176 2018-2021 -25 -19 14 -19 -13 33 0.01

ENG31_2 H7120 215 2018-2021 4 12 45 5 11 61 0.03

ENG32_1 H7120 96 2018-2021 -12 -7 30 -6 0 51 0.59

ENG33_1 H7120 85 2018-2021 9 27 65 9 23 69 0.05

ENG33_2 H7120 299 2018-2021 35 46 78 37 43 91 0.46

ENG34_1 H7120 101 2018-2021 3 22 65 9 21 79 0.1 x

ENG36_1 H7110A 150 2018-2021 -22 -19 0 -22 -19 13 0.39 x

ENG37_1 H7120 111 2018-2021 -13 -6 35 -8 -2 56 0.08

ENG37_2 H7120 298 2018-2021 9 19 57 15 23 71 0.08

ENG39_1 H7120 150 2018-2021 1 5 43

ENG39_2 H7120 393 2018-2021 16 25 75 20 29 89 0

ENG40_1 H7120 150 2018-2021 11 14 52

ENG40_2 H7120 378 2018-2021 244 255 295 246 258 311 0.08

ENG40_3 H7120 1310 2018-2021 247 259 300 250 262 314 0.15

ENG41_1 H7120 112 2018-2021 4 9 62

ENG41_2 H7120 401 2018-2021 208 218 261 209 221 276 0.09

ENG42_1 H7120 232 2018-2021 41 51 143 41 54 168 0.05 x
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Peilbuis +
filternr

Habitattype Bot filter
(cm-mv)

Periode Model (cm-mv) Gemeten (cm-mv) Trend
(cm/y)

NL AC

ENG42_2 H7120 945 2018-2021 41 55 101 45 59 119 0.09

ENG43_1 H0000 291 2018-2021 9 30 117 10 28 137 0.12

ENG44_1 H0000 279 2018-2021 104 117 143 103 118 155 0.07

ENG46_1 H0000 294 2018-2021 112 129 171 106 121 177 0.01

ENG47_1 H7120 132 2018-2021 -22 -18 27

ENG47_2 H7120 399 2018-2021 216 231 274 213 229 283 0.02

ENG49_1 H0000 314 2018-2021 60 78 108 55 73 113 0.05

ENG50_1 H0000 106 2018-2021 7 11 64

ENG50_2 H0000 411 2018-2021 98 113 150 94 109 157 0.22

ENG51_1 H7120 81 2018-2021 -35 -32 -2 -28 -26 13 0.09 x

ENG51_2 H7120 295 2018-2021 80 94 126 75 93 134 0.37

ENG52_1 H7120 173 2018-2021 9 17 59

ENG52_2 H7120 328 2018-2021 28 30 55

ENG53_1 H7120 77 2018-2021 17 23 74 28 0.05 x

ENG53_2 H7120 369 2018-2021 76 90 123 71 86 131 0.37 x

ENG54_1 H7120 68 2018-2021 6 19 66 21 0

ENG54_2 H7120 298 2018-2021 75 90 131 67 82 144 0.27 x

ENG54_3 H7120 1050 2018-2021 98 113 135 93 108 141 0.36

ENG55_1 H0000 412 2010-2021 303 311 361 301 310 362 0.01

ENG56_1 H7120 266 2010-2021 19 27 66 23 29 71 0.05 x

ENG60_1 H0000 189 2021-2021 106

ENG62_1 H0000 411 2021-2021

ENG67_1 H7120 109 2018-2021 -36 -27 13

ENG67_2 H7120 498 2018-2021 259 261 306

ENG68_1 H7120 100 2021-2021

ENG68_2 H7120 411 2021-2021

ENG69_1 H7120 119 2021-2021

ENG69_2 H7120 260 2021-2021 124

ENG69_3 H7120 517 2021-2021

ENG70_1 H7120 303 2021-2021

ENG72_1 H7120 304 2021-2021 100

2.3 Samenvatting hydrologie
De volgende conclusies kunnen getrokken worden op basis van de
trendanalyse:
· Voor de stijghoogte van de zandlaag is een sterke aanwijzing voor een

vernattende trend vanaf 2016 tot 2021;
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· Voor de freatische grondwaterstand is geen duidelijke trend te zien vanaf
2016 tot 2021. Er zijn geen modellen die een sterke aanwijzing voor een
trend geven. Er zijn wel enkele modellen die een mogelijke aanwijzing voor
een trend geven. De richting van deze trend is echter niet eenduidig.

In de nulsituatie lijken de voorjaarsgrondwaterstanden (GVG) in met name het
noordelijk deel van het gebied, in en rondom de actieve hoogveenkern, het
dichtst bij randvoorwaarden van de habitattypen Actieve hoogvenen (H7110A)
en Herstellende hoogvenen (H7120) te komen (25 cm -mv tot 20 cm +mv). Op
de overige locaties lijkt nog veelal sprake van te lage grondwaterstanden.
Verder valt ook op dat er grote fluctuaties optreden in de grondwaterstanden
tussen de verschillende periodes in het jaar, veelal circa 50 cm tussen GLG en
GHG. Voor de GLG en GHG zijn randvoorwaarden voor hoogveenvegetaties
minder goed beschreven in de literatuur. Wel is te zien dat de GLG op veel
locaties te diep wegzakt en ook de GHG-situatie veelal te droog is.

Wanneer de maatregelen zijn uitgevoerd en er een voldoende lange meetreeks
van voor en na uitvoering van maatregelen beschikbaar is, zullen de metingen
nader geanalyseerd kunnen worden en de effectiviteit van de maatregelen
getoetst. Dan zal ook de GxG voor de nulsituatie beter kunnen worden bepaald
en nauwkeuriger getoetst worden of de fluctuaties in de grondwaterstanden
beperkt zijn tot de beoogde 30 cm.

In de eindsituatie, direct na uitvoering van de maatregelen, en de t1-situatie, vijf
jaar na oplevering van de uitvoeringswerkzaamheden, zal de trendanalyse
opnieuw gedaan worden. Deze trends worden vergeleken met de trends uit de
nulsituatie. Op basis van deze vergelijking kan beoordeeld worden of de
uitvoeringswerkzaamheden effectief zijn geweest met betrekking tot vernatting
van het hoogveengebied. De vergelijking kan op de volgende drie manieren
worden uitgevoerd:
1. Over de periode na uitvoering van de maatregelen de trend bepalen en

deze vergelijken met de trend die bepaald is vóór de maatregelen. Zo kan
beoordeeld worden of de maatregelen aantoonbaar effect op de mate van
vernatting gehad hebben ten opzichte van de nulsituatie over de periode
2016-2021;

2. Een model maken over de periode van de nulsituatie (2016-2021) en een
staptrend toevoegen in de periode rond de uitvoering van de maatregelen.
Zo kan het effect van de maatregelen ook gekwantificeerd worden;

3. Voor en na de maatregelen een model maken en aan de hand daarvan
over de periodes van voor en na uitvoering van de maatregelen de GxG’s
berekenen. Deze GxG’s kunnen met elkaar vergeleken worden om het
effect van de maatregelen te kwantificeren en te beoordelen of de
maatregelen effectief zijn geweest ten opzichte van de randvoorwaarden
met betrekking tot de GxG’s van de relevante habitattypen.

Afhankelijk van het resultaat en hoe de tijdreeksmodellen presteren, zal voor
een van of een combinatie van bovenstaande manieren gekozen worden om de
effectiviteit van de maatregelen in beeld te brengen.
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3.1 Permanente kwadraten (PQ’s)
3.1.1 Methode, gegevens en meetnet
In het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen liggen in totaal 28 actieve PQ’s
(Figuur 3.1). Hiervan zijn er 5 afkomstig uit het Landelijk Meetnet Flora (LMF), 8
uit het Provinciale Meetnet Verdroging (PMV) en 15 nieuwe PQ’s van Sweco in
het kader van de monitoring procesindicatoren herstelmaatregelen Natura 2000
Overijssel (Figuur 3.2). Hiervan liggen er 4 in H0000, 23 in herstellend
hoogveen (H7120) en 1 in een combinatie van deze twee habitattypen.

Van deze verschillende PQ-meetnetten in de Engbertsdijksvenen is het LMF
met zijn oorsprong in 1999 het oudste. Met een opnamefrequentie van eens per
vier jaar zijn van deze PQ’s inmiddels reeksen van vijf opnames bekend, en van
één PQ een reeks van zes opnames. Het PMV is een jonger meetnet, waardoor
er hiervan vaak slechts één opname bekend is en van twee PQ’s een reeks van
twee opnames. De 15 PQ’s die in het kader van de monitoring
procesindicatoren herstelmaatregelen Natura 2000 Overijssel zijn aangelegd
komen uit 2020 en zijn tot nu toe dus slechts één keer geïnventariseerd.

Figuur 3.1 PQ SW40_07 in habitattype H7120 Herstellende hoogvenen in het gebied
Engbertsdijksvenen (foto: Klaas van der Veen)

3. Vegetatie
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3.1.2 Nulsituatie
Uit de opnames van de verschillende PQ’s zijn een aantal zaken op te maken
over de kwaliteit van de habitattypen voor de nulsituatie, voor het starten van de
grootschalige werkzaamheden. Een vegetatie gedomineerd door
veenmossoorten (Sphagnum sp.) en de aanwezigheid van witveen en natte
heide, bijvoorbeeld, zijn een indicator voor (herstellend) hoogveen.

De 5 PQ’s van het LMF laten vanaf het begin van de metingen, variërend van
1999 tot 2002, geen eenduidige trends zien qua vegetatieontwikkeling (Figuur
3.3A, B & C). Het PQ OV5330 laat tussen 2005 en 2009 echter wel een
duidelijke omslag zien van een vegetatie gedomineerd door waterveenmos naar
een vegetatie die gedomineerd wordt door pijpenstrootje. De reden voor deze
plotselinge omslag is niet bekend, maar zou op verdroging van het PQ kunnen
duiden. De overige PQ’s blijven qua vegetatiesamenstelling wel redelijk stabiel
sinds het moment dat deze gestart zijn. Ook het aantal aanwezige
indicatorsoorten die door Sweco zijn geselecteerd voor H7120 blijft redelijk
constant gedurende de tijd (Figuur 3.3C). Hierbij is het opvallend dat het enige
PQ wat buiten H7120 ligt, OV5619, de meeste indicatorsoorten voor dit
habitattype heeft. Dit kan verklaard worden door het feit dat het hier om een PQ
in de heide gaat en dat veel van de geselecteerde indicatorsoorten ook
typerende soorten voor vochtige heide zijn.

Van deze 5 PQ’s zijn met behulp van het programma ITERATIO de abiotische
standplaatsfactoren berekend (Figuur 3.3D-G). Hieruit is te zien dat de PQ’s
over het algemeen goed scoren met betrekking tot de pH, maar dat ze over het
algemeen te voedselrijk zijn en dat het beeld van de grondwaterstand sterk
verschilt van binnen het kernbereik tot buiten het bereik. Wel blijft de
grondwaterstand redelijk constant gedurende de tijd voor nagenoeg alle PQ’s,
met uitzondering van het PQ OV5330 dat een duidelijke verdroging laat zien
tussen 2005 en 2009.

Van het merendeel van de PQ’s uit het Provinciale Meetnet Verdroging (PMV)
en van alle PQ’s die in het kader van de monitoring procesindicatoren van
herstelmaatregelen Natura 2000 zijn opgestart is slechts één opname uit 2020
bekend, waardoor het niet mogelijk is om voor deze meetnetten tijdreeksen te
maken om de ontwikkeling van de vegetatie en de abiotische
standplaatsfactoren te volgen. De meest recente opnames uit deze meetnetten
laten echter een vergelijkbaar beeld zien met de PQ’s uit het LMF, met waardes
die vergelijkbaar zijn met die van de LMF opnames (Figuur 3.4). Hoewel te zien
is dat de opnames uit kwalificerend H7120 wijzen op een iets hogere kwaliteit
vanwege een grotere aanwezigheid van indicatorsoorten en betere abiotische
standplaatscondities, is dit verschil door het lage aantal PQ’s in H0000 niet
significant.

