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Natuurherstel Greveschutven en omgeving 
Het Greveschutven is onderdeel van Natura 2000 en ligt in het natuurgebied Valkenhorst in Valkenswaard.
De kwaliteit van dit type ven is niet optimaal en veel (zeldzame) soorten gaan achteruit. Er is nu een kans om
unieke en omvangrijke natuur te ontwikkelen en te herstellen. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden
met het landschap (overgang beekdal - heide) en de cultuurhistorie (voormalige visvijvers).
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Kansen voor unieke natuurontwikkeling

Maatregelen en globale planning

Winter 2019 
Aan de zuidoostzijde van het Greveschutven 
zijn in 2019 bomen gekapt. Hier kan de heide 
zich uitbreiden en de bosrand vormt een 
minder harde grens. Ook zal hierdoor minder 
water verdampen, waardoor het grondwater 
het ven kan bereiken. De kap is 
gecompenseerd met aanplant van nieuwe 
bomen in de omgeving. Ook worden later in 
het project nog bomen geplant, zoals in het 
Achtereinds Laag.

Eerste helft 2020
Voorbereiding van de bagger- en 
grondwerkzaamheden en aanbesteding 
aan een aannemer.

Zomer 2020
In het Greveschutven komen tijdelijke 
dammen, zodat de ‘baaien’ aan de noorden 
oostzijde water blijven houden. Dit is 
nodig om de aanwezige libellenpopulaties 
te beschermen tijdens het baggeren.

Eind zomer 2020 – eind 2020
Rond augustus start de aannemer met het 
baggeren van het Greveschutven. Het slib dat 
vrijkomt bij het baggeren wordt tijdelijk 
opgeslagen op een perceel van het 
Achtereinds Laag en later afgevoerd.

Winter 2020 – zomer 2021 
Werkvoorbereiding inrichting Achtereinds 
Laag.

Zomer 2021 – februari 2022
Inrichting Achtereinds Laag. De voedselrijke 
toplaag wordt verwijderd en historische 
laagtes en poelen worden uitgegraven. Er 
vindt aanplant plaats van houtsingels
en bos. Er komt een onderhouds- en 
wandelpad en een uitzichtpunt. Het slib uit 
het Greveschutven wordt gelijktijdig met de 
vrijgekomen grond uit het Achtereinds Laag 
afgevoerd. Eindoplevering van het project 
vindt naar verwachting plaats in februari 
2022.

Meer water van goede kwaliteit

Heidelandschap met geleidelijke overgang naar bos

Geschikte omstandigheden voor waterplanten en libellen

Voormalig landbouwgebied wordt natuur

Water van zeer goede kwaliteit uit diepe ondergrondse lagen
(kwelwater) krijgt de ruimte om aan het oppervlak te komen en
in het ven. Hiervoor is bos omgevormd naar heide en zijn grote
wilgenstruwelen verwijderd. Zo vallen delen van het ven niet meer
droog en verbetert de waterkwaliteit.
Kansen voor: Klein en plat blaasjeskruid, gevlekte en Noordse
witsnuitlibel, zeelt, rietvoorn, visarend, tafeleend, kuifeend.

Het ven ligt niet meer geïsoleerd in een bosomgeving,
maar in een heidegebied dat langzaam overgaat in bos. Het
landschap vormt hierdoor meer een eenheid en de ecologische
kwaliteit neemt aanzienlijk toe. Het is er niet helemaal kaal:
hier en daar staan wilgenstruwelen en solitaire bomen.
Kansen voor: Heikikker, moerassprinkhaan, houtsnip.

Flauwe oevers en natte laagten
Het vochtig heidelandschap wordt gecompleteerd door een reeds 
gegraven laagte te verbinden met het Greveschutven. Hierdoor 
heeft het ven de oorspronkelijke flauwe oeverlijn weer terug 
gekregen. Op de oude grens tussen het ven en de laagte ligt een 
eilandje.
Kansen voor: Roerdomp, zwarte ooievaar, kleine plevier, 
rugstreeppad, draad- en snavelzegge, bruine snavelbies, 
beenbreek, grondster.

De voedselrijke sliblaag op de bodem van het Greveschutven is
verwijderd. Hierdoor kunnen de karakteristieke en zeldzame
levensgemeenschappen met waterplanten en libellen zich
herstellen.
Kansen voor: Duizendknoopfonteinkruid, gevlekte glanslibel,
platbuik, zonnedauw.

Het voormalig landbouwgebied is omgevormd naar
waardevolle natuur met laagtes en poelen, vochtige heide en
hooiland en houtsingels en bomen. Dit zorgt voor meer
grondwaterinvloed in het Greveschutven en dringt de verdroging
terug. Wandelaars hebben vanaf een uitkijkpunt zicht op gebied.
Kansen voor: Das, bont zandoogje, klaprozen en korenbloemen,
bijen en hommels, kneu, torenvalk, boomkikker, geelgors.
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