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1. Inleiding
Het Hoogheemraadschap van West-Brabant verricht jaarlijks biologisch
onderzoek in een groot aantal oppervlaktewateren, verspreid over dit
gedeelte van de provincie. In 2003 zijn een aantal werkzaamheden
uitbesteed aan Hydrobiologisch Adviesburo Klink. Hierbij gaat het om
het verzamelen van gegevens ten behoeve van de volgende meetnetten:
•

Permanent meetnet

•

Roulerend meetnet

•

Waternatuur

Van ieder monsterpunt binnen de afzonderlijke meetnetten zal de
ecologische kwaliteit worden beoordeeld met behulp van de STOWA
beoordelingssystemen voor stromende wateren, kanalen, sloten, meren
en plassen, kanalen en gaten (EBEOSYS 1.2)
In totaal zijn 53 wateren onderzocht. In Tabel 1 wordt een overzicht
gegeven van deze wateren en de biologische analyses die hieraan zijn
uitgevoerd.
Het rapport is als volgt opgebouwd:
De resultaten zijn ingedeeld naar monsterpunt, zodat snel duidelijk is
hoe heet met een bepaald water is gesteld. Van ieder monsterpunt is een
foto opgenomen en zijn de EBEOSYS grafieken toegevoegd. Tevens
worden er, indien aanwezig, bijzondere soorten planten, macrofauna,
sieralgen en diatomeeën vermeld. Voor de punten in de categorie
waternatuur zijn indicatiewaarden van de diatomeeen uitgerekend voor
de pH en de trofiegraad (van Dam et al., 1994).
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Tabel 1.

Overzicht van de onderzochte locaties met de geanalyseerde groepen
Biocode

MAFA

MAFY

DIAT

FYTO

WIL3

Wilhelmina Kanaal

100003

P

119,70

404,60

Kan-z

+

+

+

+

DON1

Donge

Water

110001

Code

Meetnet
P

X-coord.
127,04

Y-coord.
401,33

Beoordeling
Swa-4

+

RET4

Retsche Loop

133001

P

128,44

384,53

Swa-4

+

MED5

Mark en Dintel

200029

P

102,36

404,17

Swa-6

+

BOV8

Boven-Mark

210012

P

112,93

390,88

Swa-6

BOV9

Boven-Mark

210016

P

112,05

381,13

Swa-5

+

MER2

Merkske

210201

P

112,82

382,28

Swa-5

+

MER8

Merkske

210202

P

117,40

380,88

Swa-5

+

STR3

+

Strijbeekse beek

210406

P

114,01

390,20

Swa-4

+

Leijloop

210506

P

111,04

390,00

Swa-5

+

CHA3

Chaamse Beek

210803

P

115,74

394,18

Swa-4

+

AAW9

Aa of Weereijs

220005

P

103,10

381,65

Swa-5

AAW1

Aa of Weereijs

220013

P

111,74

399,14

Swa-6

+

MOB8

Molenbeek

240103

P

91,55

388,55

Swa-5

+
+

+

VLI1

Steenbergsche Vliet

300001

P

77,90

404,00

Swa-6

DON5

Donge

590801

P

123,35

406,65

Swa-5

+

OUL3

Oude Ley

110002

R

127,22

397,49

Swa-5

+

Groote Ley

120001

R

124,75

398,24

Swa-5

HUL2

Hultense Ley

120002

R

125,35

397,00

Swa-5

+

OVP1

Afw. Overdiepsche polder

590601

R

124,12

413,92

Slo-k

+

+

ONK7

Onkelsloot

590804

R

127,08

403,94

Slo-z

+

+

+

SCH2

Schorsley

590807

R

123,51

402,72

Swa-5

+

ZAK8

Zuider Afwateringskanaal

590903

R

129,80

411,26

Slo-z

+

+

+

+

KOP4

Koppelkanaal zak Donge

590904

R

122,72

411,12

Kan-z

+

+

+

GRA1

s Gravenmoerse Vaart

590911

R

123,48

409,52

Swa-6

+

BOL1

Bovenste Ley

590915

R

128,88

407,40

Slo-z

+

+

+

PWA1

Plas bij Waspik

590931

R

123,68

411,98

Gat-z

+

+

+

SAS1

Afw. Sasweg

590935

R

127,26

413,52

Slo-k

+

+

+

+

+

+

WIN1

Afw. Winterdijk

590937

R

129,46

411,35

Slo-k

+

+

+

SPO1

Spoorsloot Waalwijk

595003

R

134,40

411,04

Slo-z

+

+

+

WSO1

Stadhuis Oosterhout

105001

R

118,61

405,76

Slo-z

+

+

+

+

+

PEP1

Put Eendrachtspolder

590946

R

119,59

410,55

Gat-z

+

+

+

+

+

LED1

W

119,40

401,65

Eco-z

Leemputten Dorst ven 1

120017

+

+

LED2

Leemputten Dorst ven 2

120018

W

119,53

401,40

Eco-z

+

+

+

+

HML8

Waterloop halve Maan

130010

W

129,48

389,18

Swa-4

+

+

+

ZAN1

Zandwiel

202519

W

104,65

404,06

Gat-z

+

+

+

+

STH1

Zwarte Goor

210412

W

115,84

390,17

Eco-z

+

+

+

+

+

+

PUT1

Putven

210836

W

121,03

390,92

Eco-z

+

+

+

+

KRO1

De Krochten Grote Ven

220301

W

104,24

384,16

Eco-z

+

+

+

+

MAT1

De Matjens

220711

W

96,08

382,73

Slo-v

+

+

+

AAR1

Vennen bij den Aard

220712

W

105,32

384,58

Eco-l

+

+

+

MOG1

DESM

+

LEY6

GRL5

ZOO

Moergat Oude Zoek

221309

W

97,36

388,72

Eco-z

+

+

+

+

OBH2

Oude Buissche Heide Ven 2

221610

W

98,83

387,38

Eco-z

+

+

+

+

KOR1

Kortenhoeff Ven 1

400025

W

83,01

381,65

Eco-z

+

+

+

LKV1

Leikeven

590820

W

130,75

402,39

Eco-z

+

+

+

+

WCA1

Wiel 1 bij Capelle

590930

W

129,44

411,29

Eco-h

+

+

+

+

+

WIN2

Afw. Winterdijk

590936

W

128,75

411,38

Slo-kv?

+

+

+

PLA2

Plantloon Ven 2

591001

W

134,50

409,56

Eco-z

+

+

+

MOS1

Moseven

910112

W

82,50

380,55

Eco-z

+

+

+

HLO5

Heiloop

910113

W

81,69

379,69

Swa-4

+

+

+

VWO1

Vl. Woensdrecht Ven 1

910115

W

82,24

384,27

Eco-z

+

+

+

+

+

+

+
+

VWO2

Vl. Woensdrecht Ven 2

910116

W

82,30

384,72

Eco-z

+

+

+

+

ZWM1

Ven ten Z van Zwaluwmeer

910118

W

84,04

379,62

Eco-z

+

+

+

+

Toelichting: Meetnet; P = permanent; R = roulerend; W = waternatuur. MAFA =
macrofauna; MAFY = macrofyten; DIAT = epifytische diatomeeën;
FYTO = fytoplankton; ZOO = zooplankton; DESM = sieralgen of
desmidiaceeën.
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2. Methoden

2.1. Macrofauna
De macrofauna is bemonsterd met een standaard macrofauna net met
een opening van 30 cm breed en een maaswijdte van 500 µm. In totaal
is een representatief verzamelmonster genomen over een lengte van 5 m
(opp. 1,5 m2) van alle aanwezige biotopen. De monsters zijn direct na
bemonstering gekoeld opgeslagen en zijn binnen 2 dagen uitgezocht
met het blote oog in een witte bak met onderverlichting De monsters
zijn in de regel uitgezocht in 10 submonsters. Per submonster zijn de
aantallen genoteerd van de afzonderlijke groepen. Hierbij zijn voor alle
groepen het totaal aantal in het monster bepaald. De organismen zijn
geconserveerd in ethanol met een eindconcentratie van 70%. Per groep
zijn maximaal 100 individuen gedetermineerd. De gedetermineerde
aantallen zijn vervolgens teruggerekend naar de totale aantallen in de
monsters. De organismen zijn zover mogelijk gedetermineerd, veelal tot
soortsniveau. De gebruikte determinatieliteratuur staat vermeld in het
hoofdstuk Literatuur.

2.2. Macrofyten
De macrofyten zijn opgenomen in de periode juli/augustus volgens de
Tansley-methode (zie tabel). Hierbij is de water- en oevervegetatie
opgenomen over een lengte van ca. 50 m. De begin- en eind coördinaten
zijn opgenomen met een GPS-meter met een gemiddelde
nauwkeurigheid van 5 – 10 m.
code

omschrijving

abundantie

1

zeldzaam

< 3 ex. In opname

2

hier en daar

1-3 ex/m2, bedekking < 5%

3

frekwent

4-10 ex/m2, bedekking < 5%

4

abundant

>10 ex/m2, bedekking < 5%

5

co-dominant

bedekking 5-12,5%

6

dominant

bedekking 12,5-25%

7

dominant

bedekking 25-50%

8

dominant

bedekking 50-75%

9

dominant

bedekking > 75%
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2.3. Epifytische diatomeeën
Op de onderzoekslocaties is 6-8 weken voor de bemonstering
kunstmatig substraat uitgezet. In de meeste gevallen betrof het dobbers
met daarop aangebrachte gepelde rietstengels. In een beperkt aantal
gevallen zijn de rietstengels aan palen vastgemaakt. In de enkele
gevallen dat het substraat is verdwenen, is natuurlijk substraat
bemonsterd. Na bemonstering zijn de rietstengels gekoeld bewaard en
op het laboratorium zijn de monsters diepgevroren bij -18 0C en op deze
wijze bewaard tot de voorbehandeling en analyse. De overige
werkzaamheden zijn uitgevoerd door Koeman en Bijkerk (Haren
Gr.).De soortensamenstelling is bepaald door tenminste 200
waarnemingen van kiezelwieren te determineren. De determinaties zijn
uitgevoerd met de literatuur zoals vermeld in hoofdstuk Literatuur.

2.4. Fytoplankton
Het fytoplankton is veelal maandelijks (maart – oktober) verzameld
door de opdrachtgever. De monsters zijn geconserveerd met acetaat
gebufferde lugol en gekoeld bewaard tot de behandeling. De
determinaties zijn uitgevoerd volgens de Utermöhlmethode, waarbij het
bezinkingsplankton is gedetermineerd in een cuvet met behulp van een
omkeermicroskoop. Per monster zijn tenminste 200 individuen
gedetermineerd. De aantallen zijn steeds omgerekend naar
dichtheden/ml. De determinatieliteratuur staat vermeld in het hoofdstuk
Literatuur.

