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1. Inleiding 

Het Waterschap Brabantse Delta verricht jaarlijks ecologisch onderzoek 
in een groot aantal oppervlaktewateren, verspreid over dit gedeelte van 
de provincie. In 2005 is 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 67 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 het 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 alle groepen wordt een korte 
karakteristiek gegeven. Voor het fytoplankton en de diatomeeën vindt 
dit plaats op grond van de algemene en dominante soorten in het 
monster. Voor de diatomeeën worden indicaties voor saprobie/trofie of 
zuurgraad gegeven op basis van van Dam et al. (1994). Voor de 
macrofyten en macrofauna wordt een algemenen karakteristiek gegeven 
op grond van de meest kenmerkende soorten. 
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Tabel 1. Overzicht van de onderzochte locaties met de geanalyseerde groepen 
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100003 1 1 Wilhelmina Kanaal P 45 119,70 404,60 KAN-z 2 1
110001 2 2 Donge P 47 127,04 401,33 SWA-6 1
200029 3 3 Mark en Dintel P 42 102,36 404,17 SWA-6 1
210012 4 4 Boven-Mark P 72 112,93 390,88 SWA-6 1
210016 5 5 Boven-Mark P 86 112,05 381,13 SWA-5 1
210201 6 6 Merkske P 86 112,82 382,28 SWA-5 1
210406 7 7 Strijbeekse Beek P 72 114,01 390,20 SWA-4 1
210506 8 8 Leijloop P 72 111,04 390,00 SWA-5 1
210803 9 9 Chaamse Beek P 59 115,74 394,18 SWA-4 1
220005 10 10 Aa of Weerijs P 84 103,10 381,65 SWA-5 1
220013 11 11 Aa of Weerijs P 58 111,74 399,14 SWA-6 1
240103 12 12 Molenbeek P 68 91,55 388,55 SWA-5 1
300001 13 13 Steenbergsche Vliet P 37 77,90 404,00 SWA-6 1
590801 14 14 Donge P 32 123,35 406,65 SWA-5 1
110002 15 1 Oude Leij R 61 127,22 397,49 SWA-5 2 1 1 6/0
120001 16 2 Groote Leij R 60 124,75 398,24 SWA-5 1
202801 17 3 Zwanengat R 28 100,73 406,06 SLO-k 1 1 1
202803 18 4 afw. Langeweg R 29 105,80 407,26 SLO-k 1 1 1
230001 19 5 Markkanaal R 30 114,80 406,40 KAN-z 1 1 1 2
510001 20 6 Oude Maasje R 18 122,72 413,6 KAN-z 1 1 1 2
590601 21 7 Afw. Overdiepsche polder R 18 124,12 413,92 SLO-k 1 1 1
590804 22 8 Onkelsloot R 47 127,08 403,94 SLO-z 1 1 1
590901 23 9 Zuider afwaterings kanaal R 18 121,69 413,75 KAN-v 1 1 1 2
590903 24 10 Zuider afwaterings kanaal R 33 129,80 411,26 KAN-z 1 1 1
590904 25 11 Koppelkanaal zak-Donge R 32 122,72 411,12 KAN-z 1 1 1 2
590911 26 12 s-Gravenmoerse Vaart R 32 123,48 409,52 SLO-v 1 1 1
590915 27 13 Bovenste Leij R 33 125,88 407,40 SLO-z 1 1 1
590935 28 14 Afw. Sasweg R 19 127,26 413,52 SLO-k 1 1 1
590937 29 15 Afw. Winterdijk R 33 129,46 411,35 SLO-k 1 1 1
690101 30 16 Zwaluwse Haven R 29 109,92 411,20 SLO-z 1 1 1
690201 31 17 Breede vaart R 30 111,15 411,90 SLO-z 1 1 1
690222 32 18 afw de Worp R 30 113,98 412,48 SLO-z 1 1 1
710202 33 19 Roode vaart noord R 26 91,04 408,82 KAN-k 1 1 1 2
690118 34 20 Plas aan de Reeweg R 29 108,90 411,20 GAT 1 1 2
120017 35 1 Leemputten Dorst, ven 1 W 45 119,40 401,65 ECO-z 1 1 1 8/0
120018 36 2 Leemputten Dorst, ven 2 W 45 119,53 401,40 ECO-z 1 1 1 8
130010 37 3 Waterloop Halve Maan W 75 129,48 389,18 SWA-4 1 1 1
590820 38 4 Leikeven W 48 130,75 402,39 ECO-z 1 1 1 8
590930 39 5 Wiel 1 bij Cappelle W 33 129,44 411,29 ECO-h 1 1 1 8
590936 40 6 Afw. Winterdijk W 33 128,75 411,38 SLO-kv? 1 1 2
591001 41 7 Plantloon Ven 2 W 34 134,50 409,56 ECO-z 1 1 1 8
690401 42 8 Wiel 1 bij hoeve Alexander W 26 110,04 412,58 ECO-h 1 1 1 8
690505 43 9 Gat van de Ham W 16 110,40 414,65 ECO-h 1 1 1 8
110002 vis 1 1 Oude Leij Pr 61 127,22 397,49 Vis 4
590937 vis 2 2 VHR Langstraat bij Sprang-Capelle Pr 33 Vis 1
590901 vis 3 3 Zuider afwaterings kanaal Pr 18 Vis 4
510001 vis 4 4 Oude Maasje Pr 18 Vis 3
590901 vis 5 5 Donge (noord) Pr 47 Vis 5
201804 vis 6 6 Turfvaart Talmazone Pr 64 Vis 2  