Het enige PQ dat binnen de begrenzing van H7110A Actieve hoogvenen is
gelegen, indiceert standplaatscondities voor pH en GVG die in het kernbereik
van dit habitattype vallen en voor trofie en GLG condities die hier net buiten
vallen en in het aanvullende bereik liggen (Figuur 3.5).

Op basis van de vegetatieopnames die van al deze PQ’s gemaakt zijn, is
helaas weinig te zeggen over de aanwezige kenmerken van een goede
structuur en functie van het habitattype H7120, waarin de meeste PQ’s liggen.
De kenmerken voor een goede structuur en functie voor dit habitattype zijn:
· Veenvorming door een door veenmossen gedomineerde vegetatie;
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· Plas-dras situatie;
· Witveen is aanwezig;
· Slenk-bult-patronen zijn aanwezig;
· Verlanding met veenmosgroei treedt op in putjes;
· Aanwezigheid van natte heide.

Van deze zes kenmerken is alleen de aanwezigheid van natte heide met enige
mate van zekerheid af te leiden uit de opnames. Voor alle andere kenmerken
dient aanvullende monitoring bij de opnames gedaan te worden, hetgeen hier
niet is gebeurd. Uit de opnames valt op te maken dat er waarschijnlijk 6 PQ’s in
H7120 uit vochtige heide bestaan, waardoor dit kenmerk algemeen aanwezig is
binnen dit habitattype in het gebied Engbertsdijksvenen.
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Figuur 3.2.  Ligging van de verschillende actief gemonitorde permanente kwadranten
(PQ’s) in combinatie met de aanwezige habitattypen in het Natura 2000-
gebied Engbertsdijksvenen.
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Figuur 3.3 Ontwikkeling van een aantal
indicatoren van de kwaliteit van
herstellend hoogveen; de bedekking
met pijpenstrootje (A) en waterveenmos
(B), het aantal indicatorsoorten (C) en
de in ITERATIO berekende pH (D),
trofie (E), GVG (F) en GLG (G). De
achtergrondkleur in grafiek 3.2D t/m G
laat het kernbereik (groen), aanvullend
bereik (geel) en buiten bereik (rood)
van de standplaatsfactoren zien
volgens het profielendocument van
H7120
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Figuur 3.4 Overzicht van een aantal indicatoren van
de kwaliteit van herstellend hoogveen voor de meest
recente opnames uit de niet-LMF meetnetten; de
bedekking met pijpenstrootje (A) en waterveenmos
(B), het aantal indicatorsoorten (C) en de in
ITERATIO berekende pH (D), trofie (E), GVG (F) en
GLG (G). De grijze kaders met de horizontale lijn
laten respectievelijk het eerste-derde kwartielbereik
en de mediaan van de data zien, terwijl de foutbalken
de minimum en maximum waarden aangeven.  De
achtergrond-kleur in grafiek 3.3D t/m G laat het
kernbereik (groen), aanvullend bereik (geel) en buiten
bereik (rood) van de standplaatsfactoren zien volgens
het profielendocument van H7120
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3.1.3 Samenvatting PQ’s
Op basis van de PQ-opnamen is het niet goed mogelijk een uitspraak te doen in
hoeverre de vegetatie in de PQ’s voldoet aan de kenmerken van een goede
structuur en functie van hoogveenvegetatie. Ook zijn er op basis van opnames
geen eenduidige trends vast te stellen in de vegetatieontwikkeling. Wel zijn er
aanwijzingen dat er, overeenkomstig de resultaten van de
grondwaterstandsanalyses (hoofdstuk 2), op meerdere locaties sprake is van te
droge en ook te voedselrijke omstandigheden ten opzichte van de abiotische

Figuur 3.5 Overzicht van een aantal indicatoren van de
kwaliteit van actief hoogveen (H7110A) voor PQ’s in de
Engbertsdijksvenen; het aantal indicatorsoorten (A) en de in
ITERATIO berekende pH (B), trofie (C), GVG (D) en GLG (E).
De achtergrondkleur in grafiek 5.2B-E laat het kernbereik
(groen), aanvullend bereik (geel) en buiten bereik (rood) van
de standplaatsfactoren zien volgens het profieldocument van
H7110A.
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randvoorwaarden voor de ontwikkeling van hoogveen. De beoogde vernatting
vanuit het AddMire LIFE project zal de standplaatscondities naar verwachting
verbeteren doordat het grondwater beter vastgehouden wordt en daarmee
nattere omstandigheden en verminderde aanvoer van nutriënten wordt
bewerkstelligd.

3.2 SNL soortenkartering en
indicatorsoorten

3.2.1 Methode, gegevens en meetnet
Volgens het SNL-monitoringsschema dat de Provincie Overijssel hanteert zou
het NNN-deelgebied Engbertsdijksvenen, waar naast het Natura 2000-gebied
Engbertsdijksvenen ook nog een aantal particuliere gebieden vallen, in 2018 op
SNL-soorten gekarteerd moeten worden. Hierbij gaat het, afhankelijk van het
beheertype, om planten, dagvlinders, sprinkhanen, libellen en broedvogels. De
florakartering van Engbertsdijksvenen is geheel volgens dit schema in 2018
uitgevoerd door Ecologisch Adviesbureau van Tweel (Van Tweel 2018). Deze
kartering is uitgevoerd volgens het daarvoor opgestelde SNL-
monitoringsprotocol (BIJ12 2018), met aanvullingen door Staatsbosbeheer.
Tijdens deze kartering zijn de volgende soorten gekarteerd: alle typische SNL-
soorten, alle Rode Lijst-soorten planten, mossen en korstmossen, alle lokale
zeldzame of bijzondere soorten, alle exoten en invasieve soorten, alle
indicatorsoorten en tot slot alle beschermde soorten (Natura 2000 en Wet
Natuurbescherming).

3.2.2 Nulsituatie
Tijdens de florakartering uit 2018 zijn ruim 100 verschillende karteersoorten
waargenomen (Van Tweel 2018), waaronder een aantal typische
hoogveensoorten. Per beheertype staat in Tabel 3.1 een opsomming van de
kwalificerende plantensoorten die in de betreffende beheertypen zijn
aangetroffen. Ondanks de grootte
van het gebied zijn er tijdens deze
kartering maar drie kleine
gebieden aangetroffen die goed
ontwikkeld waren en waar de
kenmerkende soorten wrattig- en
hoogveenmos, eenarig wollegras,
lavendelhei en kleine veenbes
aangetroffen werden. Naast de
bekende hoogveenkern, die ook
als actief hoogveen (H7110A) op
de habitattypenkaart staat, gaat
het hier om een gebied net ten
zuiden van deze hoogveenkern en
om een gebied tussen de Leidijk
en de Knikkendijk. Bij vergelijking
van deze meest recente kartering
met de vorige kartering, uitgevoerd
in 2008 door Buro Bakker, lijken

Figuur 3.6 Ronde en kleine zonnedauw
langs de Eerste Nieuwe Leidijk in
Engbertsdijksvenen. Foto: René van Dijk
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de typische soorten van hoogveenbulten te zijn toegenomen in het gebied.
Hierbij zijn deze hoogveen-bultsoorten ook sterk toegenomen in de twee van de
drie waargenomen gebieden met goed ontwikkeld hoogveen (Van Tweel 2018).
Al met al is het totale oppervlakte goed ontwikkeld hoogveen in
Engbertsdijksvenen dus erg klein, maar zijn er tijdens de kartering van 2018 wel
positieve ontwikkelingen waargenomen wat betreft de aanwezigheid van
typische hoogveensoorten.

Tabel 3.1.  Overzicht van de in 2018 waargenomen kwalificerende soorten per
SNL-beheertype. Kwalificerende soorten zijn alleen opgenomen
wanneer deze in hetzelfde hectarehok als het beheertype
voorkwamen

Beheertype Waargenomen kwalificerende soorten

N06.03 Hoogveen Eenarig wollegras, hoogveenveenmos,
kleine veenbes, kleine zonnedauw,
lavendelhei, slangenwortel, witte snavelbies

N06.04 Vochtige heide Eenarig wollegras, kleine veenbes, kleine
zonnedauw, kruipwilg, ronde zonnedauw,
stijve ogentroost, wilde gagel, witte
snavelbies

N07.01 Droge heide Dwergviltkruid

N10.02 Vochtig hooiland -

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland Echte koekoeksbloem, gewone margriet,
grote ratelaar, klein vogelpootje, knoopkruid,
moerasstruisgras, muizenoor, zwarte zegge

N14.02 Hoogveen- en laagveenbos Eenarig wollegras, koningsvaren,
lavendelhei

N15.02 Dennen-, eiken- en
beukenbos

Koningsvaren

3.2.3 Samenvatting soorten
Het totale oppervlakte goed ontwikkeld hoogveen in Engbertsdijksvenen is erg
klein. Wel zijn er positieve ontwikkelingen waargenomen in 2018 ten opzichte
van een eerdere kartering in 2008 wat betreft de aanwezigheid van typische
hoogveensoorten. Door de vernatting vanuit het AddMire LIFE project zal de
oppervlakte goed ontwikkeld hoogveen naar verwachting toenemen en
daarmee ook de diversiteit van en aantallen typische en indicatorsoorten
behorend bij een goed ontwikkeld hoogveengebied.

3.3 Vegetatiekartering
3.3.1 Methode, gegevens en meetnet
De meest recente vegetatiekartering van Engbertsdijksvenen komt uit 2008 en
is door Buro Bakker opgesteld. De huidige T0-habitattypenkaart is voor het
grootste deel op deze vegetatiekartering gebaseerd, met kleine aanvullende
karteringen op locaties die buiten de dekking van de oude kartering vielen.
Volgens het door de Provincie Overijssel gehanteerde SNL-monitoringsschema
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moet de volgende vlakdekkende vegetatiekartering van Engbertsdijksvenen in
2024 plaatsvinden, wanneer de grootschalige werkzaamheden rond het gebied
zouden moeten zijn opgeleverd.

3.3.2 Nulsituatie
In de vegetatiekartering van 2008 is een kern van actief levend hoogveen, met
typische bultvormende soorten zoals hoogveenveenmos en wrattig veenmos,
aangetroffen te midden van een veel groter gebied van verdroogd en vergrast
hoogveen. Daarnaast zijn er in het gebied nog berkenbroekbossen in
verschillende stadia van verdroging, eiken-beukenbossen en soortenarme
droge heidevelden aangetroffen. Dit beeld werd grotendeels bevestigd tijdens
de florakartering uit 2018, met de kanttekening dat de gekarteerde
hoogveenvegetaties in 2008 vaak als te grote oppervlaktes zijn gekarteerd en
dat de goed ontwikkelde centrale hoogveenkern in de praktijk niet als één grote
oppervlakte is te zien, maar dat deze in feite uit meerdere kleine stukken
hoogveenvegetatie bestaat. Daarnaast zijn er naast deze centrale
hoogveenlocaties in 2018 nog twee andere goed ontwikkelde
hoogveenvegetaties gevonden in het gebied (Van Tweel 2018).

3.3.3 Samenvatting vegetatiekartering
In de nulsituatie bestaat Engbertsdijksvenen voor het grootste deel uit
verdroogd en vergrast hoogveen. Goed ontwikkelde hoogveenlocaties zijn nog
beperkt in omvang en komen naast de centrale hoogveenkern nog maar op
twee andere locaties voor in het gebied. De vernatting ten gevolge van het
AddMire LIFE project zal de verdroging naar verwachting tegengaan en leiden
tot een uitbreiding van het als actief hoogveen kwalificerende areaal.