2.5. Zoöplankton
De bemonstering is uitgevoerd door de opdrachtgever. De
zoöplanktonmonsters zijn geanalyseerd voor een ecologische
beoordeling volgens STOWA. Hierbij worden 200 individuen
gedetermineerd van de groepen raderdieren, watervlooien, copepoden
en grotere protozoën. Omdat de abundantieverschillen tussen deze
groepen groot kunnen zijn, is geprobeerd om de 200 waarnemingen min
of meer gelijk te verdelen tussen de vier hoofdgroepen. Het gehele
monster of het deelmonster werd kwantitatief overgebracht in een
sedimentatiecuvet. Voor sedimentatie van de organismen werd een
periode van minstens één uur (cladoceren en copepoden) tot vier uur
(raderdiertjes en nauplii) in acht genomen. De monsters zijn
geanalyseerd met een omkeermicroscoop De aangetroffen dieren zijn
gedetermineerd tot op de soort indien dit met zekerheid mogelijk was.

2.6. Desmidiaceeën
Het monster, (afkomstig uit Ven 1 Kortenhoeff) verzameld door
veenmos uit te knijpen is geconserveerd met acetaat-gebufferde lugol en
donker en gekoeld bewaard tot de behandeling. De determinaties zijn
6
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uitgevoerd volgens de Utermöhlmethode, waarbij het
bezinkingsplankton is gedetermineerd in een cuvet met behulp van een
omkeermicroskoop. Per monster zijn tenminste 200 individuen
gedetermineerd. Van elke soort is een schatting gemaakt van de
abundantie in het monster, door telling van het aantal cellen in één of
meer bekende deelvolumina. Gestreefd is naar determinatie tot op
soortniveau, waartoe gebruik is gemaakt van de in literatuur vermeld in
Hoofdstuk Literatuur.
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3. Bespreking van de
monsterpunten
Van ieder monsterpunt wordt een EBEOSYS grafiek gegeven. De
kleuren coderen voor de volgende beoordelingen:
Beneden laagste niveau
Laagste niveau
Middelste niveau
Bijna hoogste niveau
Hoogste niveau

3.1. Permanent meetnet
100003 Wilhelminakanaal

In het Wilhelminakanaal bij Oosterhout zijn macrofauna, macrofyten en
epifytische diatomeeën onderzocht.
Het kanaal is beschoeid en de bodem is met keien bestort zodat alleen
fauna van de beschoeiing en van kleinere stenen is bemonsterd. De
8
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vegetatie staat in een smalle strook achter de beschoeiing en bestaat uit
algemene soorten van voedselrijk water, zoals Waterzuring (Rumex
hydrolapathum) Zomprus (Juncus articulatus), Watermunt (Mentha
aquatica) en Moerasspirea (Filipendula ulmaria) De aanwezigheid van
de Kaspische slijkgarnaal Corophium curvispinum geeft aan dat de
fauna van het Wilhelminakanaal beïnvloed wordt door de Maas, waar
deze exoot algemeen voorkomt. Bijzondere soorten zijn de kokerjuffers
Ceraclea dissimilis en Orthotrichia. De stroomminnende muggelarve
Cricotopus triannulatus geeft aan dat er een aanzienlijke dynamiek
heerst in het kanaal en Xenochironomus xenolabis dat er sponzen op de
stenen groeien. De kiezelalg Gomphonema lingulatiforme is een
zeldzame soort van meso-eutrofe niet verontreinigde rivieren (Krammer
& Lange-Bertalot, 1986).
STOWA beoordeling (Kan-z)
100003 Wilhelmina Kanaal
Trofie
Saprobie
Brakkarakter
Waterchemie
Habitatdiversiteit
Variant-eigen karakter

110001 Donge

In de Donge bij de uitmonding in het Wilhelminakanaal is alleen
macrofauna onderzocht.
De Donge vlak voor de uitmonding in het Wilhelminakanaal heeft een
harde zandbodem en de oevers zijn begroeid met helofieten. Op de kale
zandbodem leeft Cladotanytarsus in kleine aantallen. Tussen de
vegetatie is vooral veel Glyptotendipes pallens, Endochironomus
soorten en Polypedilum sordens algemeen. Beekbewoners zijn er niet
aangetroffen. Alleen vlak voor de stuw is er in het water enige stroming
zichtbaar. Behalve de zandbodem wijst ook het voorkomen van
9
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Pisidium casertanum op enige dynamiek (afvoer van slib). Tussen de
vegetatie is een groot aantal mijten verzameld.
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STOWA beoordeling (Swa-6)
110001 Donge
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel

133001 Retsche Loop

In de Retsche Loop bij de Bedafse Brug is alleen macrofauna
onderzocht.
De Retsche Loop ligt diep in het landschap tussen steile oevers. Tijdens
de voorjaarsbemonstering stroomde het water langzaam. Diverse
beekbewonende muggelarven zijn aangetroffen (Apsectrotanypus
trifascipennis, Conchapelopia, Macropelopia, Zavrelimyia en
Paracladopelma nigritula) Daarnaast is de vrij zeldzame kokerjuffer
Limnephilus extricatus verzameld.
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STOWA beoordeling (Swa-4)
133001 Retsche Loop
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel

200029 Mark en Dintel

In de Mark en Dintel bij Zevenbergen is alleen macrofauna onderzocht.
De Mark en Dintel is een brede laaglandbeek, met stilstaand water,
omzoomd door riet. Aangezien de bodem, tenminste langs de oevers,
bedekt is met stenen zijn alleen stenen bemonsterd op macrofauna. De
faunagemeenschap is zeer algemeen in Nederland en zeldzame soorten
zijn niet verzameld. Exoten ontbreken eveneens in het monster.

STOWA beoordeling (Swa-6)
200029 Mark en Dintel
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel

12
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210012 Boven Mark

In de Boven Mark bij Galder is alleen macrofauna onderzocht.
De Boven Mark is een brede benedenloop met, tijdens de bemonstering,
stagnant water. De bodem is slibrijk, hetgeen tot uitdrukking komt in
het dominante voorkomen van Oligochaeta. Bijzondere soorten zijn niet
waargenomen. Chironomus acutiventris (muggelarve) is de enige zwak
rheofiele soort die is aangetroffen. Daarnaast is de uit Amerika
afkomstige vlokreeft Crangonyx pseudogracilis verzameld

13
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STOWA beoordeling (Swa-6)
210012 Boven-Mark
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel

210016 Boven Mark

In de Boven Mark op de Belgische grens bij Minderhout is alleen
macrofauna onderzocht.
De Boven Mark meandert nog volop en het beekkarakter is behouden
gebleven. De substraatdiversiteit is echter zeer gering en naast verspreid
liggende stenen, bestaat de bodem uit kaal slibhoudend zand. De
bloedzuiger Trocheta pseudodina is een vrij bijzonder soort.
Stroomminnende soorten zijn de muggelarven Conchapelopia,
Odontomesa fulva en Rheotanytarsus. Zowel de diversiteit als de
dichtheid van de macrofauna is zeer gering.
Bijzondere soorten
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STOWA beoordeling (Swa-5)
210016 Boven-Mark
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel

210201 Merkske

In ’t Merkske bij Castelré is alleen macrofauna onderzocht.
De witte oevers langs de beek doen denken aan aanzandingen tijdens
hoog water, maar in werkelijk is het cement dat is aangesmeerd. De
reden hiervoor is niet achterhaald, maar lijkt een alternatief voor het
bestorten van de oevers om levende meandering tegen te gaan. Verder
liggen er drempels in de beek en is groeien er wat waterplanten. Met
ongeveer 50 soorten is het monster één van de rijkste van de
onderzochte beken. Veel stroomminnende soorten zijn aangetroffen,
zoals Stylodrilus heringianus, Lebertia insignis, Nemoura cinerea,
Calopteryx splendens (weidebeekjuffer), Platycnemus pennipes,
Oulimnius tuberculatus, Hydropsyche angustipennis, Hydroptila,
Mystacides azurea, Conchapelopia, Macropelopia, Odontomesa fulva,
Brillia flavifrons, Cricotopus triannulatus, Eukiefferiella claripennis
agg., Orthocladius, Paratrichocladius rufiventris, Paracladopelma
laminata agg., Rheotanytarsus, Odagmia ornata en de zeldzame
Polypedilum cultellatum.
STOWA beoordeling (Swa-5)
210201 Merkske
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel
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210202 Merkske

In ’t Merkske bij de Baarlebrug is alleen macrofauna onderzocht.
Het Merkske bij de Baarlebrug ligt diep in het landschap als gevolg van
het uitdiepen in de 60-er jaren van de vorige eeuw (Buskens, 1986).
Zandruggen en stroomkuilen van meer dan 1 m diep wisselen elkaar af.
De bodem bestaat uit zand met verspreid enige vegetatie. De
macrofauna is minder soortenrijk dan op het vorige monsterpunt. Het
aantal rheofiele soorten is vergelijkbaar. Zeldzame soorten zijn niet
aangetroffen.
STOWA beoordeling (Swa-5)
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel
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In de Strijbeekse Beek bij Strijbeek is alleen macrofauna onderzocht.
In het voorjaar stroomde het water tussen grote velden drijvend
fonteinkruid (Potamogeton natans). In de zomer was de afvoer
minimaal en was de beek vrijwel dichtgegroeid met helofieten. Veel
stroomminnende soorten wijzen er op dat de Strijbeekse Beek nog een
sterk beekkarakter heeft in het voorjaar. Aangetroffen zijn de
weidebeekjuffer (Calopteryx splendens), Nemoura cinerea,
Hydropsyche angustipennis, Lype phaeopa, Oulimnius tuberculatus,
Dicranota, Brillia longifurca, Polypedilum cultellatum, P. scalaenum,
Paratrichocladius rufiventris, Diplocladius cultriger, Eukiefferiella
claripennnis agg., Paracladopelma laminata agg. en Lebertia
inaequalis. Euthyas truncata is een zeldzame watermijt, die echter niet
aan beken gebonden is (Smit en van der Hammen, 2000) en ook in 1997
in de Strijbeekse beek is aangetroffen (referentiecollectie HWB).
Opmerkelijk is verder dat de dichtheden in de beek bijzonder laag zijn.
Opvallende afwezige is de vlokreeft Gammarus. De reden voor de lage
dichtheden wordt gezocht in erosie tijdens hoge (winter) afvoeren,
mogelijk in combinatie met schoning.
STOWA beoordeling (Swa-4)
210406 Strijbeekse beek
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel
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210506 Leyloop

In de Leyloop bij Rijsbergen is alleen macrofauna onderzocht.
In het nauwelijks stromende water zijn Chironomus acutiventris en
Micropsectra atrofasciata de enige stroomminnende dansmuglarven (3
in totaal). De macrofauna bestaat vrijwel uitsluitend uit Oligochaeta.
Dit houdt in dat de bodem bedekt is met een laagje slib. De extreem
arme macrofauna in het monster duidt op grote dynamiek en (als gevolg
daarvan) en uitzonderlijk arme biotopen.
STOWA beoordeling (Swa-5)
210506 Leijloop
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel
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210803 Chaamse Beek