Toelichting:  MAFA = macrofauna; MAFY = macrofyten; DIAT = epifytische diatomeeën; 
FYTO = fytoplankton; ZOO = zoöplankton; KRANS = kranswieren en 
veenmos. Aantal monsters X/Y; X = gepland aantal; Y is daadwerkelijk aantal 

Het nummer in de meest linkse kolom wordt gebruikt als volgnummer 
bij het bespreken van de monsterpunten in het rapport.
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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 de totale aantallen 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. 
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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%  
  

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 het 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 
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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. Vissen 
Het visonderzoek is uitgevoerd door Natuurbalans in Nijmegen. In een 
aantal wateren is op diverse locaties een visopname uitgevoerd. Voor de 
kleine wateren is hiervoor een hand-electro + steeknet gebruikt. In de 
wat grotere wateren is gevist met een electro + boot. In grote wateren is 
tevens met een zegen (30 of 100m) gevist. Alle gevangen vis is 
gedetermineerd en opgemeten (totale lengte) en omgerekend naar een 
standaardlengte van 300 m. 
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3. Bespreking van de 
monsterpunten 

Van ieder monsterpunt worden de volgende eigenschappen besproken 
• Algemene beschrijving monsterpunt en foto 
• Toetsing van fysisch-chemische analyses volgens de normen 

van MTR (NW4) en de bespreking daarvan volgens 
onderstaand kleurschema. 

 

Voldoet
Voldoet bijna (< 2 x norm)
Wijkt af (2-3 x norm)
Wijkt sterk af (3-5 x norm)
Wijkt zeer sterk af (> 5 x norm)  

Tabel 1. Gemeten chemische parameters 

Parameter eenheid Parameter eenheid
Doorzicht dm Temperatuur oC
Zuurstof mg/l Kwik ug/l
Ammoniak mg/l Lood ug/l
Stikstof mg/l Chroom ug/l
Fosfaat mg/l Cholinesteraseremmer ug/l
Sulfaat mg/l Vluchtig organisch gebonden halogenen ug/l
Chloride mg/l Naftaleen ug/l
Chlorofyl-a ug/l Fenanthreen ug/l
Cadmium ug/l Anthraceen ug/l
Koper ug/l Fluorantheen ug/l
Nikkel ug/l Benzo(a)antraceen ug/l
Zink ug/l Chryseen ug/l
Thermo tolerante coli bacterie /l Benzo(k)fluorantheen ug/l

Benzo(a)pyreen ug/l
Benzo(ghi)peryleen ug/l
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen ug/l  

De parameters in de rechter kolommen vertonen geen overschrijding 
van de MTR normen en zullen in de tekst ook niet worden besproken. 
De parameters in de linker kolom vertonen wel overschrijdingen en 
deze parameters zullen per locatie in een tabel worden weergegeven. 
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• Resultaten en bespreking van de EBEOSYS beoordeling, 
weergegeven in een kleurencodering volgens onderstaand 
schema.  

 

Hoogste niveau
Bijna hoogste niveau
Middelste niveau
Laagste niveau
Beneden laagste niveau  

• Ecologie (waaronder de onderscheiden groepen). De wateren 
ten behoeve van het meetnet waternatuur krijgen op dit punt 
extra aandacht. Voor de selectie van bijzondere soorten 
macrofauna is gebruik gemaakt van de zeldzaamheidslijst 
Macrofauna Nederland (Alterra, excelbestand). De macrofyten, 
voorkomend op de rode lijst, worden besproken. De 
zeldzaamheid van diatomeeën en fyto- en zoöplankton is 
bepaald door de mate van voorkomen in de LIMNODATA, het 
landelijke gegevensbestand van de STOWA.  