3.4 Remote sensing – structuurkartering
3.4.1 Methode, gegevens en meetnet
In 2020 is de nulsituatie qua bosopslag in Engbertsdijksvenen vastgesteld
middels remote sensing analyses. Binnen de begrenzing van de kwalificerende
habitattypen H4030 Droge heiden (8,1 ha), H7110A Actieve hoogvenen (0,1 ha)
en H7120 Herstellende hoogvenen (618,0 ha) is op basis van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN) en hoge resolutie luchtfoto’s uit 2017 en 2019
(Figuur 3.7) het areaal en ruimtelijk voorkomen van berkenopslag vastgesteld.
Het AHN wordt daarbij gebruikt om het voorkomen van opslag als zijnde
vegetatie boven het maaiveld nauwkeurig te kwantificeren. Luchtfoto’s worden
gebruikt om tonen waar in het gebied in de periode 2017 – 2019 bomen zijn
gerooid in de habitattypen H7110A Actieve hoogvenen en H7120 Herstellende
hoogvenen. De structuurkartering is vlakdekkend voor deze habitattypen
uitgevoerd (totaal 626 ha).

In de point Cloud-bestanden van het AHN is alle vegetatie die boven het
maaiveld staat vastgelegd. De AHN2-opnamen van Overijssel zijn in 2012
gemaakt. Door een selectie op basis van punthoogte boven het maaiveld en
omvorming naar vlakken te maken, kunnen objecten worden geïdentificeerd die
aan de criteria van houtige opslag (objecthoogte > 0,75 en < 2,75 meter) en bos
(objecthoogte > 2,75 meter) voldoen. Hiermee wordt het totale areaal en het
aantal objecten van houtige opslag en bos bepaald. Deze gegevens kunnen
worden vergeleken met de situatie zoals vastgelegd in het AHN3 (2019). Door
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de kwantificering en lokalisering van (berken)opslag met zowel AHN2- als met
AHN3-data kunnen de ontwikkelingen in de tijd worden gevolgd.

Tussen het AHN2 en AHN3 bestaan kleine methodologische verschillen
vanwege de voortschrijdende technische ontwikkeling waarmee deze worden
vastgesteld en verschil in periode waarin bepaalde gebieden worden
opgenomen. Van belang voor de monitoring van structuurkartering is echter dat
afwijking in hoogtenauwkeurigheid en puntdichtheid tussen het AHN2 en AHN3
zodanig klein is, dat deze de resultaten van de monitoring niet significant zal
beïnvloeden. Voor meer informatie, zie:
https://www.ahn.nl/kwaliteitsbeschrijving

Figuur 3.7  Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen met ruimtelijk voorkomen van
H7120 Herstellende hoogvenen, H7110A Actieve hoogvenen en H4030
Droge heiden, geprojecteerd op de luchtfoto van 2019 (bron: PDOK.nl)
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3.4.2 Nulsituatie
Locaties waar tussen 2017 en 2019 bos is gerooid zijn aangegeven in Figuur
3.8. In de periode 2017-2018 zijn midden in het gebied tussen de Engbertsdijk
en de Krikkendijk op circa 69 hectare alle bomen gerooid (gele vlakken in
Figuur 3.8). Vervolgens zijn in 2018-2019 op een areaal van circa 144 hectare
de bomen gerooid aan de noordoostzijde van het gebied (oranje vlakken in
Figuur 3.8). Ook in het zuidwestelijk deel zou nog ruim 550 ha (bos)opslag
verwijderd zijn in de periode september 2019 tot maart 2020. Satellietbeelden
van voor én na die tijd van voldoende kwaliteit zijn echter niet beschikbaar. Op
beschikbare beelden voor het zuidelijke deel (Figuur 3.9 en Figuur 3.10) is wel
te zien dat bomen zijn verwijderd.
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Figuur 3.8  Verwijderd bos tussen zomer 2017 en 2018 en tussen zomer 2018 en
2019, geprojecteerd op de luchtfoto van 2019.
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Figuur 3.9  Verschil in vegetatie tussen 28-07-2019 en 17-09-2020. In de oranje cirkel
is te zien dat er vegetatie is verwijderd. Of het ook om jonge opslag gaat is
niet te zien op satellietbeelden (bron: satellietdataportaal.nl).

Figuur 3.10  Verschil in vegetatie tussen 28-07-2019 en 17-09-2020. In de oranje cirkel
is te zien dat er voorheen bomen/opslag aanwezig was wat in 2020 is
verwijderd.

Het ruimtelijk voorkomen van jonge opslag is bepaald aan de hand van AHN3
(2019). In Figuur 3.11 is ingezoomd op het ruimtelijk voorkomen van jonge
opslag in het noordoostelijke deel van Engbertsdijksvenen, waar in de periode
2018-2019 bomen zijn gerooid. Vermoedelijk betreft het hier grotendeels
uitlopers van bomen die zijn gekapt. In Tabel 3.2 is het aantal objecten en de
bedekking van jonge opslag in 2019 per habitattype weergegeven. In H7110A
Actieve hoogvenen is in 2019 geen opslag meer aanwezig.
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Tabel 3.2  Aantal objecten in hoogteklasse 0,75-2,75 m met bijbehorend areaal
in H4030 Droge heiden, H7110A Actieve hoogvenen en H7120
Herstellende hoogvenen in 2019, zoals vastgesteld met AHN3.

Habitattype Totaal oppervlak van
habitattype in het gebied (ha)

Objecten Areaal (m2)

H4030 8,1 214 320

H7110A 0,1 0 0

H7120 617,8 134.621 273.249

Figuur 3.11  Noordoostelijke deel van Engbertsdijksvenen. In 2019 (AHN3) is relatief
veel opslag te zien in dit gebied ten opzichte waar voorheen bomen
aanwezig waren (AHN2, 2012).
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3.4.3 Samenvatting structuurkartering
Luchtfoto’s tonen waar in het gebied in de periode 2017 – 2019 bomen zijn
gerooid in de habitattypen H7110A Actieve hoogvenen en H7120 Herstellende
hoogvenen. Zo is duidelijk te zien dat midden in het gebied in periode 2017 –
2018 circa 69 ha is gerooid en in de periode 2018 – 2019 aan de noordoostzijde
circa 144 ha. Ook in de periode 2019 – 2020 zouden bomen zijn gerooid, vooral
in het zuidwestelijk deel.

Met gebruikmaking van het AHN is het voorkomen van jonge opslag in
habitattypen H4030 Droge heiden, H7110A Actieve hoogvenen en H7120
Herstellende hoogvenen vastgesteld. In H7110A Actieve hoogvenen kwam in
2019 geen jonge opslag meer voor. In H7120 Herstellende hoogvenen komt
nog wel jonge opslag voor. Mogelijk betreft dat uitlopers van bomen die daar
eerder zijn gekapt. Vooral in het noordoostelijk deel is op plekken waar bos is
gerooid in de periode 2018 – 2019 veel jonge opslag zichtbaar (AHN3). De
conclusie dat opslag weer terugkeert in de herstellende hoogvenen na
verwijdering is ook getrokken tijdens het PAS veldbezoek in juni 2020. Toen is
ook geconstateerd dat vervolgbeheer in de vorm van het opnieuw verwijderen
van opslag noodzakelijk is (A. Lassche, pers. med.). De vernatting vanuit het
AddMire LIFE project zal een dergelijke terugkeer van eerder verwijderde
opslag tegen kunnen gaan.

3.5 Conclusie nulsituatie vegetatie
De vegetatie van Engbertsdijksvenen bestaat voor het grootste deel uit
verdroogd en vergrast hoogveen, afgewisseld met kleine locaties actief levend
hoogveen, met typische soorten van hoogveenbulten zoals hoogveenveenmos,
wrattig veenmos, lavendelhei en kleine veenbes. Daarnaast komen er in het
gebied nog berkenbroekbossen in verschillende stadia van verdroging, eiken-
beukenbossen en soortenarme droge heidevelden voor. De verschillende PQ’s
in het gebied bevestigen een beeld van, in de nulsituatie, een gedegradeerd
hoogveen, wat over het algemeen te voedselrijk is en waarbij de
grondwaterstand sterk wisselt door het gebied. Dit beeld van een gedegradeerd
hoogveen wordt nog verder bevestigd door de opslag op het veen en de
terugkeer daarvan nadat een groot deel vanaf 2017 is verwijderd.
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4.1 Broedvogels
4.1.1 Methode, gegevens en meetnet
Voor de indicator ‘broedvogels’ zijn de huidige aantallen en trends in beeld
gebracht voor de Natura 2000-doelsoorten en typische soorten. Vanuit de
Vogelrichtlijn is het gebied alleen aangewezen voor de geoorde fuut als
broedvogel met als doelstelling 25 broedparen en behoud van de omvang en
kwaliteit van het leefgebied, hoewel enige achteruitgang in omvang van het
broedgebied van de soort ten gunste van het habitattype H7120 Herstellende
hoogvenen is toegestaan (RVO 2019). Voor een beschrijving van de huidige
aantallen geoorde futen en de momenteel geldende aantalstrend in
Engbertsdijksvenen hebben we gebruik gemaakt van de telgegevens op
www.sovon.nl.

Naast de doelsoort geoorde fuut zijn er een aantal typische soorten
broedvogels aanwezig behorende bij de drie habitattypen waarvoor het gebied
is aangewezen, namelijk H4030 Droge heiden, H7120 Herstellende hoogvenen
en H7110A Actieve hoogvenen. Deze soorten zijn weergegeven in Tabel 4.1.
De huidige aantallen en aantalstrends hebben we voor deze typische soorten
broedvogels ook beoordeeld, met uitzondering van de klapekster die als
broedvogel is uitgestorven in Nederland en daarom momenteel (en in de
afgelopen vijf jaar) ook niet als broedvogel in Engbertsdijksvenen voorkomt
(Euverman 2020; Sovon Vogelonderzoek Nederland 2021). Om die reden wordt
de klapekster ook niet een geschikte indicator van de effecten van vernatting
van het gebied geacht en wordt de soort daarom hier niet verder beschreven en
beoordeeld.

Voor een beoordeling van de huidige aantallen en aantalstrends hebben we
gebruik gemaakt van geverifieerde telgegevens vanuit het NEM (BMP-t
monitoring, Sovon), zoals geregistreerd in de Nationale Databank Flora en
Fauna (NDFF). Engbertsdijksvenen wordt jaarlijks vlakdekkend gemonitord op
het voorkomen van broedvogels (Euverman 2020). Voor de huidige aantallen
hebben we de (gemiddelde) aantallen vastgestelde territoria over de afgelopen
vijf jaar gebruikt. Voor een beschrijving van de typische soorten en het
leefgebied is gebruik gemaakt van informatie op www.sovon.nl of
www.vogelbescherming.nl. Voor de verspreiding van de soorten binnen het
gebied is de NDFF geraadpleegd. Wanneer andere bronnen gebruikt zijn, wordt
de referentie van de bron gegeven.

4. Fauna
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Voor de niet-broedvogels toendrarietgans en kraanvogel waarvoor het gebied is
aangewezen, is met name voldoende rust van belang in tegenstelling tot de
geoorde fuut waarvoor verzuring, vermesting en verdroging een negatief effect
op het broedgebied kunnen hebben. Niet-broedvogels worden daarom in de
voorliggende analyses niet meegenomen.

Tabel 4.1  De drie habitattypen in Engbertsdijksvenen en de bijbehorende
typische soorten vogels2 (bron: Natura 2000-profieldocumenten,
natura2000.nl)

Habitattype Soort

H4030 Droge heide Boomleeuwerik

Klapekster1

Roodborsttapuit

Veldleeuwerik

H7110A Actieve hoogvenen & Blauwborst

H7120 Herstellende hoogvenen Sprinkhaanzanger

Watersnip

Wintertaling

1De klapekster komt momenteel niet voor in het gebied als broedvogel.