In de Chaamse Beek bij Geersbroek is alleen macrofauna onderzocht.
De Chaamse beek is hier zeer diep gelegen in een betrekkelijk
kleinschalig agrarisch landschap. De bodem is bedekt met vegetatie,
sapropelium en vooral veel blad, afkomstig van de bomen langs de weg.
De beek wordt jaarlijks voor de helft geschoond in het najaar. De
macrofauna gemeenschap bevat veel stroomminnende soorten zoals
Mideopsis crassipes, Baetis, Nemoura cinerea, Oulimnuis tuberculatus,
Hydropsyche angustipennis, Conchapelopia, Odontomesa fulva.
Diplocladius cultriger, Eukiefferiella discoloripes gr., Thienemanniella
flaviforceps agg., Paracladopelma nigritula, Polypedilum scalaenum en
Rheotanytarsus. De enige zeldzame soort is de watermijt Mideopsis
crassipes.
STOWA beoordeling (Swa-4)
210803 Chaamse Beek
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel
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220005 Aa of Weerijs

In de Aa of Weerijs bij de Watermolenbrug van Tereik (B) is alleen
macrofauna onderzocht.
De Aa of Weerijs ligt tussen steile oevers diep in het landschap. Het
water stroomde er in het voorjaar met 30 cm/s in de stroomdraad. De
oevers onder water zijn afwisselend zwak glooiend tot zeer diep
uitgesleten. De macrofauna is bemonsterd in het fijne en grove zand op
de bodem en in de verspreide vegetatie langs de oever. Bijzondere
soorten zijn hierbij niet aangetroffen. De stroomminnende soorten zijn
Lebertia inaequalis, Hydropsychee angustipennis, Conchapelopia,
Odontomesa fulva, Brillia flavifrons, Paracladopelma laminata agg. en
Rheotanytarsus. De Amerikaanse vlokreeft Crangonyx pseudogracilis
is hier aangetroffen.
STOWA beoordeling (Swa-5)
220005 Aa of Weerijs
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel
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220013 Aa of Weerijs

In de Aa of Weerijs in Breda is alleen macrofauna onderzocht.
De Aa of Weerijs in Breda is een brede stagnante watergang. Plaatselijk
zijn op de oevers aanzandingen aanwezig, zodat er bij hoogwater nog
wel degelijk sprake is van een beekkarakter. De macrofauna bevat geen
bijzondere soorten en slechts een beperkt aantal rheofiele soorten
(Platycnemus pennipes, Conchapelopia, Macropelopia en Odontomesa
fulva. De Amerikaanse vlokreeft Crangonyx pseudogracilis is ook hier
verzameld.
STOWA beoordeling (Swa-6)
220013 Aa of Weerijs
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel
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240103 Molenbeek

In de Molenbeek bij Nispen is alleen macrofauna onderzocht.
Op de ondergraven linkeroever zijn recent alle populieren verwijderd.
De rechter oever loopt glooiend af. Het aanwezige substraat bestaande
uit detritus, fijn zand, takken en verspreid staande waterplanten is
bemonsterd. Zeldzame soorten zijn er niet in aangetroffen. Ondanks de
stroming (25 cm/s) zijn er slechts drie rheofiele soorten aangetroffen
(Nemoura cinerea, Conchapelopia en Rheotanytarsus.
STOWA beoordeling (Swa-5)
240103 Molenbeek
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel
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300001 Steenbergsche Vliet

In de Steenbergsche Vliet bij de Heen vlak voor de uitmonding in het
Volkerak is alleen macrofauna onderzocht.
De Steenbergsche Vliet is een voormalige getijdekreek, omzoomd door
riet. De bodem bestaat uit grof zand met detritus. Het water is stagnant.
Met ca. 50 taxa kan de Steenbergsche Vliet matig soortenrijk worden
genoemd. Stroomminnende soorten zijn niet aangetroffen. De exoten
Crangonyx pseudogracilis, Corophium curvispinum en
Dikerogammarus villosus zijn inmiddels ook hier doorgedrongen. De
Steenbergse Vliet staat in open verbinding met de grote rivieren, die de
aanvoerbron zijn van Kaspische Corophium curvispinum en
Dikerogammarus via het Donau-Main-Rijnkanaal.
STOWA beoordeling (Swa-6)
300001 Steenbergsche Vliet
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel
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590801 Donge

In de Donge ter hoogte van de Rode Brug bij ‘s Gravenmoer is alleen
macrofauna onderzocht.
De bodem van de zeer traag stromende Donge is bedekt met een laag
modder, blad en stenen. De faunagemeenschap komt zeer algemeen
voor in stagnant water. Rheofiele soorten ontbreken.
STOWA beoordeling (Swa-6)
590801 Donge
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel
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3.2. Roulerend meetnet
110002 Oude Ley

In de Oude Ley ter hoogte van de Bredaseweg bij Tilburg is alleen
macrofauna onderzocht.
Alhoewel het water in de Oude Ley niet stroomde ten tijde van de
macrofaunabemonstering zijn er toch nog enige soorten aangetroffen
van stromend water. Het betreft de mijten Mideopsis crassipes en
Lebertia inaequalis. De eerste is zeldzaam en komt vooral voor in
schone beken. De tweede is algemener maar heeft in stilstaand water
wel behoefte aan een goede zuurstofhuishouding (Smit en van der
Hammen, 2000). De bodem van de Oude Ley bestaat grotendeels uit
fijn puin. Doordat waterplanten ontbreken is de substraatdiversiteit
gering. Dit resulteert in een gering aantal individuen en soorten in het
macrofaunamonster.
STOWA beoordeling (Swa-5)
110002 Oude Ley
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel
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120001 Groote Ley

In de Groote Ley bij Hulten is alleen macrofauna onderzocht.
De Groote Ley is een genormaliseerde en gekanaliseeerde laaglandbeek
die niet stroomde tijdens de bemonstering. De ondiepe oevers zijn
bedekt met riet en de bodem bestaat uit modder met detritus. De
bloedzuiger Dina lineata is vrij zeldzaam. Conchapelopia is de enige
stroomminnende soort in de beek. De Amerikaanse exoot, Crangonyx
pseudogracilis is in het monster aanwezig in grote aantallen.
STOWA beoordeling (Swa-5)
120001 Groote Ley
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel
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120002 Hultense Ley

In de Hultense Ley bij Wijkevoort is alleen macrofauna onderzocht.
De Hultense Ley is een genormaliseerde laaglandbeek, die niet
stroomde tijdens de bemonstering. De bodem is met ijzeroker bedekt en
het water is helder zodat er sprake is van toestromend grondwater.
Polypedilum albicorne is als enige dansmuglarve kenmerkend voor
kleine stromende beken (Klink, 2002). Larven van de zeldzame
dansmuglarve Zavrelia pentatoma wijzen eveneens op de toevoer van
grondwater (kwel). De vlokreeften worden vertegenwoordigd door de
Amerikaanse exoot, Crangonyx pseudogracilis. De soort is in
Nederland voor het eerst in 1979 aangetroffen en komt inmiddels in
grote delen van het land voor. Vooral via inlaten van gebiedsvreemd
water kan de vlokreeft allerlei kleinere sloten en beken koloniseren. Een
bloedzuiger die slechts zelden wordt aangetroffen is Trocheta
pseudodina. Volgens Nesemann (1993) is de soort in Nederland
algemeen. T. pseudodina is een semiterrestrische soort, waardoor hij
zelden in aquatische monsters wordt aangetroffen. De
macrofaunasamenstelling in de Hultensche Ley is kenmerkend voor een
gestuwde beek, waarin de stroomsnelheid geen rol van betekenis speelt.
STOWA beoordeling (Swa-5)
120002 Hultense Ley
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel

27

Ecologisch onderzoek van wateren in West-Brabant

590601 Afwatering Overdiepsche Polder

In de Afwatering in de Overdiepsche Polder bij de Graafse Weg zijn de
macrofauna, macrofyten en epifytische diatomeeën onderzocht.
Door toevoer van kwelwater stroomt het water, zij het met slechts 1
mm/sec. De bodem is bedekt met een laag zwarte modder. Het water is
helder en op de bodem groeien kranswieren (Chara vulgaris), Smalle
waterpest (Elodea nuttallii), Tenger fonteinkruid (Potamogeton
pusillus) en Sterrekroos (Callitriche). Op de oevers staan algemene
soorten van voedselrijk water, zoals Hoge cyperzegge (Carex
pseudocyperus), Moerasspirea (Filipendula ulmaria), Liesgras
(Glyceria maxima), Kattestaart (Lythrum salicaria), Riet (Phragmytes
australis) en Echte valeriaan (Valeriana officinalis) De macrofauna
bestaat uit algemene tot zeer algemene soorten van stilstaand water.
STOWA beoordeling (Slo-k)
590601 Afw. Overdiepsche polder
Trofie
Saprobie
Brakkarakter
Zuurkarakter
Waterchemie
Permanentie
Toxiciteit
Structuur
Variant-eigen karakter

28

Ecologisch onderzoek van wateren in West-Brabant

590804 Onkelsloot

In de Onkelsloot bij de Moer zijn de macrofauna, macrofyten en
epifytische diatomeeën onderzocht.
De Onkelsloot is een genormaliseerde beek met traag stromend water.
Op de bodem en oevers is veel vegetatie aanwezig en daardoor is er
veel variatie in biotopen. In de waterkolom zijn aangetroffen:
Sterrekroos (Callitriche), Smalle waterpest (Elodea nuttallii),
Schedefonteinkruid (Potamogeton pectinatus) en Kleine egelskop
(Sparganium emersum). In de oeverzone staan Oeverzegge (Carex
riparia), Mannagras (Glyceria fluitans) Rietgras (Phalaris
arundiinacea), Waterpeper (Polygonum hydropiper) en Waterzuring
(Rumex hydrolapathum). Als gevolg van de biotooprijkdom zijn er
maar liefst 62 macrofauna taxa verzameld. Vooral het aantal
schelpdieren (14 soorten) is hoog. De muggelarve Conchapelopia is de
enige stroomminnende soort. Alle soorten zijn algemeen en ook hier is
de Amerikaanse vlokreeft Crangonyx pseudogracilis aangetroffen.
STOWA beoordeling (Slo-z)
590804 Onkelsloot
Trofie
Saprobie
Brakkarakter
Zuurkarakter
Waterchemie
Permanentie
Toxiciteit
Structuur
Variant-eigen karakter