• De resultaten van het visonderzoek zijn beoordeeld met behulp 
van het computerprogramma QBwat 2.02 conform de concept 
KRW-maatlatten. De volgende kleurcodering is hiervoor 
voorgeschreven. 
Zeer goed
Goed
Matig
Ontoereikend
Slecht  
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Permanent meetnet 

1. Wilhelminakanaal (100003) 

 

Figuur 1.  Wilhelminakanaal in oostelijke richting (4-5-06) 

Algemeen 
Het Wilhelminakanaal bij Oosterhout wordt gebruikt voor kleine 
vrachtschepen, waarvan er naar schatting enige tientallen per dag 
langskomen. Hierbij ontstaan hekgolven van enige decimeters hoog. De 
oevers zijn beschoeid met hardhout en de bodem in de oeverzone is 
bestort met breuksteen. Behalve de chemische analyses zijn hier de 
vegetatie, fytoplankton, kiezelwieren en macrofauna onderzocht. 
Tijdens de bemonstering van de macrofauna (4-5-06) had het water een 
zichtdiepte van 65 cm en kon de bodem niet worden waargenomen. 

Hydrobiologie 
De macrofauna is bemonsterd op stenen in de oeverzone, op en in hout 
en door bodemmonsters te happen in het midden van het kanaal. Op 
stenen zijn veel invasieve Kaspische slijkgarnalen (Corophium 
curvispinum) aanwezig. Ook de, uit Amerika afkomstige vlokreeft 
Crangonyx pseudogracilis (sinds 1979 in Nederland) is in het 
Wilhelminakanaal aangetroffen. Bijzondere kokerjuffers zijn 
Orthotrichia en Hydroptila. Zeldzame dansmuggen zijn Orthocladius 
fuscipennis, Stenochironomus (in hout) en Neozavrelia. De laatste soort 
is pas sinds enige jaren bekend uit de Nederlandse rivieren en lijkt zich 
als exoot op vergelijkbare wijze te verspreiden als de Kaspische 
slijkgarnaal.  
De vegetatie op de oever is ontwikkeld als een ruigte met veel hoog 
opgaande overjarige kruiden. In het water zijn op de beschoeiing in de 
golfslagzone draadwieren aangetroffen. Water en moerasplanten zijn 
niet aangetroffen. 
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De diatomeeën zijn van de stenen beschoeiing geschraapt. De 
dominante soort is Melosira varians. Opmerkelijk is het voorkomen van 
soorten die normaal in zwak-brak water voorkomen (Fragilaria 
fasciculata, F. pulchella en Nitzschia filiformis). Mogelijk is dit een 
gevolg van de golfslag, waardoor ook grotere osmotische 
drukverschillen ontstaan, zoals in brak water het geval is. 
Het fytoplankton is bemonsterd in mei en augustus. In mei was de 
dichtheid van het fytoplankton te gering voor een volledige telling. 
Zeldzame groenalg is Scenedesmus decorum.  

 Toetsing chemie conform MTR 
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De concentraties van Koper en Zink overschrijden de norm met meer 
dan een factor 5, terwijl Nikkel de norm 3-5 maal overschrijdt.  

 Toetsing EBEOSYS KAN-z) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
WATERCHEMIE
HABITATDIVERSITEIT  
Trofie is op het bijna hoogste niveau. Saprobie op het laagste niveau, 
Brakkarakter scoort op het middelste niveau, evenals Waterchemie. De 
habitatidiversiteit is beneden het laagste niveau, door het ontbreken van 
vegetatie. 

2. Donge (110001)  

 

Figuur 2.  Donge net voor de uitmonding in het Wilhelminakanaal in 
noordoostelijke richting (12-9-06) 
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Algemeen 
De Donge bij Dongen is een genormaliseerde beek die gestuwd wordt 
door het Wilhelminakanaal. De maximale diepte bedraagt 1,5 m en 
heeft een stevige zandbodem. De zichtdiepte (op 12-9-06) bedroeg 40 
cm en op het water drijft een laag licht materiaal dat door de wind is 
bijeengedreven. De waterkolom is vrijwel volledig dichtgegroeid met 
Smalle waterpest (Elodea nuttallii) Op de rechter oever is een rietkraag 
aanwezig. De linkeroever is schaars begroeid. In de Donge is alleen de 
macrofauna onderzocht. 