4.1.2 Nulsituatie
Tabel 4.2 geeft een samenvatting van de aantallen en trends in de afgelopen
vijf jaar van de broedvogels in het gebied. De soorten en aantalstrends worden
in de volgende paragrafen nader beschouwd.

Tabel 4.2  Aantallen en trends van broedvogels in de nulsituatie in
Engbertsdijksvenen. Bron: NEM, BMP-t monitoring, Sovon

soort 2016 2017 2018 2019 2020 gemiddelde  trend*

Natura 2000-doelsoort

geoorde fuut (doelaantal: 25) 4 3 1 1 3 4 =

Typische soort

boomleeuwerik 1 1 1 4 6 3 +

roodborsttapuit 93 74 66 68 74 75 =/-

veldleeuwerik 2 1 1 2 9 3 +

blauwborst 95 82 71 57 85 78 =

sprinkhaanzanger 18 9 3 3 2 7 -

watersnip 0 10 5 3 3 4 =/-

wintertaling 46 29 44 45 41 41 =

2 Volgens de Natura 2000-profieldocumenten van de habitattypen:
https://www.natura2000.nl/profielen/habitattypen
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*= : stabiel; + : positief; - : negatief

Geoorde fuut
Soortbeschrijving, eisen leefgebied en lokale verspreiding
De geoorde fuut is van half april tot in september aanwezig in de
broedgebieden (Sovon Vogelonderzoek Nederland 2021). Deze bestaan uit
ondiepe zoete wateren van minimaal 2-3 ha oppervlak met voldoende vegetatie
(zoals riet, pitrus of zegge) en voedsel (insecten en macrofauna). Vaak nestelt
de soort in groepen. Het broedgebied bestaat uit vennen in heide- en
hoogveengebieden met een hoog waterpeil. Verdroging kan leiden tot het
ongeschikt worden van een locatie als nestplaats. Ook vermesting en verzuring,
leidend tot een verminderd voedselaanbod, kunnen het leefgebied ongeschikt
maken. Rust en een goede waterkwaliteit zijn van belang3. De soort kan
profiteren van nieuwe natte natuur4.

De geoorde fuut komt in Engbertsdijksvenen vooral voor in de wat grotere
plassen in het noorden en het zuiden van het gebied en vertoont hier, zoals
vaker, een binding met de aanwezigheid van kokmeeuwkolonies (RVO 2019).
De ligging van de kokmeeuwkolonies wordt bepaald door de heersende
waterstanden.

Aantal en trends
Het aantal geoorde futen in Engbertsdijksvenen bevindt zich momenteel met
gemiddeld 4 broedparen over de afgelopen vijf jaar aanzienlijk onder het
instandhoudingsdoel van 25 broedparen (Tabel 4.2 en Figuur 4.1). De
afgelopen 12 jaar is er dan ook sprake geweest van een significante afname
van >5% per jaar (www.sovon.nl). Opmerkelijk is dat voor deze soort in
Engbertsdijksvenen momenteel een veel negatiever beeld geldt dan op landelijk
niveau het geval is (Figuur 4.1). Verdroging van en stikstofdepositie in het
gebied (Jansen et al. 2013) zijn hier waarschijnlijk een belangrijke oorzaak van.
Ook profiteert de geoorde fuut vaak van recente natuurontwikkelingsgebieden
in de omgeving. Nieuw ingerichte delen van het Zuidlaardermeergebied,
bijvoorbeeld, zien recentelijk hoge aantallen broedparen van de geoorde fuut,
waarschijnlijk ten koste van de aantallen in gebieden ten zuiden van het
Zuidlaardermeergebied in Drenthe (Sovon Vogelonderzoek Nederland 2021).
Recente natuurontwikkeling in de omgeving van Engbertsdijksvenen hebben
mogelijk ook bijgedragen aan de afname aan aantallen broedparen van
geoorde futen in het gebied (Euverman 2020).

Verwachte effect van vernatting
Omdat vernatting de negatieve effecten van verdroging en stikstofdepositie op
het leefgebied van de geoorde fuut zal tegengaan, is de verwachting dat de
voorziene vernatting vanuit het AddMire LIFE project een bijdrage zal kunnen
leveren aan het herstel van de aantallen geoorde futen in het gebied.

3 https://www.natura2000.nl/sites/default/files/profielen/Profielen_Vogels_Actueel/Profiel_vogel_A008.pdf
4 https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/geoorde-fuut
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(a)

(b)

Figuur 4.1  Ontwikkeling van de aantallen geoorde fuut als broedvogel in (a)
Engbertsdijksvenen en (b) Nederland. De groene lijn geeft het Natura
2000-doelaantal weer en de oranje lijn het gemiddelde aantal over de
afgelopen vijf jaar. Bron: NEM (Sovon, CBS, provincies)

Boomleeuwerik
Soortbeschrijving, eisen leefgebied en lokale verspreiding
De boomleeuwerik is van februari tot in september aanwezig in de
broedgebieden op schrale zand- en heidegronden, lokaal ook hoogvenen, met
enige structuur waaronder tenminste enkele bomen (Sovon Vogelonderzoek
Nederland 2021). De soort vertoont daarbij een voorkeur voor kale zandige
plekken of kapvlaktes.
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De boomleeuwerik komt in Engbertsdijksvenen vooral voor in het noorden van
het gebied op en nabij de H4030 Droge heiden. Ook lijkt de soort te profiteren
van de kale vlaktes ontstaan na het verwijderen van bos (zie paragraaf 3.4) in
het gebied. Op deze locaties wordt de soort ook waargenomen (Euverman
2020).

Aantal en trends
Het aantal territoria van de boomleeuwerik in Engbertsdijksvenen is met
gemiddeld 3 territoria per jaar over de afgelopen vijf jaar beperkt, maar lijkt de
afgelopen twee jaar snel te zijn toegenomen (Tabel 4.2). Mogelijk heeft de soort
geprofiteerd van de open vlaktes ontstaan door het verwijderen van bosopslag.
Als typische soort voor H4030 Droge heiden lijkt de soort momenteel in aantal
en verspreiding toe te nemen in het gebied.

Verwachte effect van vernatting
De voorziene vernatting vanuit het AddMire LIFE project zal het terugkomen
van opslag naar verwachting tegengaan en het gebied openhouden. Ook zal de
voedselbeschikbaarheid, voor de boomleeuwerik tijdens het broedseizoen
voornamelijk bestaande uit insecten, toe kunnen nemen. De boomleeuwerik zal
daarom mogelijk van de vernatting profiteren.

Roodborsttapuit
Soortbeschrijving, eisen leefgebied en lokale verspreiding
De roodborsttapuit is in Nederland van eind februari tot half november aanwezig
in de broedgebieden. Deze bestaan uit halfopen cultuurlandschappen, open
moerasgebieden en heide- en hoogveengebieden (Sovon Vogelonderzoek
Nederland 2021). Vaak betreft het droge terreinen met enige struweelopslag of
hoog opschietende kruiden op de hoge zandgronden. Voor voedsel en
nestgelegenheid wordt vaak de overgangszone van open gebied en heide naar
bos gebruikt.

De roodborsttapuit komt wijdverspreid over het gehele areaal van
Engbertsdijksvenen voor. Ook lijkt de soort te profiteren van de open ruimte
ontstaan na het verwijderen van bos (zie 3.4) in het gebied (Euverman 2020).

Aantal en trends
Met gemiddeld 75 territoria per jaar is de roodborsttapuit een relatief algemene
broedvogel in Engbertsdijksvenen en zeker niet beperkt tot de H4030 Droge
heiden, waar de soort als typische soort aan gekoppeld is (Tabel 4.2). In de vijf
jaren voorafgaand aan 2016 lag het aantal echter nog hoger en schommelde
het rond de 100 (Euverman 2020).

Verwachte effect van vernatting
De voorziene vernatting vanuit het AddMire LIFE project zal het terugkomen
van opslag naar verwachting tegengaan en het gebied openhouden. Ook zal de
voedselbeschikbaarheid, voor de roodborsttapuit voornamelijk bestaande uit
insecten zoals langpootmuggen, toe kunnen nemen. De roodborsttapuit zal
daarom mogelijk van de vernatting kunnen profiteren.
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Figuur 4.2  De droge heide aan de rand van het hoogveen vormt goed leefgebied
voor de roodborsttapuit. Foto: René van Dijk (Sweco)

Veldleeuwerik
Soortbeschrijving, eisen leefgebied en lokale verspreiding
De veldleeuwerik is een in Nederland wijdverspreide soort van open
ontginningsgebieden, grote heidevelden, akkergebieden en extensief beheerde
graslanden (Sovon Vogelonderzoek Nederland 2021). De soort is van maart tot
november in Nederland aanwezig als broedvogel. De recente sterke afname
van de aantallen veldleeuweriken in Nederland heeft zich vooral voorgedaan in
de graslanden waar door intensief beheer veilige nestplekken ontbreken.

De veldleeuwerik komt in Engbertsdijksvenen vooral in een deel van de centrale
veenrug voor waar na het verwijderen van berken een grazige vegetatie van
pijpenstro is ontstaan (Euverman 2020). Op de droge heide in het noordwesten
van het gebied zijn geen recente territoria vastgesteld.

Aantal en trends
Met gemiddeld 3 territoria per jaar is de veldleeuwerik geen algemene
broedvogel in Engbertsdijksvenen (Tabel 4.2). De soort is afhankelijk van heide
en graslanden, wat beperkt in het gebied voorkomt. Wel is er in 2020, nadat er
berkenopslag verwijderd is, een plotselinge toename in de aantallen territoria
vastgesteld.

Verwachte effect van vernatting
Wat het effect van de voorziene vernatting op de aantallen veldleeuweriken zal
zijn is niet duidelijk. Enerzijds zal het helpen om te voorkomen dat de opslag
terugkeert en grazige vegetaties behouden blijven, anderzijds zou het
momenteel geschikte leefgebied deels te nat kunnen worden waardoor het
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leefgebied beperkt blijft tot de hoger gelegen en droge delen in het gebied. De
aantallen veldleeuweriken zouden in dat laatste geval weer af kunnen nemen.

Blauwborst
Soortbeschrijving, eisen leefgebied en lokale verspreiding
De blauwborst, als broedvogel in Nederland aanwezig van maart tot en met
september, komt in de noordwestelijke helft van Nederland wijdverspreid voor in
vooral de grotere moerasgebieden, maar ook in uiterwaarden en het Groninger
akkerbouwgebied. In de oostelijke helft van Nederland springen enkele
hoogveengebieden er uit met hoge dichtheden blauwborst, waaronder
Engbertsdijksvenen (Sovon Vogelonderzoek Nederland 2021). De soort heeft
een voorkeur voor gevarieerde, natte en insectenrijke gebieden met open
delen, maar ook met enige struweel- en loofboombegroeiing. De geleidelijke
overgang van rietmoerassen naar moerasbos vormt optimaal leefgebied en ook
een type leefgebied dat in de afgelopen decennia in Nederland flink is
toegenomen. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw is het aantal blauwborsten
in Nederland dan ook gestaag met <5% per jaar toegenomen tot een
verdrievoudiging van de landelijke broedpopulatie. De uitbreiding heeft sinds
2000 vooral plaatsgevonden in de blauwe dooradering, natte
natuurontwikkelingsgebieden en in kleine moerasgebiedjes. De blauwborst
betreft daarmee momenteel, in de laag gelegen delen van Nederland, een vrij
algemene broedvogel.

Engbertsdijksvenen vormt een hotspot voor blauwborsten. De soort komt dan
ook veelvuldig verspreid door het hele gebied voor, met uitzondering van de
drogere randen in het zuiden en noordwesten van het gebied.