29

Ecologisch onderzoek van wateren in West-Brabant

590807 Schorsley

In de Schorsley ter hoogte van de Vierbundersweg bij Dongen is alleen
de macrofauna onderzocht.
In het voorjaar is de bodem begroeid met een tapijt aan draadalgen en
sterrekroos (Callitriche). In de zomer zal dit vermoedelijk vervangen
zijn door een kroosdek. De macrofauna gemeenschap in de Schorsley
wordt gedomineerd door Oligochaeta, terwijl er verder alleen
bloedzuigers, dansmuggen en schelpdieren zijn aangetroffen. De
dansmuglarve Micropsectra atrofasciata is de enige stroomminnende
soort in het monster. Op basis van de macrofauna kan de Schorsley
worden ingedeeld in de categorie belaste gereguleerde beken (cenotype
R5 in Verdonschot, 1990).
STOWA beoordeling (Swa-5)
590807 Schorsley
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel
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590903 Zuider Afwateringskanaal

In het Zuider Afwateringskanaal ter hoogte van de Winterdijk zijn de
macrofauna, macrofyten en epifytische diatomeeën onderzocht.
Door de drijvende waterplanten en de oevervegetatie ontstaat een grote
variatie in biotopen. Drijvende waterplanten zijn Gele plomp (Nuphar
lutea) en Watergentiaan (Nymphoides peltata). Langs de oever staan
Oeverzegge (Carex riparia), Liesgras (Glyceria maxima), Gele lis (Iris
pseudacorus) Rietgras (Phalaris arundinacea), Pijlkruid (Sagittaria
sagittifolia) en Kleine egelskop (Sparganium emersum). Het
voorkomen van de laatste twee soorten wijst er op dat in het kanaal
voedselrijk gebiedseigen water wordt afgevoerd Weeda et al., 1994). De
rijkdom aan biotopen heeft tot gevolg dat er maar liefst 89 macrofaunataxa zijn verzameld. Vrijwel alle groepen zijn goed vertegenwoordigd.
De watermijten voeren met 23 soorten de boventoon. Vrijwel alle
soorten zijn algemeen tot zeer algemeen. Soorten van stromend water
zijn niet aangetroffen.
STOWA beoordeling (Slo-z)
590903 Zuider Afwateringskanaal
Trofie
Saprobie
Brakkarakter
Zuurkarakter
Waterchemie
Permanentie
Toxiciteit
Structuur
Variant-eigen karakter
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590904 Koppelkanaal Zak Donge

In het Koppelkanaal Zak Donge in Raamsdonk zijn de macrofauna,
macrofyten en epifytische diatomeeën onderzocht.
In dit kanaal zijn de oevers rijkelijk begroeid en op de rechter oever
loopt het talud onder water zeer vlak. Verspreid liggen velden met
drijvende waterplanten. De bodem nabij de oever bestaat grotendeels uit
sapropelium en iets verder uit de kant is de bodem zandig.
Ondergedoken water planten zijn Aarvederkruid (Myriophyllum
spicatum), Smalle waterpest (Elodea nuttallii) en Sterrekroos
(Callitriche). Drijvende waterplanten zijn Eendekroos (Lemna minor),
Gele plomp (Nuphar lutea) en Watergentiaan (Nymphoides peltata).
Langs de oevers staan Liesgras (Glyceria maxima), Gele lis (Iris
pseudacorus), Waterzuring (Rumex hydrolapathum), Pijlkruid
(Sagittaria sagittifolia) en kleine egelskop (Sparganium emersum). De
laatste twee soorten duiden er op dat het kanaal gebiedseigen water
afvoert. Het macrofauna monster, genomen tussen vegetatie en bodem
is zeer divers met 97 macrofauna taxa. Vrijwel alle taxa zijn algemeen,
behalve de kever Oulimnius rivularis en de zeer zeldzame muggelarve
Glyptotendipes signatus, die leeft in mosdierkolonies (Bryozoa). De
erwtenmossel Pisidium casertanum plicatum en de muggelarve
Micropsectra atrofasciata zijn soorten van stromend water. Ook de
Amerikaanse vlokreeft Crangonyx pseudogracilis is verzameld.
STOWA beoordeling (Kan-z)
590904 Koppelkanaal zak
Donge
Trofie
Saprobie
Brakkarakter
Waterchemie
Habitatdiversiteit
Variant-eigen
karakter

32

Ecologisch onderzoek van wateren in West-Brabant

590911 ’s Gravenmoerse Vaart

In de ’s Gravenmoerse Vaart ter hoogte van de Wielstraat is alleen de
macrofauna onderzocht.
Stroomopwaarts van de Wielstraat heeft de Vaart in het voorjaar van
2003 een nieuw profiel gekregen. Stroomafwaarts (foto) is het oude
profiel nog aanwezig met beperkte beschoeiing en op de linker oever
een geleidelijke overgang tussen land en water. In de oeverzone en in
het midden staan waterplanten. De bodem bestaat uit sapropelium,
modder en bladeren. In totaal zijn 55 taxa verzameld, vrijwel allemaal
algemene soorten. Alleen de watermijt Unionicola gracilipalpis is vrij
zeldzaam. De muggelarve Conchapelopia is de enige rheofiele soort.
STOWA beoordeling (Swa-6)
590911 s Gravenmoerse Vaart
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel
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590915 Bovenste Ley

In de Bovenste Ley zijn de macrofauna, macrofyten en epifytische
diatomeeën onderzocht.
De Bovenste Ley is een genormaliseerde beek die tijdens de
bemonsteringen niet stroomde. De beek is grotendeels bedekt met een
kroosdek (Lemna minor). Smalle waterpest (Elodea nuttallii) en
Aarvederkruid (Myriophyllum spicatum). Langs de oever staat Liesgras
(Glyceria maxima), Kattestaart (Lythrum salicaria), Rietgras (Phalaris
arundinacea) en Riet (Phragmytes australis) In totaal zijn 61
macrofauna taxa verzameld. De chironomidenfauna wordt gedomineerd
door Polypedilum bicrenatum, een soort van grote open wateren en
beken met een fijnzandige bodem. Aan de zandribbels op de bodem is
te zien dat tenminste tijdelijk erosie van slib optreedt. Dit blijkt ook uit
het voorkomen van Pisidium henslowanum (in grote aantallen) en P.
moitessierianum, beide soorten van stromend water. Het grote aantal
Oligochaeta wijst er op dat plaatselijk ook ophoping van slib
plaatsvindt. Zeldzame soorten zijn niet aangetroffen Ten tijde van de
bemonstering is het water nog helder.
STOWA beoordeling (Swa-5)
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel
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590931 Plas bij Waspik

In de Plas bij Waspik zijn de macrofauna, macrofyten, epifytische
diatomeeën, fytoplankton en zoöplankton onderzocht.
Deze zandwinput is zeer helder met een zichtdiepte van ca 3 m. De
oevers zijn steil afgewerkt, waardoor een geleidelijke overgang land –
water ontbreekt. De vegetatie is verspreid en duidt op voedselrijk
kalkrijk water. Ondergedoken waterplanten zijn Smalle waterpest
(Elodea nuttallii) en Lidsteng (Hippurus vulgaris). De oevervegetatie
bestaat uit els en Wilgen met in de ondergroei Oeverzegge (Carex
riparia), Waterbies (Eleocharis palustris), Koninginnekruid
(Eupatorium cannabinum), Wolfspoot (Lycopus europaeus),
Watermunt (Mentha aquatica), Riet (Phragmytes australis) en Grote
lisdodde (Typha latifolia). Er zijn 47 taxa macrofauna verzameld met
daarbij geen zeldzame soorten. De meest voorkomende soort is de
driehoeksmossel (Dreissena polymorpha). Er zijn 4 soorten watermijten
aangetroffen, wat er op wijst dat de bedekking van waterplanten gering
is (zie boven).
STOWA beoordeling (Gat-z)
590931 Plas bij Waspik
Brakkarakter
Zuurkarakter
Trofie
Saprobie
Habitatdiversiteit
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590935 Afwatering Sasweg

In de Afwatering langs de Sasweg bij Capelle zijn de macrofauna,
macrofyten en epifytische diatomeeën onderzocht.
In deze diep ontwaterende poldersloot is een zeer eenzijdige
macrofauna gemeenschap (28 taxa) aangetroffen die hoofdzakelijk
bestaat uit Chironomus larven en borstelwormen. Bijzondere soorten
zijn er niet aangetroffen en watermijten ontbreken geheel. De vegetatie
wijst op grote voedselrijkdom (onder andere Eendekroos) en op een
slechte zuurstofhuishouding (Liesgras). De submerse vegetatie bestaat
uit Tenger fonteinkruid (Potamogeton pusillus) en Draadwier). Er drijft
Eendekroos (Lemna minor) op het water en de volgende helofieten zijn
aangetroffen: Grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica), Hoge
cyperzegge (Carex pseudocyperus), Lidrus (Equisetum palustre),
Liesgras (Glyceria maxima), Riet (Phragmytes australis) en
Moerasandoorn (Stachys palustris).
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STOWA beoordeling (Slo-k)
590935 Afw. Sasweg
Trofie
Saprobie
Brakkarakter
Zuurkarakter
Waterchemie
Permanentie
Toxiciteit
Structuur
Variant-eigen karakter

590937 Afwatering Winterdijk

In de Afwatering Winterdijk bij Labbegat zijn de macrofauna,
macrofyten en epifytische diatomeeën onderzocht.
In deze door kwel gevoede sloot is een dichte vegetatie van
waterplanten aanwezig. Enkele duiden op een matig voedselaanbod
zoals Kale jonker (Cirsuim palustre), moerasrolklaver (Lotus
uliginosus), Koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) en Egelboterbloem
(Ranunculus flammula). Soorten als Waterviolier (Hottonia palustris),
Grote boterbloem (Ranunculus lingua) en Kleine watereppe (Berula
erecta) duiden op de kalkrijkdom maar een laag fosfaatgehalte (vooral
Waterviolier). In totaal zijn 25 soorten freatophyten in de sloot
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waargenomen, waaronder geen soorten van de rode lijst. De fauna van
de dansmuggen is bijzonder door het voorkomen van een paar niet
algemene soorten. Hierbij gaat het om Schineriella schineri, pas recent
beschreven Klink en Moller Pillot (2003.) en Zavrelia pentatoma. Deze
soorten zijn gebonden aan kwel. Een vrij zeldzame kever is Haliplus
confinis die gebonden is aan kranswiervegetaties (Drost et al., 1992).
Van de watermijten is Pionacercus norvegicus een zeldzame soort van
permanente of uitdrogende wateren (Smit en van der Hammen, 2000).
Zie ook intermezzo bij Waternatuur onder de bespreking van 590930
Wiel 1 bij Capelle.
STOWA beoordeling (Slo-k)
590937 Afw. Winterdijk
Trofie
Saprobie
Brakkarakter
Zuurkarakter
Waterchemie
Permanentie
Toxiciteit
Structuur
Variant-eigen karakter

595003 Spoorsloot Waalwijk
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In de Spoorsloot in Waalwijk zijn de macrofauna, macrofyten en
epifytische diatomeeën onderzocht.
De Spoorsloot is een vrij diepe sloot (80 cm) met een stevige
zandbodem met detritus. De vegetatie is vrij ijl met een Aarvederkruid
(Myriophyllum spicatum) als meest verspreide soort. De enige andere
ondergedoken waterplant is Groot blaasjeskruid (Utricularia vulgaris).
Deze soort indiceert dat de sloot gevoed wordt met diep (kalkrijk)
grondwater. Overige waterplanten zijn Gele plomp (Nuphar lutea),
Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) en Kleine egelskop (Sparganium
emersum). Langs de oevers staat Hoge cyperzegge (Carex
pseudocyperus), Liesgras (Glyceria maxima), Moerasrolklaver (Lotus
uliginosus), Kattestaart (Lythrum salicaria), Riet (Phragmites
australis), Waterpeper (Polygonum hydropiper) en Waterzuring (Rumex
hydrolapathum) Dank zij de vegetatie zijn er 47 macrofauna taxa
verzameld. De gemeenschap bestaat uitsluitend uit algemene soorten,
waarbij vooral chironomiden domineren. Daarnaast zijn er watermijten
en libellen aangetroffen, die gebonden zijn aan de vegetatie. De
kiezelalg Eunotia naegelii is een doelsoort voor weinig gebufferd
mesotroof water.