Hydrobiologie 
De macrofauna op de bodem wordt gedomineerd door de hoornslak 
Potamopyrgus antipodarum. De mijt Piona longipalpis is vrij zeldzaam 
in Nederland en komt vooral voor in grotere wateren, waarin veel 
waterplanten voorkomen (Smit en van der Hammen, 2000). De overige 
macrofauna bestaat uit triviale soorten. Evenals in 2005 zijn ook in 
2006 invasieve Aziatische korfmosselen (Corbicula fluminea) 
aangetroffen. De soort is in 1988 voor het eerst in de Rijn in Nederland 
waargenomen (http://www.wew.nu/exoten).  
 

 Toetsing chemie conform MTR 
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Het maximale toelaatbare risico (MTR) wordt overschreden voor 
Stikstof en Nikkel en Zink, waarbij de Nikkelgehalten 2-5 maal de 
waarde van de normering overschrijden. 

 Toetsing EBEOSYS (SWA-6) 
STROMING
SUBSTRAAT
SAPROBIE
TROFIE
VOEDSELSTRATEGIE  
De Donge voor de aflaat in het Wilhelminakanaal behaalt voor 
Stroming beneden het laagste niveau. Voedselstrategie scoort slecht, 
Substraat en Trofie scoren op het middelste niveau en Saprobie op het 
bijna hoogste niveau. 
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3. Mark en Dintel (200029) 

 

Figuur 3.  Mark en Dintel ten zuiden van Zevenbergen met zicht naar het 
noordoosten (4-5-06) 

Algemeen 
Deze rivier, nog in gebruik bij de beroeps- en pleziervaart, wordt aan 
beide zijden omzoomd door een dichte rietkraag. De bodem is bestort 
met puin en breuksteen. Alleen de macrofauna is onderzocht.  

Hydrobiologie 
De macrofauna is verzameld van de breukstenen, riet en in het midden 
zijn bodemhappen genomen in de zandbodem. In tegenstelling met 
2005 zijn recente exoten (Limnomysis benedeni, Dikerogammarus 
villosus  en Corophium curvispinum) in 2006 niet aangetroffen. 
Daarnaast zijn er dansmuglarven verzameld die gebonden zijn aan 
sponzen (Xenochironomus xenolabis) en mosdierkolonies 
(Parachironomus frequens) aangetroffen. 
De vegetatie bestaat uitsluitend uit een dichte rietkraag die op beide 
oevers goed ontwikkeld is.  

Toetsing chemie conform MTR 
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Voor Stikstof en Koper wordt de norm met een factor 3-5 overschreden. 
Voor Nikkel is dit een factor 2-3 en voor Fosfaat en Zink zijn de 
gehaltes tot 2 maal te hoog. 
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 Toetsing EBEOSYS (SWA-6) 
STROMING   
SUBSTRAAT   
SAPROBIE   
TROFIE   
VOEDSELSTRATEGIE   

De Mark en Dintel scoort het laagste niveau voor Stroming en het 
middelste niveau voor de overige factoren.   

4. Boven Mark (210012) 

 

Figuur 4.  Boven-Mark bij Galder (11-9-06) in zuidelijke richting 

Algemeen 
De Boven-Mark is een genormaliseerde en gekanaliseerde beek die niet 
stroomde tijdens de bemonstering van de macrofauna (11-9-06). In het 
voorjaar van 2006 is een stroomsnelheid gemeten van 8 cm/s en in 
december 2006 stroomde het water met 12 cm/s. Aan beide oevers zijn 
“stekken”aangebracht voor sportvissers en bovenstrooms is een 
meander aangelegd, die ruim een jaar is opgeleverd. In de oude beek 
staan verspreid velden met Gele plomp en Sterrenkroos. De oevers zijn 
steil afgewerkt en onder water met steen bestort. In de Boven-Mark is 
alleen de macrofauna onderzocht. 
 
   

 

Hydrobiologie 
De macrofauna is verzameld van de oeverzone, waarbij stenen, oever en 
diepere modderbodem zijn bemonsterd. De macrofauna is arm aan 
soorten en individuen. Een zeldzame watermijt is Neumania imitata, die 
vooral bekend is van het zuidoosten van Noord Brabant. Tijdens dit 
onderzoek is de soort ook verzameld in de Oude Leij. Verder zijn larven 
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aangetroffen van de Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens). De enige 
andere stroomminnende soort is de muggenlarve Chironomus 
acutiventris. 
 

Toetsing chemie conform MTR 
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De Bovenmark is ernstig geëutrofieerd met Stikstof en in mindere mate 
met Fosfaat. Sterk verhoogde gehaltes aan Koper, Nikkel en Zink zijn 
waargenomen en ook het aantal Thermotolerante coli bacteriën 
overschrijdt de norm. 
 