Aantal en trends
Met gemiddeld 78 territoria per jaar is de blauwborst een algemene broedvogel
in Engbertsdijksvenen (Tabel 4.2). Als typische soort van de herstellende en
actieve hoogvenen komt de soort verspreid door het gebied voor. Sinds 2016
leek het aantal echter snel af te nemen, wat mogelijk te maken heeft met de
verwijdering van opslag in het gebied en het creëren van meer openheid. In
2020, echter, is er met 85 weer een groot aantal territoria vastgesteld.

Verwachte effect van vernatting
Als typische soort van de herstellende en actieve hoogvenen zal de blauwborst
naar verwachting profiteren van de vernatting vanuit het AddMire LIFE project,
waardoor de voedselbeschikbaarheid (met name insecten, wormen, larven en
slakjes) en nestgelegenheid van de soort naar verwachting zal toenemen.

Sprinkhaanzanger
Soortbeschrijving, eisen leefgebied en lokale verspreiding
De sprinkhaanzanger is een schuwe vogel die van maart tot oktober als
broedvogel in Nederland aanwezig is. Het betreft een soort van vochtige ruigten
en moerassen met een niet te hoge waterstand in open gebieden. Ook
pionierbegroeiing na boskap of heide met ruigten kunnen geschikt leefgebied
vormen. Op de drogere hoge zandgronden of intensief beheerde graslanden
ontbreekt de soort. Aanwezigheid van ruigtes en enig struweel is van belang,
maar successie richting broekbos resulteert in een negatieve trend (Sovon
Vogelonderzoek Nederland 2021). Vernatting en moerasherstel kunnen dan
ook leiden tot een toename in de aantallen sprinkhaanzangers (Brandsma,
Bredenbeek, and Messemaker 2016). De sprinkhaanzanger komt vooral in de
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grotere moerasgebieden van westelijk Nederland voor, maar ook, op kleinere
schaal, in bijvoorbeeld hoogveenreservaten als Engbertsdijksvenen.

In Engbertsdijksvenen komt de soort verspreid door het gebied in lage aantallen
voor.

Aantal en trends
Met gemiddeld 7 territoria per jaar is de sprinkhaanzanger geen algemene
broedvogel in Engbertsdijksvenen en geldt er een negatieve trend over de
afgelopen vijf jaar (Tabel 4.2). Mogelijk hebben het verwijderen van opslag en
de werkzaamheden in het gebied een negatief effect gehad op deze schuwe
soort. De soort is afhankelijk van heide en graslanden, wat beperkt in het
gebied voorkomt. Wel is er in 2020, nadat er berkenopslag verwijderd is, een
plotselinge toename in de aantallen territoria vastgesteld.

Verwachte effect van vernatting
Als typische soort van de herstellende en actieve hoogvenen zal de
sprinkhaanzanger naar verwachting profiteren van de vernatting vanuit het
AddMire LIFE project, zoals dat ook in de Weerribben-Wieden is waargenomen
(Brandsma, Bredenbeek, and Messemaker 2016). Het betreft in
Engbertsdijksvenen echter wel een ander gebiedstype dan in Noordwest-
Overijssel (hoogveen in plaats van veenweide), zodat oorzaak-gevolg niet één
op één vergelijkbaar zal zijn. De aanwezigheid van enige ruigtes zal van belang
zijn voor het succes van de sprinkhaanzanger.

Watersnip
Soortbeschrijving, eisen leefgebied en lokale verspreiding
De watersnip is een zeldzame weidevogel die jaarrond in Nederland aanwezig
is, vooral in natte weilanden en gemaaid rietland in Laag Nederland en langs de
rivieren. De belangrijkste broedgebieden liggen in de veenweidegebieden van
Friesland, Noordwest-Overijssel en Waterland (Sovon Vogelonderzoek
Nederland 2021). Voorwaarde voor de watersnip is de aanwezigheid van zeer
natte graslanden waar in het natte seizoen water op blijft staan met een open
schrale vegetatie. Een mozaïek van veengrond met water op land, delen waar
alleen ’s winters water op staat en een rand met zure kruidenrijke vegetatie is
van belang (Howison et al. 2019). Hoogvenen vormen in Nederland geen
typisch leefgebied voor de watersnip, maar buiten Nederland wel.

In Engbertsdijksvenen komt de soort verspreid door het gebied voor, met de
hoogste aantallen op de veenrug in het midden van het gebied en met
uitzondering van de randen van het gebied.

Aantal en trends
Met gemiddeld 4 territoria per jaar is de watersnip geen algemene broedvogel in
Engbertsdijksvenen (Tabel 4.2). De aantallen lijken recentelijk verder af te
nemen, hoewel deze in de jaren voorafgaand aan 2016 op een vergelijkbaar
laag niveau van circa 2 – 3 territoria lagen (Euverman 2020).

Verwachte effect van vernatting
Vernatting draagt bij aan het herstel van het leefgebied van de watersnip.
Alleen vernatting is vaak echter onvoldoende. Ook verminderen van de
voedselrijkdom van de bodem is van belang voor voldoende
voedselbeschikbaarheid (Howison et al. 2019; Euverman 2020). Op de lange
termijn zal de watersnip naar verwachting profiteren van de herstelmaatregelen
van het AddMire LIFE project.
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Wintertaling
Soortbeschrijving, eisen leefgebied en lokale verspreiding
De wintertaling is jaarrond aanwezige en broedt verspreid door Nederland met
de hoogste aantallen in natte heide- en hoogveengebieden. De soort vertoont
een voorkeur voor ondiepe, rustige, waterrijke gebieden met rijk begroeide
oevers.

Engbertsdijksvenen is een van de gebieden met de hoogste dichtheden van
broedende wintertalingen in Nederland en de wintertaling is daarmee een
karakteristieke soort voor het gebied (Euverman 2020; Sovon Vogelonderzoek
Nederland 2021). De soort komt verspreid door het gebied voor en
broedgevallen zijn de afgelopen vijf jaar nabij vrijwel alle plassen in het gebied
vastgesteld, met name op de kleinere wateren met welige begroeiing.

Aantal en trends
Met gemiddeld 41 territoria per jaar is de wintertaling een algemene broedvogel
in Engbertsdijksvenen (Tabel 4.2). De aantallen in het gebied zijn over de
afgelopen vijf jaar stabiel. Landelijk, en ook in de provincie Overijssel, is de
aantalstrend voor deze Rode Lijst-soort echter al vele jaren negatief (NEM
[Sovon, RWS, CBS, provincies], www.sovon.nl), wat onder meer wordt
veroorzaakt door verdroging.

Verwachte effect van vernatting
Van de wintertaling is bekend dat verdroging leidt tot afnemende aantallen en
de soort in verschillende gebieden heeft geprofiteerd van vernattingsprojecten
die onder andere bijdragen aan de aanwezigheid van voldoende open water en
daarmee foerageermogelijkheden (Sovon Vogelonderzoek Nederland 2021).
De soort zal daarom naar verwachting ook kunnen profiteren van de vernatting
vanuit het AddMire LIFE project.

4.1.3 Samenvatting broedvogels
De vernatting vanuit het AddMire LIFE project zal naar verwachting een positief
effect kunnen hebben op de aantallen van de Natura 2000-doelsoort geoorde
fuut en alle hierboven besproken typische soorten. Mogelijke uitzondering
daarop is de veldleeuwerik, waarvoor de vernatting zou kunnen leiden tot te
natte omstandigheden ten opzichte van het optimale leefgebied van deze soort.
Momenteel vertoont de veldleeuwerik een licht positieve trend met lage
aantallen in het gebied. Op provinciaal en landelijk niveau zijn de aantallen, na
een aanvankelijk negatieve trend, sinds circa 2010 gestabiliseerd. Het is dan
ook niet waarschijnlijk dat de veldleeuwerik als typische soort uit het gebied zal
verdwijnen ten gevolge van de vernatting, terwijl alle andere soorten er naar
verwachting profijt van zullen kunnen hebben.

Wat dat betekent in termen van te verwachten aantallen passend bij een vitaal
hoogveengebied is lastig aan te geven. Voor de Natura 2000-doelsoort geoorde
fuut zou verwacht mogen worden dat deze zich herstelt tot de draagkracht van
het gebied, welke is vastgesteld op 25 broedpaar. Momenteel ligt het aantal
daar ver onder. Of het doelaantal daadwerkelijk haalbaar is, is onzeker, maar
gezien de landelijke positieve aantalstrend, zou de afnemende trend die
momenteel zichtbaar is in Engbertsdijksvenen ten minste gekeerd moeten
worden. De aantallen van de overige broedvogels typerend voor een
hoogveengebied, namelijk blauwborst, sprinkhaanzanger, watersnip en
wintertaling, zijn in de nulsituatie passend bij wat verwacht kan worden voor een
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vitaal hoogveengebied. Voor de blauwborst vormt Engbertsdijksvenen zelfs ook
reeds in de huidige situatie een ‘hotspot’. Alleen het aantal wintertalingen is
relatief laag en ook aanzienlijk lager dan ten tijde van de aanwijzing van het
gebied in 2009 als Natura 2000-gebied aanwezig waren (toen 70, nu 41
territoria (Euverman 2020)). Deze soort is dan ook specifiek gevoelig voor
effecten van verdroging, terwijl de wintertaling in andere gebieden ook
geprofiteerd heeft van vernattingsprojecten.

4.2 Libellen en sprinkhanen
4.2.1 Methode, gegevens en meetnet
Voor de indicator ‘libellen en sprinkhanen’ zijn de huidige aantallen in beeld
gebracht voor de typische soorten van de drie Natura 2000-habitattypen in het
gebied en voor de SNL-kwalificerende soorten. Voor een beschrijving van de
huidige aantallen typische soorten libellen en sprinkhanen in
Engbertsdijksvenen hebben we gebruikgemaakt van de gegevens uit de
Faunakartering SNL Dagvlinders, libellen en sprinkhanen uit 2018 (Ruiter
2018). Voor de methode toegepast bij deze kartering verwijzen we naar Ruiter
(2018). De beheertypen waarvan de soorten in voorliggend rapport worden
beschouwd zijn overgenomen uit Ruiter 2018 en zijn weergegeven in Tabel 4.3,
evenals de habitattypen en typische soorten. Voor het beheertype N12.02
Kruiden- en faunarijk grasland zijn geen libellen of sprinkhanen als
kwalificerende soort geïdentificeerd en daarmee in 2018 ook niet
geïnventariseerd. Soorten voor dit beheertype worden daarom in voorliggend
rapport niet nader beschouwd.

Tabel 4.3 (a)  De drie habitattypen in Engbertsdijksvenen en de bijbehorende
typische soorten libellen en sprinkhanen (bron: Natura 2000-
profieldocumenten, natura2000.nl). (b) De natuurbeheertypen en
bijbehorende SNL-kwalificerende soorten.
In het gebied aangetroffen soorten zijn vet gedrukt.