STOWA beoordeling (Slo-z)
595003 Spoorsloot Waalwijk
Trofie
Saprobie
Brakkarakter
Zuurkarakter
Waterchemie
Permanentie
Toxiciteit
Structuur
Variant-eigen karakter

105001 Stadhuis Oosterhout
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In de vijver bij het stadhuis van Oosterhout zijn de macrofauna,
macrofyten, epifytische diatomeeën, fyto- en zoöplankton onderzocht.
De vijver is omzoomd door Riet (Phragmites australis) en in het water
zijn Waterlelie (Nymphaea alba), Watergentiaan (Nymphoides peltata)
en Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans) aangetroffen. Ook de
oevervegetatie, bestaande uit o.a. Gele lis (Iris pseudacorus), Wolfspoot
(Lycopus europaeus) en Zomprus (Juncus articulatus) wijst op de
voedselrijkdom van het water. In de vijver bij het stadhuis van
Oosterhout zijn 56 macrofauna taxa aangetroffen. Dit redelijk grote
aantal is te danken aan de vegetatie, waardoor er onder andere 12
soorten watermijten zijn verzameld. De mosdierkolonies bewonende
muggelarve Glyptotendipes signatus is een zeer zeldzame soort.
Glyptotendipes caulicola is een vrij zeldzame soort. De overige soorten
zijn (vrij) algemeen.
STOWA beoordeling (Slo-z)
105001 Stadhuis Oosterhout
Trofie
Saprobie
Brakkarakter
Zuurkarakter
Waterchemie
Permanentie
Toxiciteit
Structuur
Variant-eigen karakter

590946 Put Eendrachtspolder

In de Put Eendrachtspolder bij Raamsdonkveer zijn de macrofauna,
macrofyten, epifytische diatomeeën, fyto- en zoöplankton onderzocht.
In de heldere zandwinput is een ijle vegetatie aanwezig van Smalle
waterpest (Elodea nuttallii) en Gekroesd fonteinkruid (Potamogeton
crispus) (geplukt door sportduikers). Langs de kant is een ijle
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begroeiing aanwezig met daarin Koninginnekruid Eupatorium
cannabinum), Wolfspoot (Lycopus europaeus), Watermunt (Mentha
aquatica) en Riet (Phragmytes australis). Bij de macrofauna is Piona
obturbans, een vrij zeldzame watermijt, verzameld van grotere wateren
met een goede kwaliteit (Smit en van der Hammen, 2000). Stictotarsus
duodecimpustulatus is een vrij zeldzame kever die hoofdzakelijk
voorkomt in stromend water en grotere wateren met een goede
waterkwaliteit (Drost et al., 1992). Kenmerkende Chironomidae voor
matig voedselrijke zandwinputten met een goede waterkwaliteit zijn:
Prodiamesa olivacea, Psectrocladius obvius en Demicryptochironomus
vulneratus. De laatste soort is tevens vrij zeldzaam in Nederland.
STOWA beoordeling (Gat-z)
590946 Put Eendrachtpolder
Brakkarakter
Zuurkarakter
Trofie
Saprobie
Habitatdiversiteit

3.3. Waternatuur
120017 Leemputten Dorst Ven 1
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In Ven 1 van de Leemputten bij Dorst zijn de macrofauna, macrofyten,
epifytische diatomeeën en fytoplankton onderzocht.
De vegetatie is ijl met laag blijvende oeverplanten. Naast de
zuurminnende Knolrus (Juncus bulbosus) en Waternavel (Hydrocotyle
vulgaris) zijn alleen soorten van voedselrijk water aangetroffen, zoals
Geknikte vossestaart (Alopecurus geniculatus), Moerasbies (Eleochares
palustris), Moeraswalstro (Galium palustre), Wolfspoot (Lycopus
europaeus), Moeras vergeet-mij-nietje (Myosotis palustris), Waterpeper
(Polygonum hydropiper) en Kleine egelskop (Sparganium emersum).
Tenslotte is er verspreid de Grondster (Illecebrum verticillatum)
aangetroffen, een rode lijst 3 soort. De macrofauna in Ven 1 van de
Leemputten bij Dorst is relatief soortenarm met slechts 33 taxa. De
reden hiervoor is de afwezigheid van waterplanten en een vrij kale
leembodem. Veenmos (Sphagnum) is schaars en komt zeer verspreid
voor (klasse 2 Tansley-opname) De waterwants Sigara scotti en de
muggelarve Einfeldia dissidens zijn vrij zeldzaam. De overige soorten
zijn algemeen. De kiezelalgen indiceren een circumneutrale pH en
meso-eutroof water.
STOWA beoordeling (Eco-z)
120017 Leemputten Dorst Ven 1
Variant-eigen karakter
Trofie
Verzuring

120018 Leemputten Dorst Ven 2

In Ven 2 van de Leemputten bij Dorst zijn de macrofauna, macrofyten,
epifytische diatomeeën en fytoplankton onderzocht.
Rondom het ven is een ijle begroeiing aanwezig waarin Pitrus (Juncus
effusus) het aspect bepaalt. Evenals bij Ven 1 is ook hier een beperkt
aantal soorten aanwezig van zuur water (Veenmos, Knolrus en
Waternavel). De overige soorten zijn eutravent en in hoge mate
vergelijkbaar met die in Ven 1. Soorten die niet in Ven 1 zijn gevonden
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zijn: Naaldwaterbies (Eleocharis acicularis), Holpijp en Lidsteng
(Equisetum fluviatile en E. palustre), Zomprus (Juncus articulatus) en
Brunel (Prunella vulgaris).De macrofauna is met 37 taxa weinig divers.
De submerse vegetatie bestaat uit plukjes veenmos (Sphagnum). De
bodem is verder kaal. Bijzonder is de muggenlarve Conchapelopia die
algemeen voorkomt in stromend water en slechts zelden in stilstaand
water wordt verzameld. Tribelos intextus is een zeldzame muggelarve
van matig voedselrijk water. De kiezelalgen indiceren een
circumneutrale pH en mesotroof water.

STOWA beoordeling (Eco-z)
120018 Leemputten Dorst Ven 2
Variant-eigen karakter
Trofie
Verzuring

130010 Waterloop Halve Maan

In de Waterloop Halve Maan op het landgoed het Ooijevaarsnest zijn de
macrofauna, macrofyten en epifytische diatomeeën.
In dit ijzerrijke bosloopje met nauwelijks stroming is de bodem bedekt
met half vergaan blad. Op de oever staat een enkele Pitrus (Juncus
effusus) in het halfduister. Tussen het blad op de bodem leven de larven
van Macropelopia en Chironomus. Beide aangepast aan het leven in
zuurstofarm water. Ook de kevers Agabus chalconatus en Hydroporus
memnonius prefereren stilstaand of zwak stromend water met veel
bladval (Drost et al., 1992).Van de 13 verzamelde taxa is alleen Agabus
chalconatus een vrij zeldzame soort. De overige taxa zijn algemeen.
Het beeld van de kiezelwieren duidt op een zeer zuur milieu door de
dominantie van Eunotia exigua.De gemeten pH schommelt tussen de 4
en 5. De kiezelalgen indiceren een pH < 5,5. De trofiegraad kon niet
worden geschat vanwege te weinig indicatorsoorten.
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STOWA beoordeling (Swa-4)
130010 Waterloop Halve Maan
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel

202519 Zandwiel

In de Put Eendrachtpolder bij zijn de macrofauna, macrofyten,
epifytische diatomeeën, fyto- en zoöplankton onderzocht.
Begin mei was in dit heldere zandgat een begin te zien van een
blauwwierbloei. In de plas wordt veel gevist, afgaande op het grote
aantal steigertjes. De bodem langs de oever is met puin bestort, zodat de
eigenlijke bodem niet te bemonsteren is. Ondergedoken waterplanten
zijn niet waargenomen. Wel komt verspreid Gele plomp (Nuphar lutea)
en Eendekroos (Lemna minor) voor. De overige soorten maken deel uit
van de oevervegetatie waaronder Liesgras (Glyceria maxima), Gele lis
(Iris pseudacorus), Gewone engelwortel (Angelica sylvestris) en
Wolfspoot (Lycopus europaeus). De macrofauna is redelijk soortenrijk
met 56 taxa en bestaat hoofdzakelijk uit eutravente soorten als
Glyptotendipes pallens, Cricotopus intersectus en Polypedilum
nubeculosum. Onder de 9 soorten watermijten is de zeer zeldzame
Piona discrepans aangetroffen (gedetermineerd door H. Smit). De
kiezelalgen indiceren een pH > 7 en eutroof water.
STOWA beoordeling (Gat-z)
202519 Zandwiel
Brakkarakter
Zuurkarakter
Trofie
Saprobie
Habitatdiversiteit
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210412 Zwarte Goor

In het Zwarte Goor bij Chaamdijk zijn de macrofauna, macrofyten,
epifytische diatomeeën en fytoplankton onderzocht.
Dit ondiepe ven is in de zomer voor een groot deel drooggevallen. Op
de stevige zandbodem staan plaatselijk veldjes met veenmos
(Sphagnum) en knolrus (Juncus bulbosus). Langs de oevers staat
verspreid Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), Waternavel
(Hydrocotyle vulgaris) en Pitrus (Juncus effusus). In het ven zijn 38
macrofauna taxa aangetroffen. Het merendeel zijn algemene soorten. De
watermijten Arrenuruw affinis en A. neumani zijn zeldzaam, evenals de
wants Sigara scotti en de muggelarve Pseudochironomus prasinatus.
De kiezelalgen indiceren een pH van 5,5 – 7 en oligo-mesotroof water.
STOWA beoordeling (Eco-z)
210412 Zwarte Goor
Variant-eigen karakter
Trofie
Verzuring
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210836 Putven