 Toetsing EBEOSYS (SWA-6) 
 
STROMING
SUBSTRAAT
SAPROBIE
TROFIE
VOEDSELSTRATEGIE  
Stroming en saprobie scoren in de Boven Mark op het laagste niveau. 
Substraat en voedselstrategie staan op het middelste niveau en trofie op 
het bijna hoogste niveau 

5. Boven Mark (210016) 

 

Figuur 5.  Boven Mark in zuidelijke richting (12-9-06) 

Algemeen 
De Boven Mark is een ondiepe stromende laaglandbeek met een dichte 
begroeiing van Schedefonteinkruid. De stroomsnelheid is vier maal 
gemeten in 2006 en varieerde van 31 cm/s in het voorjaar tot 9 cm/s in 
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de zomer. De bodem bestaat uit zand en de oeverzone is onbegroeid. 
Alleen de macrofauna is hier onderzocht. 

Hydrobiologie 
De macrofauna is verzameld van de zandbodem en de vegetatie. De 
fauna bestaat vrijwel uitsluitend uit zeer algemene soorten, waarbij de 
borstelwormen domineren. Ondanks dat het water het gehele jaar 
gestroomd zal hebben, zijn er op één Kriebelmuglarve (Simulium 
erythrocephalum) na, geen rheofiele soorten aangetroffen.  

Toetsing chemie conform MTR 
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De Boven Mark is sterk belast met Stikstof, Fosfaat en Zink, terwijl in 
deze stromende beek ook het zuurstofgehalte niet voldoet.  

Toetsing EBEOSYS (SWA-5) 
STROMING
SUBSTRAAT
SAPROBIE
TROFIE
VOEDSELSTRATEGIE  
De Boven Mark scoort het laagste niveau voor Stroming en het 
middelste niveau voor de overige factoren. Het feit dat deze beek 
permanent stroomt, leidt niet tot stroomminnende macrofauna-soorten. 
 

6. ’t Merkske (210201) 

 

Figuur 6.  ’t Merkske bij ’t Groeske in noordwestelijke richting (12-9-06) 
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Algemeen 
’t Merkske is één van de nog vrij meanderende en niet genormaliseerde 
laaglandbeken in West Brabant. Ter hoogte van het monsterpunt is een 
stroomversnelling annex vistrap aangebracht waar het water met ca. 1 
m/s overheen stroomde tijdens de bemonstering (12-9-06). De 
stroomsnelheid heeft in 2006 gefluctueerd van 40 cm/s in het voorjaar 
tot 16 cm/s in de zomer. De stroomversnelling is begroeid met Bronmos 
(Fontinalis antipyretica). In de langzamer stromende oeverzone staan 
Pijlkruid, Liesgras en Grote egelskop. In ’t Merkske is alleen de 
macrofauna bemonsterd. 

Hydrobiologie 
De macrofauna is verzameld van het Bronmos, de diepe bodem en de 
oevervegetatie. De kokerjuffer Hydropsyche angustipennis is dominant 
met 6oo individuen in het monster. Andere stroomminnende soorten 
zijn de eendagsvlieg Baetis vernus, de Weidebeekjuffer (Calopteryx 
splendens), de kever Oulimnius tuberculatus, kokerjuffer Hydroptila en  
de dansmuglarven Cricotopus triannulatus en Polypedilum cultellatum. 
Tenslotte is ook de kriebelmuglarve Simulium noelleri een soort die 
gebonden is aan stromend water. 

Toetsing chemie conform MTR 
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De beek is geëutrofieerd met Stikstof en Fosfaat. Nikkel overschrijdt de 
norm 3-5 maal, terwijl Koper en Zink 2-3 maal boven de norm zitten. 

Toetsing EBEOSYS (SWA-5) 
 
STROMING
SUBSTRAAT
SAPROBIE
TROFIE
VOEDSELSTRATEGIE  
’t Merkske scoort het middelste niveau voor Stroming en het Laagste 
niveau voor Substraat omdat er alleen cementen stroomversnellingen en 
diepe slibvangen aanwezig zijn op dit monsterpunt. Aangezien deze 
locatie verre van representatief is voor ’t Merkske zou het ecologische 
monsterpunt verlegd moeten worden. Saprobie en Trofie scoren op het 
bijna hoogste niveau en de Voedselstrategie zit op het laagste niveau. 
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7. Strijbeekse Beek (210406) 

  

Figuur 7.  Strijbeekse Beek bij de grens in stroomafwaartse richting (11-9-06) 

Algemeen 
De Strijbeekse Beek is een vrij meanderende, niet genormaliseerde 
laaglandbeek die in 2006 vermoedelijk het gehele jaar heeft gestroomd. 
De hoogste stroomsnelheid (48 cm/s) is gemeten op 18 december en de 
laagste waarde (13 cm/s) dateert van 9 augustus. De bodem bestaat uit 
zand en is doorgroeid met (vlottende) Grote Egelskop en Drijvend 
Fonteinkruid. In de oever staat Grote Egelskop met Riet. In de 
Strijbeekse Beek is alleen de macrofauna onderzocht. 