(a)
Habitattype Soort

H4030 Droge heide Blauwvleugelsprinkhaan

Wrattenbijter*

Zadelsprinkhaan*

Zoemertje

H7110A Actieve hoogvenen & Hoogveenglanslibel*

H7120 Herstellende hoogvenen Venwitsnuitlibel

*komt in Nederland (vrijwel) niet voor

(b)
Beheertype Soort

N06.03 Hoogveen Hoogveenglanslibel*

Koraaljuffer

Noordse glazenmaker
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Beheertype Soort

Noordse witsnuitlibel

Tengere pantserjuffer

Venglazenmaker

Venwitsnuitlibel

N06.04 Vochtige heide Heidesabelsprinkhaan

Moerassprinkhaan

Zompsprinkhaan

N07.01 Droge heide Blauwvleugelsprinkhaan

Bosdoorntje*

Kleine wrattenbijter*

Schavertje

Veldkrekel*

Wrattenbijter*

Zadelsprinkhaan*

Zoemertje

N10.02 Vochtig hooiland Moerassprinkhaan

Zompsprinkhaan

*komt in Nederland of in Overijssel (vrijwel) niet voor

Voor de soorten in Tabel 4.3 geldt dat het bosdoorntje, de wrattenbijter, de
kleine wrattenbijter, de zadelsprinkhaan en hoogveenglanslibel in Nederland
(vrijwel) niet voorkomen4. De zadelsprinkhaan is daarbij sterk achteruitgegaan
in Nederland en lijkt momenteel alleen nog in Gelderland voor te komen. De
veldkrekel komt daarnaast alleen in zuidwestelijk Nederland voor5. Deze
soorten zijn daarmee geen goede indicator voor de effecten van vernatting in
Engbertsdijksvenen en worden in dit rapport buiten beschouwing gelaten.

Ook het zoemertje komt vooral nog op de Veluwe voor, maar mogelijk bestaan
nog kleine populaties in Overijssel4. Van de typische soorten komt alleen de
blauwvleugelsprinkhaan komt nog verspreid door Nederland voor, met
uitzondering van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, en ook de
venwitsnuitlibel5. Van de typische soorten zijn daarmee naar verwachting alleen
deze twee soorten mogelijk bruikbare indicatoren van de vernatting vanuit het
AddMire LIFE project. Voor de SNL-kwalificerende soorten geldt dat voor alle
soorten in Tabel 4.3b, met uitzondering van het bosdoorntje, de wrattenbijter,
de kleine wrattenbijter, de zadelsprinkhaan en hoogveenglanslibel.

4.2.2 Nulsituatie
De aantallen in 2018 waargenomen exemplaren van de soorten libellen en
sprinkhanen die mogelijk geschikt worden geacht als indicator van de effecten

5 nederlandsesoorten.nl, waarneming.nl
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van vernatting zijn weergegeven in Tabel 4.4. Van de typische soorten is alleen
de venwitsnuitlibel waargenomen in 2018.

Tabel 4.4  Aantallen waargenomen exemplaren libellen en sprinkhanen in
Engbertsdijksvenen in 2018. Alleen soorten die momenteel
voorkomen of in de toekomst verwacht worden voor te kunnen
komen zijn weergegeven (Ruiter 2018)

Soort aantal
exemplaren

habitattype typische soort beheertype
SNL-kwalificerende soort

Hoogveenglanslibel 0 N06.03 Hoogveen

Koraaljuffer 3611 N06.03 Hoogveen

Noordse glazenmaker 163 N06.03 Hoogveen

Noordse witsnuitlibel 13748 N06.03 Hoogveen

Tengere pantserjuffer 1 N06.03 Hoogveen

Venglazenmaker 5 N06.03 Hoogveen

Venwitsnuitlibel 940 H7120 Herstellende hoogvenen N06.03 Hoogveen

Heidesabelsprinkhaan 20 N06.04 Vochtige heide

Zompsprinkhaan 0 N06.04 Vochtige heide

Blauwvleugelsprinkhaan 0 H4030 Droge heiden N07.01 Droge heide

Schavertje 0 N07.01 Droge heide

Zoemertje 0 N07.01 Droge heide

Moerassprinkhaan 744 N10.02 Vochtig hooiland

4.2.3 Samenvatting libellen en sprinkhanen
Uit de kartering in 2018 bleek dat met name soorten van hoogveen in goede
aantallen aanwezig waren, terwijl vooral soorten van de droge heide niet
aangetroffen waren (Tabel 4.4). De SNL-kwalificerende libellenfauna van het
beheertype Hoogveen is vrijwel compleet en goed ontwikkeld, met uitzondering
van de tengere pantserjuffer en de hoogveenglanslibel (Ruiter 2018). De
vochtige heideterreinen zijn relatief versnipperd en vergrast, waardoor de
aantallen soorten voor dit beheertype nog beperkt zijn. De vernatting van het
AddMire LIFE project zal naar verwachting een positief effect hebben op de
soorten van de vochtige vegetatietypen als hoogveen en vochtige heide. Met
name de hoogveenglanslibel, in 2018 nog afwezig en afhankelijk van een dik
veenmospakket, zal kunnen profiteren van het vernatte veengebied. De
beperkte aanwezigheid van de tengere pantserjuffer is potentieel een goed
teken. Het voorkomen van deze soort in hoogveengebieden wijst namelijk op
verzuurd en verstoord hoogveen6. De vernatting zal daarom op de tengere
pantserjuffer mogelijk geen positief effect hebben

6 https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/tengere-pantserjuffer
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Het areaal vochtig hooiland is beperkt (21,7 ha) en er is ook slechts één
kwalificerende soort aangetroffen, de moerassprinkhaan. Vanwege de
zeldzaamheid en verspreiding van andere kwalificerende soorten voor dit
beheertype, zal de vernatting er naar verwachting niet toe kunnen leiden dat
andere soorten zullen verschijnen. Ook op kwalificerende soorten van de droge
heide, in 2018 al niet waargenomen, wordt geen effect verwacht.

4.3 Stekende insecten
4.3.1 Methode, gegevens en meetnet
Voor de indicator ‘stekende insecten’ hebben we gebruikgemaakt van de
inventarisatiegegevens in het rapport ‘Stekende insecten rondom de
Engbertsdijksvenen. Nulmetingen 2018 en 2019.’ (Verdonschot 2019). De
inventarisaties maken gebruik van 17 vaste meetlocaties verdeeld over de
gehele rand van het gebied Engbertsdijksvenen waar in de maanden april tot en
met september maandelijks volwassen muggen en knutten zijn verzameld om
de aantallen en de verspreiding vast te stellen (Figuur 4.3). Voor verdere details
van de inventarisatiemethode verwijzen we naar Verdonschot (2019).

Figuur 4.3  De ligging van de vaste meetlocaties voor volwassen steekmuggen
rondom Engbertsdijksvenen. Figuur overgenomen uit Verdonschot (2019)

Een belangrijke kanttekening bij de nulmeting in zowel 2018 als 2019 is dat
beide meetjaren als (extreem) droog gekarakteriseerd worden, waarbij de



Sweco | Monitoring
AddMire LIFE Engbertsdijksvenen
Projectnummer: 51004715
Datum: 04-03-2022 Versie: D0
Document referentie: https://swecogroup.sharepoint.com/sites/nl-post_archive/secretariaat/nl22-648800269-
18416.docx 57/80

grondwaterstanden ver zijn weggezakt en er minder langdurig tijdelijke wateren
in het gebied aanwezig waren. Dit heeft de aantallen steekmuggen beïnvloed,
zodat het beeld van de nulsituatie in 2018 en 2019 een onderschatting betreft
en niet representatief is als gemiddelde voor het gebied (Verdonschot 2019). Bij
vervolgmetingen en de interpretatie van de vergelijkingen tussen de nul- en
vervolgmetingen is het van belang te corrigeren voor de weersomstandigheden.

4.3.2 Nulsituatie
De aantallen verzamelde muggen lagen niet hoger dan rondom andere
hoogveengebieden en hebben vrijwel niet tot overlastsituaties in de omgeving
geleid (Verdonschot 2019). De meeste stekende insecten komen in het
natuurgebied of direct aan de rand van het gebied tot ontwikkeling.

Muggen
Over het verloop van het seizoen van april tot en met september is een
verschuiving van de soorten steekmuggen te zien. Deze begint in april en mei
met soorten van de moerassteekmug-genera Ochlerotatus en Aedes, en
daarna met name soorten van de huis- en plantenboorsteekmug-genera Culex
en Coquillettidia (Tabel 4.5).

Tabel 4.5  Totale aantallen volwassen steekmuggen per maand per genus in
2018 en 2019 (Verdonschot 2019).

2018 april mei juni juli augustus september Totaal

Aedes 10 1576 96 21 1703

Ochlerotatus 806 67 44 4 921

Culex 5 70 789 260 170 20 1314

Culiseta 2 97 31 18 2 150

Coquillettidia 5 179 27 211

Anopheles 4 11 32 31 33 2 113

Totaal 827 1826 1171 361 205 22 4412

2019 april mei juni juli augustus september Totaal

Aedes 236 46 6 288

Ochlerotatus 3 235 16 254

Culex 1 42 114 471 136 56 820

Culiseta 1 25 14 98 38 2 178

Coquillettidia 64 239 1 304

Anopheles 4 6 29 11 2 52

Totaal 5 542 260 843 186 60 1896

Doordat het in 2018 nog relatief nat was, zijn er in 2018 circa twee keer zoveel
steekmuggen verzameld als in 2019 (Verdonschot 2019).

Knutten
In tegenstelling tot het aantal muggen, lag het aantal knutten in 2019 ongeveer
tweemaal zo hoog als in 2018. De verklaring daarvoor is niet duidelijk, maar
heeft mogelijk te maken met de door neerslag vochtig gemaakte bovenste
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bodemlaag (Verdonschot 2019). Het hoogste aantal knutten is vastgesteld in de
maanden april tot en met juli (Tabel 4.6)

Tabel 4.6  Totale aantallen knutten per soort(groep) verzameld in (a) 2018 en (b)
2019 (Verdonschot 2019).

(a) 2018
april mei juni juli augustus september Totaal

Culicoides circumscriptus 5 1 6

Culicoides festivipennis 59 14 20 1 94

Culicoides impunctatus 36 335 5 1 377

Culicoides newsteadi 1 1

Culicoides obsoletus 283 164 6 2 455

Culicoides pallidicornis 2 24 20 46

Culicoides pictipennis 69 1 1 71

Culicoides punctatus 69 7 31 3 1 111

Totaal 465 426 235 30 5 1161

(b) 2019
april mei juni juli augustus september Totaal

Culicoides achrayi 1 1

Culicoides circumscriptus 24 24

Culicoides salinarius 3 3

Culicoides sphagnumensis 17 8 25

Culicoides fascipennis 2 2

Culicoides festivipennis. 31 89 77 20 4 221

Culicoides heliophilus 3 3

Culicoides impunctatus 650 360 1 1011

Culicoides pulicaris 2 2

Culicoides punctatus 8 14 15 3 7 47

Culicoides kibunensis 25 25

Culicoides minutissimus 1 1

Culicoides nubeculosus 1 1

Culicoides obsoletus 1 0 4 110 2 30 147

Culicoides pallidicornis 180 649 7 836

Culicoides pictipennis 1 2 3

Culicoides segnis 1 1

Culicoides vexans 1 1

Culicoides sp-1 3 3

Totaal 2 893 1118 270 33 41 2357

Culicoides impunctatus, meest waargenomen in mei, is een soort van drassige,
zure bodems, zoals moerassen en de overgangszones aan de rand van
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moerassen, in vochtige en natte terrestrische habitats en in voedselarme
moerassen en veenmoerassen, vaak gekenmerkt door biezen zoals zomprus
en veldrus, evenals de aanwezigheid van Sphagnum spp., heide en
pijpenstrootje (Verdonschot 2019). Het grondwaterniveau is jaarrond hoog. De
tweede, vooral in 2019, algemene soort was Culicoides pallidicornis. Deze
algemeen en wijdverspreide soort ontwikkelt zich vooral in rottend blad en
onder houtige begroeiingen. Tot slot is met name in 2018 de soort Culicoides
obsoletus talrijk. Deze soort komt voor in rottende vegetatie, mengsels van
mest en stro en organisch verrijkte bodems vooral nabij stallen. Op basis van
deze kenmerken van het leefgebied van deze meest frequent waargenomen
soorten zou verwacht worden dat met name de soort Culicoides impunctatus in
aantal toe zou kunnen nemen met de vernatting van het gebied.