In het Putven in de Chaamsche Bossen zijn de macrofauna, macrofyten,
epifytische diatomeeën en fytoplankton onderzocht.
Het Putven is een ven met enige eutrofiëringsindicatoren. Langs de
oevers staan wilgen en verspreid komt er Gele lis (Iris pseudacorus) en
Wolfspoot (Lycopus europaeus) voor. Indicatoren voor zure wateren
zijn Knolrus (Juncus bulbosus) en de zeldzame watermijten Arrenurus
affinis en A. neumani. Ook de vrij zeldzame waterwants Sigara scotti is
gebonden aan zure wateren (Aukema et al., 2002). De overige soorten
zijn algemeen en niet of minder nadrukkelijk gebonden aan zuur water.
De kiezelalgen indiceren een pH van 5,5 – 7 en mesotroof water.
STOWA beoordeling (Eco-z)
210836 Putven
Variant-eigen karakter
Trofie
Verzuring
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220301 De Krochten Grote Ven

In het Grote Ven in De Krochten bij Wernhout zijn de macrofauna,
macrofyten, epifytische diatomeeën en fytoplankton onderzocht.
Het grote Ven in de Krochten is door elzenbos (Alnus glutinosa)
omsloten met verspreid staande grauwe wilgen (Salix cinerea).
Drijvend op het water zijn de velden Gele Plomp (Nuphar lutea)
aspectbepalend. Op de oevers staan verspreid Hoge cyperzegge (Carex
pseudocyperus), Gele lis (Iris pseudacorus) en Pitrus (Juncus effusus)
Bijzondere macrofaunasoorten zijn de watermijten Arrenurus
mediorotundatus en Thyas dirempta. De laatste is een soort van
moerasjes en zomers uitdrogende wateren. De muggelarve Schineriella
schineri lijkt gebonden te zijn aan plassen en sloten die gevoed worden
door grondwater (kwel). De kiezelalg Eunotia naegelii is een doelsoort
voor weinig gebufferd mesotroof water. De kiezelalgen indiceren een
circumneutrale pH en meso-eutroof water.
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STOWA beoordeling (Eco-z)
220301 De Krochten Grote Ven
Variant-eigen karakter
Trofie
Verzuring

220711 De Matjens

In de Matjens bij Nieuwmoer (B) zijn de macrofauna, macrofyten en
epifytische diatomeeën onderzocht.
De Matjens bij de Belgische grens is een slotencomplex dat in het Riet
(Phragmites australis)gelegen is. Verspreid op de oevers groeit Hoge
cyperzegge (Carex pseudocyperus), Moeraswalstro (Galium palustre),
Blauw glidkruid (Scutellaria galericulata), Bitterzoet (Solanum
dulcamara) en Grote lisdodde (Typha latifolia). In het water drijft Gele
plomp (Nuphar lutea). In totaal zijn 44 macrofauna taxa verzameld, die
bijna alle algemeen zijn. Alleen de pluimmuglarve Chaoborus pallidus
is een zeldzame soort. De kiezelalgen indiceren een circumneutrale pH
en mesotroof water.
STOWA beoordeling (Slo-v)
220711 De Matjens
Trofie
Saprobie
Brakkarakter
Zuurkarakter
Waterchemie
Permanentie
Toxiciteit
Structuur
Variant-eigen karakter
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220712 Vennen bij Den Aard

In de Vennen bij Den Aard bij Wernhout zijn de macrofauna,
macrofyten en epifytische diatomeeën onderzocht.
Het betreft een moeras in een opschietend wilgenbos (Salix cinerea). In
de periode juli - oktober heeft het moeras droog gestaan. Op de oevers
staan verspreid Kale jonker (Cirsium palustre), Moeraswalstro (Galium
palustre), Wolfspoot (Lycopus europaeus), Riet (Phragmytes australis)
en Bitterzoet (Solanum dulcamare). Op de uitgedroogde bodem is nog
Eendekroos (Lemna minor) aanwezig. Een aantal macrofaunasoorten is
kenmerkend voor uitdrogende wateren, zoals: de watermijten Arrenurus
mediorotundatus, A. inexploratus, Piersigia intermedia en de kevers
Copelatus haemorrhoidalis en Suphrodytes dorsalis. Ook de slakken
Aplexa hypnorum en Pisidium obtusale zijn karakteristiek voor
droogvallende wateren. Arrenurus mediorotundatus, Piersigia
intermedia, Suphrodytes dorsalis en de pluimmuglarve Chaoborus
pallidus zijn zeldzame soorten. Opmerkelijk is dat de STOWA
beoordeling aangeeft dat het water permanent is. De kiezelalgen
indiceren een circumneutrale pH en eutroof water.
STOWA beoordeling (Slo-v)
220712 Vennen bij den Aard
Trofie
Saprobie
Brakkarakter
Zuurkarakter
Waterchemie
Permanentie
Toxiciteit
Structuur
Variant-eigen karakter
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221309 Moergat Oude Zoek

In het Moergat Oude Zoek bij Schijf zijn de macrofauna, macrofyten,
epifytische diatomeeën en fytoplankton onderzocht.
Het Moergat Oude Zoek ligt in een open gekapt deel van een bos. Op de
oevers staan Elzen (Alnus glutinosa) en verspreide Grauwe Wilgen
(Salix cinerea). In het water drijft wat Eendekroos (Lemna minor) en
langs de oever staan Pitrus (Juncus effusus), Grote wederik (Lysimachia
vulgaris), Waterpeper (Polygonum hydropiper), Wateraardbei
(Potentilla palustris), Bitterzoet (Solanum dulcamare) en Grote
lisdodde (Typha latifolia). Tussen deze eutravente soorten is
Wateraardbei als oligotravente soort een uitzondering. De in het water
staande planten wijzen er op dat er in zekere mate toestroom plaatsvindt
van ijzerhoudend grondwater dat het fosfaat wegvangt. Duidelijke
sporen van kwel zijn echter niet waargenomen. Deze poel blijkt enkele
kenmerkende macrofaunasoorten te herbergen die duiden op
toestromend grondwater (Zavrelimyia en Psectrocladius obvius).
Einfeldia pagana is een vrij zeldzame soort die nog niet in het
beheersgebied van de HWB is verzameld. Ook Chaoborus pallidus is
zeldzaam. Van de watermijten is Piona obturbans een vrij zeldzame
soort in Nederland die goede waterkwaliteit indiceert (Smit en van der
Hammen, 2000). De vrij zeldzame kever Suphrodytes dorsalis duidt op
een dikke laag half verrot blad (Drost et al., 1992). Hierop duiden ook
de grote aantallen Chironomus die aangepast zijn aan lage
zuurstofgehalten. Daarnaast is de vrij zeldzame libellenlarve Lestes
dryas aangetroffen. Op basis van de macrofauna en de vegetatie is het
Moergat een bijzondere bospoel. De kiezelalgen indiceren een
circumneutrale pH en meso-eutroof water.
STOWA beoordeling (Eco-z)
221309 Moergat Oude Zoek
Variant-eigen karakter
Trofie
Verzuring
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221610 Oude Buissche Heide Ven 2

In Ven 2 op de Oude Buissche Heide bij Achtmaal zijn de macrofauna,
macrofyten, epifytische diatomeeën en fytoplankton onderzocht.
Het ven heeft vanaf juli droog gestaan. Tijdens de faunabemonstering in
het voorjaar was verspreid op de bodem Knolrus (Juncus bulbosus) en
Veenmos (Sphagnum) aanwezig. Langs de oever stond Veelstengelige
waterbies (Eleochares multicaulis) en Kleine zonnedauw (Drosera
intermedia). Deze indicatoren van zure vennen zonder
hoogveenvorming kunnen door de macrofauna worden aangevuld met
de watermijt Hydrodroma decpiciens, libellelarve Enallagma
cyathigerum en de muggelarven Psectrocladius platypus en P.
psilopterus. Met slechts 3 soorten aquatische macrofyten en 14
macrofauna taxa is het ven extreem soortenarm. Zeldzame soorten zijn
niet aangetroffen. De kiezelalgen indiceren een pH < 5,5 en oligotroof
water.
STOWA beoordeling (Eco-z)
221610 Oude Buische Heide Ven 2
Variant-eigen karakter
Trofie
Verzuring
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400025 Kortenhoeff Ven 1

In Ven 1 Kortenhoeff bij Hoogerheide zijn de macrofauna, macrofyten,
epifytische diatomeeën, fytoplankton en desmidiaceeën onderzocht.
In het najaar is de waterstand ca. 50 cm lager dan in het voorjaar en een
brede zoom is dan drooggevallen (zie foto).
De bodem van het ven is bedekt met Veenmos (Sphagnum), langs de
kant staan verspreid Kleine zonnedauw (Drosera intermedia),
Naaldwaterbies (Eleochares acicularis), Veelstengelige waterbies
(Eleochares multicaulis), veenpluis (Eryophorum angustifolium),
Waternavel (Hydrcotyle vulgaris), Knolrus (Juncus bulbosus), Pitrus
(Juncus effusus) en Pijpestrootje (Molinia caerulea). Ook de
macrofauna in Kortenhoeff Ven 1 is kenmerkend voor zure vennen. De
libellelarve Enallagma cyathigerum komt er massaal voor, evenals de
muggelarven Psectrocladius psilopterus, Pseudochironomus prasinatus
en de watermijt Arrenurus neumani. Een zeldzame watermijt uit zure
vennen is Arrenurus affinis (Smit en van der Hammen, 2000), waarvan
7 exemplaren zijn aangetroffen. Sigara scotti is eveneens een
kenmerkende soort van zure vennen (Aukema et al., 2002).
In totaal zijn acht soorten sieralgen in het monster aangetroffen (Bijlage
3). Het meest talrijk waren Closterium acutum en Closterium
striolatum. De eerstgenoemde is een soort met een brede ecologische
amplitude, de tweede is karakteristiek voor zure, voedselarme tot matig
voedselrijke vennen. De aangetroffen soortencombinatie is
karakteristiek voor uitgesproken elektrolytarm, volledig van grondwater
geïsoleerd en min of meer verzuurd ven. De gemeenschap komt
tamelijk veel voor in de pleistocene delen van Nederland en moet
beschouwd worden als verarmd (Joosten, 1996). Enkele soorten kunnen
worden gezien als iets kieskeuriger, dit zijn Actinotaenium cucurbita, A.
geniculatum, Staurastrum furcatum en S. simonyi var. semicircularis.
Deze soorten zijn na ca. 1980 door verzuring zeldzamer geworden in
Nederland, maar worden hier de laatste vijf jaar weer algemener. De
aangetroffen variëteit semicircularis van S. simonyi is algemener dan de
typevariëteit (Coesel 1997), die beschouwd wordt als vrij zeldzaam en
kieskeurig (Coesel 1998). Staurastrum furcatum is door Coesel (1998)
op de Rode Lijst gezet. De natuurwaarde van het Ven 1 wordt volgens
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het systeem Coesel (1998) beoordeeld met een 5. De gemeenschap is
nog ver verwijderd van de soortencombinatie die potentieel aanwezig
zou kunnen zijn in een dergelijk watertype, in onverstoorde staat. De
kiezelalgen indiceren een pH < 5,5 en oligotroof water.
STOWA beoordeling (Eco-z)
400025 Kortenhoeff Ven 1
Variant-eigen karakter
Trofie
Verzuring