Hydrobiologie 
De macrofauna is verzameld van de zandbodem en de vegetatie. 
Zeldzame soorten zijn niet aangetroffen, maar wel karakteristieke 
soorten van stromende beken. Hieronder vallen de watermijt 
Hygrobates trigonicus, de eendagsvlieg Baetis vernus, de 
Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens), de kokerjuffer Hydropsyche 
angustipennis en de muggenlarven Polypedilum cultellatum, Simulium 
aureum en S. erythocephalum. 

Toetsing chemie conform MTR 
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In de Strijbeekse Beek zijn Koper, Nikkel en Zink sterk verhoogd. 
Stikstof spant echter de kroon met een meer dan 5-voudige 
overschrijding van het maximale toelaatbare risico. 
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Toetsing EBEOSYS (SWA-6) 
STROMING
SUBSTRAAT
SAPROBIE
TROFIE
VOEDSELSTRATEGIE  
In de Strijbeekse Beek scoort Trofie op het bijna hoogste niveau, 
ondanks het zeer hoge nitraatgehalte. De overige chemische parameters 
voor trofie zijn wel gunstig en ook de macrofauna indiceert een goed 
trofisch niveau.  Op de overige factoren wordt het middelste niveau 
bereikt. 
 

8. Leijloop (210506) 

 

Figuur 8.  Leijloop bij Meersel in noordoostelijke richting (11-9-06) 

Algemeen 
De Leijloop is een rechtgetrokken, maar niet genormaliseerde 
laaglandbeek. De stroming varieert in 2006, met een maximum van 36 
cm/s in het voorjaar. In augustus stond het water bijna stil (4 cm/s). De 
zandbodem is doorgroeid met vlottende Grote egelskop en hier en daar 
staat een exemplaar Drijvend Fonteinkruid. In de oeverzone staat 
verspreid Grote Egelskop. In de Leijloop is alleen de macrofauna 
onderzocht. 

Hydrobiologie 
De macrofauna is verzameld van de bodem en vegetatie. Ondanks de 
stroming is er slechts één stroomminnend mosseltje (Pisidium 
amnicum) aangetroffen. De overige soorten zijn algemeen en niet 
gebonden aan stromend water. 
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Toetsing chemie conform MTR 
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In de Leijloop treedt bij de meerderheid van de parameters een 
overschrijding op. Het slechtst is het gesteld met Stikstof, Nikkel en 
Koper. Zuurstof, Fosfaat, Sulfaat, Zink en E. coli overschrijden de norm 
tot maximaal 2 maal. 

Toetsing EBEOSYS (SWA-5) 
STROMING
SUBSTRAAT
SAPROBIE
TROFIE
VOEDSELSTRATEGIE  
De Leijloop scoort het laagste niveau voor Stroming, Substraat en 
Voedselstrategie. Voor Saprobie en Trofie wordt het middelste niveau 
gehaald. 

9. Chaamse Beek (210803) 

 

Figuur 9.  Chaamse Beek bij Geersbroek in westelijke richting (11-9-06) 

Algemeen 
De Chaamse beek is een rechtgetrokken, maar niet genormaliseerde 
laaglandbeek. De zandbodem is grotendeels begroeid met Grote 
Egelskop. In het voorjaar en de winter zijn stroomsnelheden gemeten 
van meer dan 30 cm/s. In de augustus stond het water stil en ook in 
september tijdens de bemonstering was de stroming maar 4 cm/s. In de 
Chaamse beek is alleen de macrofauna onderzocht. 
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Hydrobiologie 
De macrofauna is verzameld van de zandbodem en de vegetatie. 
Stroomminnende soorten zijn: de watermijt Hygrobates trigonicus, de 
eendagsvlieg Baetis vernus, De kever Oulimnius tuberculatus, de 
kokerjuffer Hydropsyche angustipennis en de muggenlarven Potthastia 
longimanus, Conchapelopia, Polypedilum cultellatum, P. scalaenum en 
Simulium erythocephalum. 