4.3.3 Samenvatting stekende insecten
Door het opdrogen van tijdelijke wateren in het late voorjaar en zomer, nemen
de aantallen steekmuggen na een piek in de periode april tot en met juni veelal
daarna snel af. Dit ‘klassieke’ patroon was zichtbaar in 2018 en in mindere mate
ook in 2019. In 2019 lagen de aantallen steekmuggen ongeveer een factor 2
lager dan in 2018, wat veroorzaakt is door een langdurige droge periode
voorafgaand aan het voorjaar in 2019 (Verdonschot 2019).

Voor de knutten lagen de aantallen in 2019 juist ongeveer tweemaal zo hoog
als in 2018. De reden daarvoor is onduidelijk. Mogelijk heeft de neerslag in
2019 geleid tot een vochtige bovenste bodemlaag wat gunstig zou kunnen zijn
voor de ontwikkeling van larven (Verdonschot 2019).

De vernatting van het AddMire LIFE-project zal op basis van deze patronen
naar verwachting leiden tot een toename in de periode waarin tijdelijke wateren
watervoerend zullen zijn en daarmee een langere periode waarin stekende
insecten tot ontwikkeling kunnen komen. Het aantal stekende insecten zal
daarom waarschijnlijk toenemen. Met name de algemene soorten muggen
Ochlerotatus punctor en Aedes cinereus en knutten Culicoides obsoletus en
Culicoides impunctatus zullen kunnen profiteren van de vochtigere
omstandigheden. Deze veranderingen zullen met name binnen het
natuurgebied waarneembaar zijn, omdat het water binnen de begrenzing van
het gebied middels omkadering langer vastgehouden zal worden. Ook nu al (in
2018 en 2019) worden de grootste aantallen stekende insecten waargenomen
op meetlocaties langs de randen van het natuurgebied en nemen de aantallen
snel lineair af met afstand vanaf de rand van het gebied (Verdonschot 2019).

Tot slot wordt nogmaals benadrukt dat de monitoring van de nulsituatie in 2018
en 2019 twee uitzonderlijk droge jaren betrof. Hierdoor is mogelijk geen
representatief, maar een onderschat beeld geschetst van de aantallen stekende
insecten. Een mogelijke toename in aantallen stekende insecten ten gevolge
van de vernatting zal daarom met deze belangrijke kanttekening moeten
worden geïnterpreteerd.
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5.1.1 Methode, gegevens en meetnet
Het effect van de vernatting van Engbertsdijksvenen vanuit het AddMire LIFE
project op broeikasgassen maken we inzichtelijk aan de hand van een vertaling
vanuit bodemdalingsgegevens naar een effect op de GreenHouse Gas (GHG)
balans. Het zal gaan om zowel de uitstoot als de vastlegging van
broeikasgassen. In Engbertsdijkvenen ligt de focus op het herstel van hoogveen
waardoor de GHG-emissie zal dalen (op basis van eerdere
hoogveenherstelprojecten is het aannemelijk dat dit tussen de 20-40% zal zijn).
Om dit te monitoren is er met behulp van de bodemdalingskaart7 gekeken naar
de bodemdaling op de meetpunten binnen het Natura 2000-gebied
Engbertsdijksvenen.

De huidige nulsituatie is vastgesteld met de Bodemdalingskaart van Nederland
van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica, versie 2.0.
Deze bodemdalingskaart laat de geschatte bewegingssnelheid van de
verschillende meetpunten in het gebied zien. De gegevens voor het bepalen
van de nulsituatie omtrent de bodemdaling zijn gebaseerd op een serie van
aannames om een duidelijk statisch beeld te geven van de huidige situatie. De
meetpunten worden gemonitord door verschillende satellieten. Deze rekenen
met een hoge precisie de beweging van het aardoppervlak uit, waardoor
veranderingen van landschap scherp kunnen worden geobserveerd. Doordat de
satellieten Nederland onder verschillende hoeken observeren heeft dit
geresulteerd in een zestal verschillende lagen:
· Midden-1;
· Midden-2;
· Oost-1;
· Oost-2;
· West-1;
· West-2.

De termen ‘Midden’, ‘Oost’ en ‘West’ corresponderen met het deel van
Nederland dat wordt geobserveerd en de getallen (‘1’ of ‘2’) corresponderen
met de kijkhoek van de satellieten. Voor Engbertsdijksvenen worden de hoeken
‘Midden’ en ‘Oost’ gebruikt voor de meetpunten in het gebied. Deze lagen
worden dan ook gebruikt voor het bepalen van de nul- en toekomstige situaties.

Ieder individueel meetpunt heeft een verloop over de periode januari 2015 tot
juni 2020. Op het moment zijn er in totaal ongeveer ~500 meetpunten aanwezig

7 https://bodemdalingskaart.nl/

5. Broeikasgassen
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verdeeld over het noorden, midden en het zuiden van Engbertsdijksvenen
(Figuur 5.1a).

Voor het bepalen van de bodemdaling is er per kaartlaag naar de gemiddelde
bodemdaling gekeken in 11 kwadranten binnen de Natura 2000-begrenzing van
het gebied Engbertsdijksvenen op basis van de individuele meetpunten binnen
elk kwadrant (Figuur 5.1b).

Figuur 5.1 (a) Gedetailleerde weergave van alle meetpunten binnen het gebied
Engbertsdijksvenen gebied. (b) Uitgezoomd beeld van het gebied
Engbertsdijksvenen. De meetpunten zijn in dit beeld verzameld in 11
kwadranten.

5.1.2 Nulsituatie
De gemiddelde bodemdaling in de nulsituatie (2015 – 2020) is per kwadrant en
per kaartlaag weergeven in kaartlaag. Tabel (en bijlage 1). Niet elke kaartlaag
vindt dezelfde meetpunten vanwege de variërende observatiehoek van de
satelliet, waardoor niet elke kaartlaag terugkomt in elk kwadrant. De intensiteit
van de verzakking is gevisualiseerd in millimeters (mm) onder/boven het
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maaiveld (0). Op alle locaties is er sprake van een negatieve trend en dus
bodemdaling, waarbij er met name voor de locaties Zuid 1 – 5 duidelijke
fluctuaties zichtbaar zijn, wijzend op seizoensinvloeden. De gemiddelde
bodemdaling per kwadrant is circa 5 mm per jaar (Tabel 5.1), en dus 25 mm
over de periode 2015 – 2020.

Tabel 5.1  Lineaire verzakking (in mm/jaar) over de periode 2015-2020 per
kwadrant en per kaartlaag.

Kwadrant Midden-1 Midden-2 Oost-1 Oost-2 Gemiddelde
per locatie

Noord 1 8,2 10,2 - -

Noord 2 4,3 6,3 2,9 4,1

Noord 3 7,0 - - -

Noord 4 - 8,0 - -

Gemiddelde
per kaartlaag 6,5 8,2 2,9 4,1 5,4

Midden 1 6,3 6,9 - 3,4

Midden 2 4,3 - 3,3 -

Gemiddelde
per kaartlaag 5,3 6,9 3,3 3,4 4,7

Zuid 1 4,7 4,1 - 5,3

Zuid 2 5,0 4,5 - 5,5

Zuid 3 5,0 4,7 4,8 4,3

Zuid 4 5,6 - - 5,2

Zuid 5 - - - 4,4

Gemiddelde
per kaartlaag 5,1 4,4 4,8 4,9 4,8

GHG-balans: CO2-opslag versus methaanemissie

Verdroging van veengebieden leidt tot grote emissies van CO2. Op
wereldniveau gecombineerd is dit verantwoordelijk voor ongeveer 2 gigaton
CO2 per jaar (Joosten 2009). Hiertegenover staat dat een actief hersteld
veengebied in staat is om 1,2 ton CO2/ha/jaar vast te leggen (Succow 2012).
Het gebied Engbertsdijkvenen kan hier ook sterk aan bijdragen aangezien het
in staat is om, potentieel, 600 ton aan CO2-eq/jaar vast te leggen.

Het AddMire LIFE programma is erop gericht om binnen de Engbertsdijkvenen
617 ha aan veen terug te laten keren door middel van verschillende
hydrologische herstelmaatregelen. Volgens de Food and Agriculture
Organisation of the United Nations (FAO) kunnen herstelde veengebieden 2,5
ton CO2-eq/ha/jaar vastleggen (gebaseerd op veengebieden in het Verenigd
Koninkrijk) (Joosten, Tapio-Biström, and Tol 2012). Als deze berekening wordt
toegepast op de projectie van veenherstel voor het gebied Engbertsdijksvenen
dan zou er potentieel 1,5 kiloton CO2-eq per jaar kunnen worden vastgelegd.
Hierbij moet ook rekening worden gehouden dat bij het herstel van veen het
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veen meer onder water zal komen te staan waardoor er een hogere uitstoot van
methaan (CH4) zal plaatsvinden. Volgens onderzoek uitgevoerd op
ondergelopen veen blijkt dat er 172 kg CH4/ha/jaar kan worden uitgestoten
(Kandel, Laerke, and Elsgaard 2018). Hiermee rekenend zou dit betekenen dat
er ~106 ton aan methaan zou worden uitgestoten na herstel van het
hoogveengebied. Volgens het UNECE heeft methaan een ‘global warming
potential’ dat 28-34 keer intenser is dan CO28. Er zal dus moeten worden gelet
op de balans tot in hoeverre het gebied zal onder lopen, waardoor methaan
emissies hoger worden, en tot in hoeverre het droog staat en minder CO2 wordt
vastgelegd.

5.1.3 Samenvatting broeikasgassen
Op alle meetpunten is er een bodemdaling te zien in Engbertsdijksvenen, in dit
gebied als gevolg van droogte en het oxideren en inklinken van veen. Dit draagt
bij aan een uitstoot van CO2, terwijl het door vernatting tegengaan van
bodemdaling zal leiden tot CO2-opslag in het gebied. Met de vernatting van het
gebied zal er meer veen worden gevormd. Dit proces zal worden gemonitord
aan de hand van de bodemdalingskaart. Met deze gegevens kan er, op basis
van literatuur en aan de hand van de hoeveelheid gevormd veen, berekend
worden hoeveel CO2 er wordt vastgelegd en hoeveel methaan (CH4) er zal
worden uitgestoten ten gevolge van de vernatting van het gebied
Engbertsdijksvenen.

8 https://unece.org/challenge
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6.1.1 Methode, gegevens en meetnet
Voor het bepalen van de huidige (nul-) situatie ten aanzien van stikstofdepositie
hebben we gebruik gemaakt van de meest recente gegevens over de totale
stikstofdepositie (som van NOx en NH3) beschikbaar op AERIUS Monitor9 en
over de ontwikkeling van ammoniakdepositie beschikbaar middels het Meetnet
Ammoniak in Natuurgebieden10.

6.1.2 Nulsituatie
De meest recente berekeningen van de stikstofdepositie voor een beschrijving
van de nulsituatie betreffen de gegevens uit 2018. Daarmee is te zien dat met
name langs de randen van het gebied de depositie relatief hoog is, terwijl in het
centrum van het gebied de stikstofdepositie lager is (Figuur 6.1a). De
gemiddelde stikstofdepositie betrof in 2018 1320 mol N/ha/jaar. Daarmee werd
de Kritische Depositiewaarde (KDW) in 2018 op alle hexagonen van de
kwalificerende habitattypen in het gebied overschreden (Figuur 6.1b, Tabel 6.1).

Tabel 6.1 De KDW en gemiddelde depositie in 2018 per habitattype
Habitattype KDW

(mol N/ha/jaar)

Depositie 2018

(mol N/ha/jaar)

H4030 Droge heiden 1071 1231

H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 500 1138

H7120 Herstellende hoogvenen 500 1322

In Engbertsdijksvenen ligt één meetpunt van het Meetnet Ammoniak in
Natuurgebieden. Deze ligt in het noorden van het gebied tussen de
kwalificerende H4030 Droge heiden en de actieve hoogveenkern. Er zijn
metingen gedaan sinds 2016. Overeenkomstig het patroon in andere
natuurgebieden in omgeving van de Engbertsdijksvenen7 is er sinds 2016
sprake van een toename in de gemeten concentraties ammoniak op dit
meetpunt (Figuur 6.2).