590820 Leikeven

In het Leikeven op de Loonsche Heide zijn de macrofauna, macrofyten,
epifytische diatomeeën en fytoplankton onderzocht
Het Leikeven is een bijzonder ven omdat het tijdens extreem natte
perioden wordt doorstroomd door de beek die tijdens normale
waterstanden om het ven heen loopt (med. Beheerder van
Natuurmonumenten). Hierdoor komt er sporadisch eutroof water in het
ven, waardoor flora en fauna een bijzondere samenstelling hebben.
Ongeveer 1/10 deel van de oevers is begroeid met Oeverkruid
(Litterella uniflora), een rodelijst 2 soort. Verder is ook
Moerashertshooi (Hypericum elodes) een soort van de rodelijst (3). In
het water heeft Veenmos (Sphagnum) een geringe bedekking en komt
Knolrus (Juncus bulbosus) verspreid voor. Op de oever zijn verder
aangetroffen Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), Naaldwaterbies
(Eleochares acicularis), Gewone Waterbies (E. palustris), Dophei
(Erica tetralix buiten de opname), Klokjesgentiaan (Gentiana
pneumonanthe buiten de opname), Waternavel (Hydrocotyle vulgaris),
Veldrus (Juncus acutiflorus), Pitrus (Juncus effusus), Wolfspoot
(Lycopus europaeus), Grote Wederik (Lysimachia vulgaris),
Pijpestrootje (Molinia caerulea), Egelboterbloem (Ranunculus
flammula) en Wilgen (Salix cinerea en S. aurita). De onderstreepte
soorten zijn indicatief voor de toevoer van voedingsstoffen. De
gemeenschap komt overeen met die van ondiepe, zwak gebufferde
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vennen op een zandbodem (type 3a) in Arts (2000). De macrofauna sluit
hier goed bij aan met Arrenurus affinis en A. neumani als zeldzame
kenmerkende watermijten van voedselarme vennen (Smit en van der
Hammen, 2000). De kever Laccophilus ponticus is zeer zeldzaam en
komt voor in grotere oligo-mesotrofe vennen (Drost et al., 1992).
Pseudochironomus prasinatus is een kenmerkende en zeldzame
dansmuglarve voor (zeer) zwak gebufferde diepe en ondiepe vennen
(Arts, 2000).
In het Leikeven zijn meerdere soorten sieralgen aangetroffen,
waaronder de zeldzame Cosmarium commissurale. De overige sieralgen
Closterium dianae, Cosmarium regnelii, Euastrum ansatum,
Pleurotaenium ehrenbergii en Staurastrum striatum wijzen op het
mesotrofe karakter van dit ven. In augustus 2003 wijst een bloei van
Gonyostomum semen eveneens op eutrofiëring. De kiezelalgen
indiceren een pH van 5,5 - 7 en oligo-mesotroof water.
STOWA beoordeling (Eco-z)
590820 Leikeven
Variant-eigen karakter
Trofie
Verzuring

590930 Wiel 1 bij Capelle

In Wiel 1 bij Capelle zijn de macrofauna, macrofyten, epifytische
diatomeeën en fytoplankton onderzocht.
Het Wiel heeft afwisselende oevers. Een gedeelte is bebost, een deel
bestaat uit Riet (Phragmites australis) en Kleine lisdodde (Typha
latifolia) en een deel is kaal met uitdrogende oevers waarop Waterpeper
(Polygonum hydropiper) en Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus
sceleratus) staan. Daarnaast zijn Oeverzegge (Carex riparia), Pitrus
(Juncus effusus) en Wolfspoot (Lycopus europaeus) en Watermunt
(Mentha aquatica) aangetroffen. In het water drijft wat Darmwier
(Enteromorpha) en Gele Plomp (Nuphar lutea) is dominant. In deze
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voedselrijke plas zijn 60 macrofauna taxa aangetroffen, die merendeels
thuishoren in voedselrijk water met een goed ontwikkelde vegetatie
(watermijten, kevers en wantsen). Op twee soorten na, de mijt
Arrenurus truncatellus (vrij zeldzaam) en de muggelarve Schineriella
schineri (zeldzaam) zijn alle soorten algemeen. Schineriella schineri
lijkt gebonden te zijn aan wateren met toestromend grondwater (kwel).
In het veld zijn geen kwelverschijnselen waargenomen en ook de
vegetatie bevat geen kwelindicatoren. Zie ook onderstaand intermezzo.
De kiezelalgen indiceren een circumneutrale pH en meso-eutroof water.
STOWA beoordeling (Eco-h)
590930 Wiel 1 bij Capelle
Variant-eigen karakter
Trofie
Verzuring

Intermezzo Westelijke Langstraat hydrologie en vegetatie

•

Naar mededelingen van Dhr. A. Wagenmakers (SBB) en TNO (1993).
De Afwatering Winterdijk 590936, Afwatering Winterdijk 590937 en
Wiel 1 bij Capelle 590930 zijn gelegen in de Westelijke Langstraat. Dit
gebied ligt op de overgang van de hoge zandgronden en het
rivierengebied. Het grondwater dat hier opkwelt is afkomstig van het
infiltratiegebied van de Loonse en Drunense Duinen incl. gemeente
Tilburg en omgeving. Deze toestroom is verdeeld in een ondiepe en een
diepe component. De ondiepe heeft een verblijftijd van enkele eeuwen
en is relatief kalkarm. Dit water kwelt omhoog in het oosten van de
Binnenpolders (ten zuiden van de Winterdijk). De diepe component
doet er ca. 2500 jaar over om het gebied te bereiken en neemt daarbij
kalk op tijdens het passeren van de rivierkleiafzettingen van Tegelen en
Kedichem. De diepe component voedt het westelijke deel van de
Binnenpolders (Waspik – Vrijhoeve Capelle) en het oostelijke deel van
de Buitenpolders (Capelle – Waalwijk). Daarnaast zijn in het gebied
regenwaterlenzen aanwezig met een zuur karakter. In het gebied is veen
tot ontwikkeling gekomen en zijn ter ontwatering brede sloten
gegraven, waardoor het waterpeil sterk is gedaald. Tegenwoordig wordt
er ook Maaswater ingelaten, waardoor naast verdroging ook
eutrofiëring optreedt. Desondanks is de vegetatie in het gebied nog
steeds uniek, met 300 soorten hogere planten, waarvan er 50 op de rode
lijst staan. Een grove indeling in natte en vochtige vegetatietypen is te
maken aan de hand van de herkomst van het water.
Regenwaterlenzen
Op de plaatsen waar zure neerslag stagneert zijn Witte en Bruine
snavelbies (Rhynchspora alba en R. fusca r.l. 3) aanwezig met Kleine
en Ronde Zonnedauw (Drosera intermedia en D. rotundifolia),
Beenbreek (Narthecium ossifragum r.l. 3), Moeraswolfsklauw
(Lycopodiella inundata r.l. 3), Klokjesgentiaan (Gentiana
pneumonanthe), Welriekende nachtorchis (Platanthera bifoliata r.l. 3)
en Draadzegge (Carex lasiocarpa).
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•

•

Gebiedsdelen gevoed door ondiep toestromend grondwater
Op plaatsen waar het zachte voedselarme grondwater toestroomt zijn in
open water met minerale bodem de volgende soorten in het gebied te
vinden:
Stijve moerasweegbree (Echinodorus ranunculoides r.l. 2), Vlottende
bies (Eleogiton fluitans r.l. 3), Moerashertshooi (Hypericum elodes
r.l.3), Drijvende waterweegbree (Luronium natans r.l. 3), Pilvaren
(Pilularia globulifera r.l.3), Ongelijkbladig en Duizendknoop
fonteinkruid (Potamogeton gramineus r.l. 3 en P. polygonifolius r.l. 3).
Waar dit zachte water toestroomt zijn op een vochtige tot natte
organische bodem de volgende soorten aangetroffen:
Gele en Ronde zegge (Carex flava r.l. 1 en C. diandra), Waterdrieblad
(Menyanthes trifoliata), Wateraardbei (Potentiulla palustris),
Moerasviooltje (Viola palustris).
Gebiedsdelen gevoed door diep toestromend grondwater kalkrijk
grondwater
Met name in het westelijke en noordelijke deelgebied, waar diep
grondwater omhoog komt zullen de volgende soorten zijn aangetroffen
in open water en verlandingsgemeenschappen:
In open water,Waterviolier (Hottonia palustris), Spits, Stomp en
Drijvend fonteinkruid (Potamogeton acutifolius, P. obtusifolius en P.
natans), Krabbescheer, (Stratiotes aloides) en Groot blaasjeskruid
(Utricularia vulgaris).
In de verlanding, Grote en Kleine Watereppe (Sium latifolium en Berula
erecta), Slangewortel (Calla palustris), Pluimzegge (Carex paniculata),
Galigaan (Cladium mariscus r.l. 3) en Grote boterbloem (Ranunculus
lingua).
Op basis van deze gegevens kan worden afgeleid dat de onderzochte
punten (Afwatering Winterdijk 590936, Afwatering Winterdijk 590937
en Wiel 1 bij Capelle 590930) geen recht doen aan de biodiversiteit in
dit unieke gebied.
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590936 Afwatering Winterdijk

In de Afwateringssloot bij de Winterdijk in de Dullaard zijn de
macrofauna, macrofyten en epifytische diatomeeën onderzocht.
De onderzochte sloot is helaas geëutrofieerd. Wel duiden soorten als
Kale jonker (Cirsium palustre), Moerasrolklaver (Lotus uliginosus) en
Egelboterbloem (Ranunculus flammula) op de voedselarmere
component langs de sloot. In de sloot zelf staan Pijlkruid (Sagittaria
sagittifolia) en Kleine egelskop (Sparganium emersum) en Veenwortel
(Polygonum amphibium). Hierbij duiden de eerste twee soorten op de
afwezigheid van inlaatwater en de aanwezigheid van toestromend
voedselrijker grondwater. Dit is ook duidelijk te zien aan de roestbruine
kleur van het water. De Chironomidae fauna wordt gekenmerkt door
soorten die gebonden zijn aan helophyten. Het gaat hierbij om
Endochironomus soorten en de minerende larven van de vrij zeldzame
Glyptotendipes caulicola. Bij de watermijten domineert Midea
orbiculata, een soort die voorkomt in meso-eutroof, niet verontreinigd
water met een uitgebreide vegetatie (Smit en van der Hammen, 2000).
De huidige waarde van het gebied komt beslist niet tot uitdrukking in
deze sloot. Daarvoor moet veel gerichter onderzoek worden uitgevoerd.
De kiezelalgen indiceren een circumneutrale pH en meso-eutroof water.
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STOWA beoordeling (Slo-v)
590936 Afw. Winterdijk
Trofie
Saprobie
Brakkarakter
Zuurkarakter
Waterchemie
Permanentie
Toxiciteit
Structuur
Variant-eigen karakter