Toetsing chemie conform MTR 
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De Chaamse Beek is ernstig geëutrofieerd met Stikstof en Fosfaat. De 
zware metalen Koper, Nikkel en Zink overschrijden 3-5 maal het 
maximaal toelaatbare risico. 

Toetsing EBEOSYS (SWA-6) 
STROMING
SUBSTRAAT
SAPROBIE
TROFIE
VOEDSELSTRATEGIE  
De Chaamse beek scoort onder het laagste niveau voor Substraat, het 
laagste niveau voor Stroming en Voedselstrategie en het middelde 
niveau voor Saprobie en Trofie. 

10. Aa of Weerijs (220005) 

 

Figuur 10.  Aa of Weerijs bij de Watermolenbrug in zuidelijke richting (12-9-06)  
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Algemeen 
De Aa of Weerijs is een rechtgetrokken deels genormaliseerde 
laaglandbeek, waarin in 2004 drempels als vistrap zijn geplaatst van 
breuksteen. Deze drempels waar het water met grote snelheid overheen 
stroomt, worden afgewisseld met diepe kuilen waar het water 
nauwelijks stroomt. In augustus is een stroomsnelheid gemeten van 4 
cm/s. Afgelopen december stroomde het water met 27 cm/s. In het 
water groeien Kleine egelskop (vlottend), Sterrenkroos en Smalle 
waterpest, terwijl op de oever zowel Grote egelskop aanwezig is.  In de 
Aa of Weerijs is alleen de macrofauna onderzocht. 

Hydrobiologie 
De macrofauna is verzameld van de diepere zandbodem, de vegetatie en 
de stenen in de stroomversnelling. Alle aangetroffen soorten zijn 
algemeen tot zeer algemeen. Stroomminnend zijn de Weidebeekjuffer 
(Calopteryx splendens), de kokerjuffer Hydropsyche angustipennis en 
de kriebelmuglarve Simulium erythrocephalum. Opvallend veel 
duikerwantsen (Corixidae) in het monster benadrukken het stagnante 
karakter van de beek tussen de drempels. De exotische vlokreeft, 
Crangonyx pseudogracilis is ook aangetroffen op dit monsterpunt. 

Toetsing chemie conform MTR 
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De Aa of Weerijs overschrijdt de norm voor Zuurstof, Stikstof, Fosfaat 
en Zink. 

Toetsing EBEOSYS (SWA-5) 
STROMING
SUBSTRAAT
SAPROBIE
TROFIE
VOEDSELSTRATEGIE  
De Aa of Weerijs bij de grens scoort het laagste niveau voor Stroming 
(terwijl ook de stroomversnelling is bemonsterd) en Substraat, het 
middelste niveau voor Saprobie, het bijna hoogste niveau voor Trofie en 
het hoogste niveau voor Voedselstrategie, omdat er relatief veel 
knippers en weinig grazers aanwezig zijn. 
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11. Aa of Weerijs (220013) 

 

Figuur 11.  Aa of Weerijs in Breda in noordelijke richting (11-9-06)  

Algemeen 
De Aa of Weerijs in Breda is een brede, ondiepe, stagnante, 
genormaliseerde en gekanaliseerde laaglandbeek. De hoogste 
stroomsnelheid gemeten in 2006 bedraagt 7 cm/s (december). Tijdens 
de bemonstering in september stond het water stil. De houten 
beschoeiing valt uit elkaar en verspreid zijn velden Gele plomp 
aanwezig. Hier en daar staat ook Veenwortel in het water. De oevers 
zijn plaatselijk begroeid met Liesgras. In de Aa of Weerijs is alleen de 
macrofauna onderzocht.  

Hydrobiologie 
De macrofauna is verzameld van de zandbodem en tussen het Liesgras 
en Gele lis. De fauna wordt gedomineerd door de waterpissebed 
(Asellus aquaticus) en ook zijn er veel duikerwantsen (Corixidae) 
aanwezig, wat er op duidt dat het karakter van de beek meer lijkt op dat 
van stilstaand water. In 2005 werd slechts één stroominnende 
muggenlarve (Polypedilum scalaenum) aangetroffen. In 2006 is geen 
enkele rheofiele soort verzameld. 

Toetsing chemie conform MTR 
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De Aa of Weerijs bevat 3-5 maal de toegestane hoeveelheid stikstof en 
ook het Fosfaat, Nikkel, Koper en E. coli overschrijden de norm. 
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Toetsing EBEOSYS (SWA6) 
STROMING
SUBSTRAAT
SAPROBIE
TROFIE
VOEDSELSTRATEGIE  
De Aa of Weerijs in Breda scoort het laagste niveau voor Stroming en 
Voedselstrategie. Voor de overige factoren wordt het middelste niveau 
gehaald. 

