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Resultaten Vang de Watermonsters 2021 
De Dommel Resultaten metingen 

In Midden-Brabant hebben 24 deelnemers van Vang de 
Watermonsters de waterkwaliteit gemeten. Zij hebben de 
metingen uitgevoerd in stadswateren, beken en vennen. 
De kwaliteit op basis van de uitgevoerde meetkit was 
zeer uiteenlopend van goed, matig tot slecht. Zowel in 
de natuur, in de stad als in het agrarisch gebied waren 
er wateren met een goede kwaliteit. Stadswateren met 
een onnatuurlijke uitstraling scoorden over het algemeen 
slechter, maar er waren ook uitzonderingen. Zelf 
monitoren we niet alle wateren. Daarom zijn metingen 
door burgers waardevol. Het Brandven is een goed 
voorbeeld: we weten nu dat het weinig voedingsstoffen 
bevat. Dat is gunstig voor de waterkwaliteit. 

Wat doet het waterschap aan waterkwaliteit
Voor de kwaliteit van onze beken en rivieren volgen 
we voor het overgrote deel de regels van de Europese 
Kaderrichtlijn Water en Natura2000. We verbeteren de 
waterkwaliteit van overige wateren - zoals stadswateren 
en vennen - door doelen te stellen voor deze wateren en 
samen met partners hierop acties te richten. We doen dit 
door deze wateren goed in te richten en te beheren. We 
streven naar een meer natuurlijk watersysteem. 

Voor stadswateren of vennen doen we dit door het 
toewijzen van gebiedsgerichte functies zoals belevings-
functie, recreatieve functie, natuurfunctie, bergingsfunctie 
etc. Bepaalde wateren of vennen geven we bewust een 
specifieke functis zoals recreatie, natuur of wateropslag. 
Zo kunnen we de waterkwaliteit structureel aanpakken 
en de waterkwaliteit verbeteren.  

Gebiedskenmerken Waterschap  
De Dommel  
•  Landgebruik: ⅓ natuur, ⅓ agrarisch 

en ⅓ bebouwd gebied
• Bodemtype: 95% is zandgrond
• Waterlopen: 12.335 km
• Vlakvormig water: 20,9 km2
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Waterparel Brandven  
in Oisterwijk 
Het Brandven in Oisterwijk is een mooi ven in natuurgebied ‘Oisterwijkse 
Bossen en Vennen’. Het ligt in een bosgebied met heide en meerdere 
vennen. Het Brandven dankt zijn naam aan het feit dat hier bluswater uit 
gehaald werd. Momenteel heeft het een natuurfunctie en is in beheer 
van Natuurmonumenten. Bij het ven kun je allerlei watervogels zien, 
zoals kuifeenden en dodaars. Ook zijn er vele soorten libellen, kikkers 
en salamanders te vinden. Niet alle vennen worden door het waterschap 
gemonitord, het Brandven ook niet. Door dit burgeronderzoek weten 
we nu dat het Brandven weinig nutriënten bevat wat gunstig is voor de 
waterkwaliteit. Dat zie je ook terug in het feit dat er geen snelgroeiende 
waterplanten zoals kroos of draadalgen zijn waargenomen.

Het Brandven in Oisterwijk is een 
mooie waterparel met veel soorten 
watervogels en waterdieren.

Kansen voor waterparels
Als waterschap werken we meer aan natuurlijke wateren. We willen het 
water zo inrichten dat de planten en dieren, die hier van nature voor-
komen, goed kunnen leven. Als we een water herinrichten, dan doen 
we dat door zo veel mogelijk uit te gaan van het principe ‘building with 
nature’. We bewegen mee met de natuurlijke processen. Dat is het 
meest duurzaam op de langere termijn en het kost het minst. 

De kwaliteit van flora en fauna staat voor ons voorop. Daarom 
beperken we de invloed van afvalwater in onze beken, sloten  
of vijvers.

We werken met terreinbeheerders en gemeenten samen  
aan een betere waterkwaliteit door onze kennis rondom  
waterkwaliteit te delen.

Wat kan je zelf doen
Gooi niets in het water. Voer 

geen brood aan de eenden. Veel 
brood eten ze niet op: op die manier 

wordt het water voedselrijker. Dat zorgt 
voor een enorme algengroei en slechte 
waterkwaliteit. Ook als je teveel lokvoer 
voor vissen strooit. Ruim zwerfafval op. 

Natuurlijk als het van jezelf is! Maar 
er zijn ook opschoondagen waar 

je aan mee kunt doen.

Onderhoudsmaatregelen 
•  We beperken de hoeveelheid voedingsstoffen
•  We houden oevers open door bomen om het 

ven te snoeien
•  We baggeren de bodem waar nodig
•  We doen mee aan het venherstel-programma 

van de Provincie Noord-Brabant
•  We adviseren de terreinbeheerder over 

waterkwaliteit en ecologie 