9 https://monitor.aerius.nl/
10 https://man.rivm.nl/

6. Stikstof



Sweco | Monitoring
AddMire LIFE Engbertsdijksvenen
Projectnummer: 51004715
Datum: 04-03-2022 Versie: D0
Document referentie: https://swecogroup.sharepoint.com/sites/nl-post_archive/secretariaat/nl22-648800269-
18416.docx 65/80

(a) (b)

Figuur 6.1 (a)  Verspreiding van de totale stikstofdepositie (NOx + NH3) in
Engbertsdijksvenen in 2018. (b) Afstand tot de KDW. lichtpaars: totale
depositie in 2018 is hoger dan de KDW, maar niet meer dan 2x de
KDW; donkerpaars: de totale depositie in 2018 is meer dan 2x de KDW.
Groene achtergrondkleur geeft het deel van het gebied aan dat als
Habitat- en Vogelrichtlijn is aangewezen, de gele achtergrondkleur het
deel dat alleen als Habitatrichtlijngebied is aangewezen. Bron:
https://monitor.aerius.nl/

Figuur 6.2  Het jaargemiddelde van de gemeten ammoniakconcentraties in
Engbertsdijksvenen sinds 2016 (µg/m3). Bron: Meetnet Ammoniak in
Natuurgebieden, https://man.rivm.nl/
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Een te hoge stikstofdepositie heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de
habitattypen. Het leidt tot verzuring en vermesting met als gevolg dat gevoelige
soorten verdwijnen en er vergrassing optreedt en opslag ontstaat. Dergelijke
effecten worden versterkt door verdroging (Gebiedsanalyse 2017). De
vernatting vanuit het AddMire LIFE-project zal de negatieve effecten van een te
hoge stikstofdepositie in de hoogveenvegetaties kunnen helpen tegengaan,
doordat de vergrassing en het ontstaan van opslag onder vochtigere
omstandigheden naar verwachting wordt beperkt. Ondanks de hoge
stikstofdepositie heeft de in 2006 aangelegde dam rondom de actieve
hoogveenkern dan ook een positief effect gehad op het perspectief voor de
uitbreiding van het habitattype daar (Gebiedsanalyse 2017).

6.1.3 Samenvatting stikstof
De KDW van alle drie habitattypen waarvoor het gebied Engbertsdijksvenen is
aangewezen, wordt in de nulsituatie op alle hexagonen overschreden.
Daarnaast is de jaargemiddelde concentratie ammoniak sinds 2016
toegenomen. Dit beperkt de mogelijkheden tot behoud en uitbreiding van de
kwaliteit en oppervlaktes van de kwalificerende habitattypen waarvoor het
gebied is aangewezen. De vernatting zou de negatieve effecten van
stikstofdepositie tegen kunnen gaan, maar een reductie van de stikstofdepositie
zal daarnaast noodzakelijk zijn om het toekomstperspectief voor de
habitattypen veilig te stellen. Daarmee zal het resultaat van de vernatting vanuit
het AddMire LIFE-project samenhangen met de mate waarin stikstofdepositie
gereduceerd kan worden.
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7.1.1 Methode, gegevens en meetnet
Voor een beschrijving van de weersomstandigheden in de nulsituatie ten
opzichte van de langjarige (30 jaar) gemiddelden, hebben we gebruik gemaakt
van daggegevens van het KNMI voor meetstation Twenthe (nr. 290;
https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/daggegevens). Voor het langjarig
gemiddelde beschrijven we de temperatuur en de neerslag per etmaal over de
periode 1990 – 2020. Voor de nulsituatie beschrijven we de gemiddelde
temperatuur en neerslag per etmaal over de afgelopen vijf jaar (2016 – 2020)
en over de drie jaar waarin de andere indicatoren zijn vastgesteld en
beoordeeld (2018, 2019 en 2020).

7.1.2 Nulsituatie
De gemiddelde temperatuur over de afgelopen vijf jaar ligt veelal iets hoger dan
het gemiddelde over de afgelopen 30 jaar (Figuur 7.1). Met name in de
zomermaanden zijn er een aantal pieken boven het gemiddelde waarneembaar,
maar ook in wintermaanden december tot en met februari lag de temperatuur
de afgelopen vijf jaar veelal aanzienlijk boven het langjarig gemiddelde.

Wanneer de drie meetjaren waarin de verschillende indicatoren zijn
opgenomen, te weten 2018, 2019 en 2020, met elkaar worden vergeleken, valt
op dat de temperatuur in februari 2018 aanzienlijk lager was dan in 2019 of
2020, terwijl de temperatuur in mei en juni in 2018 juist relatief hoog waren
(Figuur 7.2). Voor de overige maanden zijn de temperaturen grotendeels
vergelijkbaar.

7. Klimaat
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Figuur 7.1  Het jaarlijks verloop van temperatuur op KNMI meetstation Twenthe. De
zwarte lijn geeft het gemiddelde over de afgelopen 30 jaar weer (1990 –
2020), de rode lijn de gemiddelde maximumtemperatuur en de blauwe
lijn de gemiddelde minimumtemperatuur over de periode 1990 – 2020.
De oranje lijn geeft de gemiddelde temperatuur over de afgelopen vijf
jaar weer (2016 – 2020).
Op de x-as staat de juliaanse datum weergegeven: 1 januari = 1 en 31
december = 365. Bron: http://www.knmi.nl/nederland-
nu/klimatologie/daggegevens

Figuur 7.2  Het verloop van temperatuur op KNMI meetstation Twenthe in 2018
(zwart), 2019 (paars) en 2020 (groen). Op de x-as staat de juliaanse
datum weergegeven: 1 januari = 1 en 31 december = 365. Bron:
http://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/daggegevens
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De gemiddelde neerslag per etmaal is over de afgelopen vijf jaar beperkter
geweest dan het gemiddelde over de afgelopen 30 jaar (Figuur 7.3). In
overeenstemming met de KNMI-modellen over klimaatverandering (KNMI
2015), echter, is de hoeveelheid neerslag aan het eind van de winter de
afgelopen vijf jaar gemiddeld relatief hoog geweest. De rest van het jaar is het
juist relatief droog geweest ten opzichte van het langjarige gemiddelde. Ook
was de gemiddelde neerslag in 2020 in februari relatief hoog ten opzichte van
2018 en 2019 (Figuur 7.4). In 2019 was juist het najaar relatief nat, terwijl er in
de maand april van 2018 juist relatief veel neerslag viel ten opzichte van de
andere twee jaren.

Figuur 7.3  Gemiddelde neerslag per etmaal per maand (in mm) op KNMI meetstation
Twenthe over de afgelopen 30 jaar (1990 – 2020) in blauw en over de
afgelopen vijf jaar (2016 – 2020) in rood. Bron:
http://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/daggegevens

Figuur 7.4  Gemiddelde neerslag per etmaal per maand (in mm) op KNMI meetstation
Twenthe in 2018, 2019 en 2020. Bron: http://www.knmi.nl/nederland-
nu/klimatologie/daggegevens
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7.1.3 Samenvatting klimaat
Bij de interpretatie van de effecten van de vernatting vanuit het AddMire LIFE
project moet rekening gehouden worden met de weersomstandigheden tijdens
de monitoring van de verschillende indicatoren van vernatting in de nul-, T1- en
eindsituatie. Met name de temperatuur en de hoeveelheid neerslag zullen een
effect hebben op zowel de mate van vernatting die bewerkstelligd kan worden,
als een direct effect op de verschillende indicatoren van vernatting. Uit de
daggegevens van het KNMI voor het meetstation Twenthe blijkt dat,
overeenkomstig de KNMI-klimaatmodellen, de gemiddelde temperatuur lijkt te
stijgen in recente jaren en de hoeveelheid neerslag gemiddeld lijkt af te nemen.
Dit benadrukt de noodzaak om het water binnen de gebiedsbegrenzing beter
vast te houden om de vochtafhankelijke habitattypen en de soorten waarvoor
deze vochtige natuur een leefgebied vormt in stand te kunnen houden.
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In het voorliggende rapport is de huidige situatie in het Natura 2000-gebied
Engbertsdijksvenen als hoogveengebied beschreven aan de hand van de
indicatoren hydrologie, vegetatie, fauna, broeikasgasbalans en stikstofdepositie.
Het betreft daarbij een nulsituatie waarmee de effecten van de beoogde
vernatting vanuit het AddMire LIFE project kunnen worden beoordeeld nadat de
herstelmaatregelen vanuit dat project zullen zijn geïmplementeerd en een
vervolgmeting is uitgevoerd. Op basis van de verschillende indicatoren blijkt dat
het gebied in de nulsituatie voor het grootste deel bestaat uit verdroogd, veelal
te voedselrijk en daardoor vergrast hoogveen. Daarbij varieert de
grondwaterstand sterk door het gebied en fluctueert deze nog te veel met de
seizoenen (circa 50 tot 100 cm; beoogd 30 cm). Verspreid door het gebied
komen echter ook kleine locaties voor met actief levend hoogveen met typische
soorten van hoogveenbulten. Dat wijst op de potentie van het gebied voor een
succesvolle ontwikkeling richting een vitaal hoogveengebied na het treffen van
de juiste herstelmaatregelen. Ook de aanwezige fauna, broedvogels en libellen,
past bij een hoogveengebied, maar wijst tegelijkertijd ook op potentie voor
verbetering door vernatting.

Een verdere belangrijke positieve ontwikkeling die beoogd wordt met het
AddMire LIFE project is het tegengaan van bodemdaling van het gebied door
vernatting en het daardoor beter vastleggen van CO2 in het veen. De
broeikasgasbalans, bestaande uit de verhouding van de broeikasgassen
methaan (CH4) en kooldioxide (CO2), zal er positief door worden beïnvloed. Dat
betekent dat er netto meer broeikasgassen worden opgeslagen dan uitgestoten.
Het hoogveengebied speelt dan de tegen klimaatverandering belangrijke rol van
een ‘carbon sink’. In de huidige situatie is op alle meetpunten echter nog sprake
van bodemdaling en daarmee een netto uitstoot van broeikasgassen
veroorzaakt door de oxidatie van het veen.

Een potentieel negatieve ontwikkeling ten gevolge van de vernatting zou
kunnen bestaan uit een toename van het aantal stekende insecten door het
langer watervoerend zijn van waterlichamen in het gebied. De aanwezigheid
van stekende insecten zal naar verwachting echter beperkt blijven tot binnen de
begrenzing van het natuurgebied, zodat de vernatting waarschijnlijk geen
gevolgen zal hebben voor de aantal steekmuggen in de omgeving.

De mate waarin de beoogde vernatting vanuit het AddMire LIFE project
succesvol zullen kunnen worden behaald, zal echter beïnvloed worden door het
klimaat. Met name de temperatuur en de hoeveelheid neerslag zullen een effect
hebben op de mate van vernatting die bewerkstelligd kan worden, maar zullen

8. Conclusies en samenvatting
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ook een direct effect hebben op de verschillende indicatoren van vernatting. De
gemiddelde temperatuur is in recente jaren gestegen en de hoeveelheid
neerslag afgenomen. Op basis van onder andere de KNMI-klimaatmodellen is
de verwachting dat dergelijke trends de komende jaren in versterkte mate door
zullen zetten. Dit benadrukt de noodzaak om het water binnen de
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Bijlage 1  Bodemdaling per
kaartlaag (in mm)
over de periode
2015 – 2020

          per kwadrant.
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