591001 Plantloon Ven 2

In Ven 2 op Plantloon bij Waalwijk zijn de macrofauna, macrofyten,
epifytische diatomeeën en fytoplankton onderzocht.
Het ven ligt in een eikenbos (Quercus robur) en heeft een sterk
wisselde waterstand, maar heeft in 2003 niet drooggestaan. Op de
noordoever staat een Gagelstruweel (Myrica gale) en een goed
ontwikkelde oevervegetatie, die van boven naar onder bestaat uit
Veenmos (Sphagnum), Knolrus (Juncus bulbosus), Veelstengelige
waterbies (Eleochares multicaulis), Waternavel (Hydrocotyle vulgaris)
Moerashertshooi (Hypericum elodes rodelijst 3), Wateraardbei
(Potentilla palustris) en Riet (Phragmites australis). In deze zonering is
een gradiënt te ontdekken van afnemende invloed van regenwater en
een toenemende invloed van grondwater. Verder zijn er duidelijke
eutrofiëringindicatoren aanwezig in de vorm van Gele lis (Iris
pseudacorus), Kattestaart (Lythrum salicaria) en Boswilg (Salix
caprea). Ook in de macrofauna komen bijzondere elementen voor. De
zeldzame soorten Agrypnia varia, Trichostegia minor en Limnephilus
marmoratus (kokerjuffers), de libellelarve Cordulea aenea en de
muggelarve Telmatopelopia nemorum, zijn kenmerkend voor zwak
gebufferde vennen. Trichostegia minor en Limnephilus marmoratus zijn
doelsoorten. De eerste voor zwak gebufferde vennen en de tweede voor
gebufferde beekvennen (Arts, 2000) Telmatopelopia nemorum is een
kenmerkende soort voor droogvallende wateren. De kiezelalg Eunotia
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naegelii is een doelsoort voor weinig gebufferd mesotroof water. Uit
zowel de vegetatie als de macrofauna blijkt dat Ven 2 op Plantloon
onder invloed staat van gebufferd grondwater, terwijl ook soorten van
zure wateren aanwezig zijn. Deze combinatie is belangrijk voor behoud
en beheer van de natuurwaarden. De kiezelalgen indiceren een pH van
5,5 - 7 en oligotroof water.

STOWA beoordeling (Eco-z)
591001 Plantloon Ven 2
Variant-eigen karakter
Trofie
Verzuring

910112 Moseven

In het Moseven bij Hoogerheide zijn de macrofauna, macrofyten,
epifytische diatomeeën en fytoplankton onderzocht.
Het Moseven kent een wisselende waterstand en heeft van juli tot
november droog gestaan. De vegetatie duidt enerzijds op zuur water
door het voorkomen van Veenmos (Sphagnum), Knolrus (Juncus
bulbosus), Veelstengelige waterbies (Eleochares multicaulis),
Veenpluis (Eriophorum angustifolium) en Waternavel (Hydrocotyle
vulgaris). Aan de andere kant wijzen Grote en Kleine lisdodde (Typha
latifolia en T. angustifolia), Veldrus (Juncus acutiflorus) en Wolfspoot
(Lycopus europaeus) op het binnendringen van voedingsstoffen. De
macrofauna is met 26 taxa erg arm. Kenmerkende soorten voor zwak
gebufferde wateren zijn de libellelarve Enallagma cyathigerum, de
zeldzame kever Laccophilus ponticus, de muggelarve Psectrocladius
platypus en de kevers Hydroporus umbrosus en Helochares punctatus.
Indicatoren voor eutrofiëring zijn de watermijt Arrenurus globator en
de pissebed Asellus aquaticus (Duursema, 1996). De kiezelalgen
indiceren een pH < 5,5 en oligotroof water.
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STOWA beoordeling (Eco-z)
910112 Moseven
Variant-eigen karakter
Trofie
Verzuring

910113 Heiloop

In de Heiloop bij Ossendrecht zijn de macrofauna, macrofyten en
epifytische diatomeeën onderzocht.
De Heiloop is beekje in het bos dat in 2003 vanaf augustus is
drooggevallen. Door de diepe schaduw is er nauwelijks ondergroei
aanwezig. Enkele verspreide planten van Wolfspoot (Lycopus
europaeus), Waterpeper (Polygonum hydropiper) en Basterdwederik
(Epilobium) zijn er aangetroffen. De bodem van de beek is bedekt met
een dikke laag blad. In het voorjaar zijn enkele stroomminnende
muggelarven aangetroffen (Eukiefferiella claripennis agg.,
Conchapelopia en Apsectrotanypus trifascipennis)en nymphen van de
waterwants Velia caprai. Dat de beek organisch belast is blijkt uit het
abundant voorkomen van de bloedzuiger Erpobdella testacea. Ook is de
larve van Eristalis aangetroffen, een kensoort voor zuurstofarme
omstandigheden (Moller Pillot, 1971). De zuurstofhuishouding wordt
sterk negatief beïnvloed door de grote hoeveelheid opgehoopt blad. Een
kenmerkende soort voor droogvallende wateren is de leverbotslak
(Galba truncatula). Kenmerkende soorten voor droogvallende beken
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zijn niet aangetroffen. Ook zeldzame soorten ontbreken en met 27 taxa
is de faunagemeenschap erg eenzijdig. De kiezelalgen indiceren een
circumneutrale pH en mesotroof water.
STOWA beoordeling (Swa-4)
910113 Heiloop
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedsel

910115 Vliegbasis Woensdrecht Ven 1

In Ven 1 op de Vliegbasis Woensdrecht zijn de macrofauna,
macrofyten, epifytische diatomeeën en fytoplankton onderzocht.
Dit ven staat vermeld als Mosven in de Historische Atlas van NoordBrabant (Robas, 1989). Het ven is omzoomd door een rietkraag, is erg
ondiep en heeft een harde zandbodem. Alleen Waternavel (Hydrocotyle
vulgaris) wijst op voedselarmere omstandigheden. De overige
macrofyten zijn indifferent (Riet, Pitrus, Waterlelie) of wijzen op
voedselrijkere omstandigheden zoals Wolfspoot (Lycopus europaeus),
Grote wederik (Lysimachia vulgaris) en Kleine lisdodde (Typha
angustifolia). Ook de macrofaunagemeenschap, die maar bestaat uit 33
taxa komt algemeen voor in niet zuur water. Alleen de muggelarve
Stempellinella minor is zeldzaam. De kiezelalgen indiceren een
circumneutrale pH en mesotroof water.
STOWA beoordeling (Eco-z)
910115 Vl. Woensdrecht Ven 1
Variant-eigen karakter
Trofie
Verzuring
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910116 Vliegbasis Woensdrecht Ven 2

In Ven 2 op de Vliegbasis Woensdrecht zijn de macrofauna,
macrofyten, epifytische diatomeeën en fytoplankton onderzocht.
Dit ven staat vermeld als Afgelaten Ven in de Historische Atlas van
Noord-Brabant (Robas, 1989).De vegetatie rond het ven vertoont een
gradiënt van zuur en voedselarm hoog op de oevers naar kalk- en
voedselrijkere omstandigheden in het ven zelf. Aan de zure kant staan
Veenmos (Sphagnum), Kleine zonnedauw (Drosera intermedia),
Moeraswolfskauw (Lycopodiella inundata) en Veenpluis (Eriophorum
angustifolium). Minder zuurminnend zijn het Moerasviooltje (Viola
palustris), Gagel (Myrica gale), Melkeppe (Peucedanum palustre) en
Waterenavel (Hydrocotyle vulgaris). De meest eutravente soorten staan
vlak langs het ven of in het water zoals Wolfspoot (Lycopus
europaeus), Bitterzoet (Solanum dulcamare) en Grote lisdodde (Typha
latifolia). In het ven zelf staan velden met Lidsteng (Hippurus vulgaris)
die bij uitstek een soort is van kalkrijk water (Weeda et al., 1987). Ook
de macrofauna van dit ven op de vliegbasis heeft een gemeenschap die
algemeen voorkomt in voedselrijkere wateren. Agrypnia varia
(kokerjuffer) vormt een uitzondering. Deze vrij zeldzame soort komt
juist meer in vennen voor. In totaal zijn slechts 40 taxa verzameld. De
kiezelalgen indiceren een circumneutrale pH en mesotroof water.
STOWA beoordeling (Eco-z)
910116 Vl. Woensdrecht Ven 2
Variant-eigen karakter
Trofie
Verzuring
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910118 Ven ten zuiden van Zwaluwmeer

In het vennetje ten zuiden van het Zwaluwmeer bij Hoogerheide zijn de
macrofauna, macrofyten, epifytische diatomeeën en fytoplankton
onderzocht.
De vegetatie bestaat uit Pijpestrootje (Molinia caerulea), met daartussen
Veenmos (Sphagnum), Knolrus (Juncus bulbosus), Pitrus (Juncus
effusus) en Veenpluis (Eriophorum angustifolium). Dit ven valt in de
klasse hoogveenbulten en natte heiden, waarbij het water geen contact
meer heeft met de ondergrond (Schaminée et al., 1995). Ook de
macrofauna bevat een aantal soorten, dat kenmerkend is voor zure
vennen. De vrij zeldzame watermijt Arrenurus neumani, de
libellenlarven Enallagma cyathigerum en Libellula quadrimaculata, de
kevers Bidessus unistriatus en Helochares punctatus en de muggelarven
Ablabesmyia phatta en Psectrocladius platypus. De kiezelalgen
indiceren een pH < 5,5. De trofiegraad kon, door het geringe aantal
soorten, niet berekend worden.
STOWA beoordeling (Eco-z)
910118 Ven ten Z van Zwaluwmeer
Variant-eigen karakter
Trofie
Verzuring
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Bijlage 1.

Toetsing EBEOSYS
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Bijlage 2.

Toetsing MTR
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Bijlage 3.

Ecologische
basisgegevens

Gebruikte afkortingen in de kolom opm. in de tabel van Bijlage 3 en
betekenis van de kleurcodering.
afkorting

betekenis

cf

lijkt op

juv

juveniele larve

l

larve

lp

larve met popkenmerken

misv.

misvorming

mn

nymf

p

pop

pdeel

popdeel

cursief

opgenomen in collectie HAK

vet

geconserveerd voor collectie opdrachtgever

a
va

algemeen

vz
z
zz

vrij zeldzaam

vergeleken met referentie exemplaar
vrij algemeen

zeldzaam
zeer zeldzaam
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