12. Molenbeek (240103) 

 

Figuur 12.  Molenbeek bij Nispen in noordelijke richting (12-9-06) 

Algemeen 
De Molenbeek ligt diep in het landschap, maar verloopt nog kronkelend 
en is niet gekanaliseerd. De stroomsnelheid varieert. Begin augustus 
stroomde het water met 48 cm/s. Tijdens de bemonstering op 12 
september stroomde het nog maar 10 cm/s, terwijl in december 47 cm/s 
is gemeten. De zandbodem is bedekt met Sterrenkroos, Smalle 
waterpest en Grote egelskop. De steile oevers zijn begroeid met Grote 
brandnetel. In de Molenbeek is alleen de macrofauna onderzocht. 

Hydrobiologie 
De macrofauna is bemonsterd van de zandbodem en de daarop 
aanwezige vegetatie. De waterpissebed Asellus aquaticus en de 
duikerwantsen (Corixidae) wijzen op stagnant water tussen de dichte 
vegetatie. Stroomminnende soorten zijn echter ook aangetroffen in de 
vorm van de Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens), de kokerjuffer 
Hydropsyche angustipennis en de kriebelmuglarve Simulium 
erythrocephalum. 
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Toetsing chemie conform MTR 
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De Molenbeek heeft een zeer sterk verhoogd gehalte van de 
eutrofiërende stoffen Stikstof en Fosfaat. Ook de zware metalen Nikkel 
en Zink, alsmede E. coli zijn 2-3 maal hoger dan het maximaal 
toelaatbaar risico. 

Toetsing EBEOSYS (SWA-5) 
STROMING
SUBSTRAAT
SAPROBIE
TROFIE
VOEDSELSTRATEGIE  
De Molenbeek scoort het laagste niveau voor Stroming, het middelste 
niveau voor Substraat, Saprobie en Trofie. Het hoogste niveau wordt 
behaald voor Voedselstrategie doordat er veel knippers en weinig 
grazers voorkomen. 

13. Steenbergsche Vliet (300001) 

 

Figuur 13.  Steenbergsche Vliet bij de Heen in noordwestelijke richting  (4-5-06) 

Algemeen 
De Steenbergsche Vliet is een, doorgaans, stagnante kreekrest die in het 
voorjaar van 2006 stroomde (5 cm/s) als gevolg van de geopende 
spuisluis die geforceerd water af voerde in verband met een 
blauwwierbloei. De oevers zijn bedekt met Landriet en onder water zijn 
de oevers bestort met puin. In de Steenbergsche Vliet is alleen de 
macrofauna onderzocht. 
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Hydrobiologie 
De macrofauna is bemonsterd op de stenen in de oever en in het midden 
zijn bodemhappen genomen. Bijzondere soorten zijn niet aangetroffen. 
Vermeld moeten worden de recente exoten Corophium curvispinum 
(Kaspische slijkgarnaal) en de Kaspische vlokreeft Dikerogammarus 
villosus. De muggenlarven Parachironomus frequens en 
Xenochironomus xenolabis zijn gebonden aan respectievelijk kolonies 
mosdiertjes en zoetwatersponzen. 

Toetsing chemie conform MTR 
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De Steenbergsche Vliet overschrijdt alleen voor Stikstof de norm (3-5 
maal). 

 Toetsing EBEOSYS (SWA-6) 
STROMING
SUBSTRAAT
SAPROBIE
TROFIE
VOEDSELSTRATEGIE  
De Steenbergsche Vliet scoort het laagste niveau voor Voedselstrategie. 
Het middelste niveau wordt gehaald voor Stroming, Substraat en Trofie. 
Het bijna hoogste niveau wordt behaald voor Saprobie. 

14. Donge (590801) 

 

Figuur 14.  De Donge bij ’s Gravenmoer in noordelijke richting  (12-9-06) 
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Algemeen 
De Donge bij de Rode Brug is een traag stromende genormaliseerde 
laaglandbeek. In de zomer bedroeg de stroomsnelheid 5 cm/s en het 
maximum van 27 cm/s is gemeten in december. De waterkolom staat 
vol met Kleine egelskop op een bodem van rottend slib. Plaatselijk 
staan veldjes Sterrenkroos. In de Donge is alleen de macrofauna 
onderzocht.  

Hydrobiologie 
De macrofauna is bemonsterd van de slibbodem en op de vegetatie. De 
fauna wordt gedomineerd door schelpdieren, zowel hoornslakken als 
mosseltjes. Bijzondere of stroomminnende soorten zijn niet 
aangetroffen. 

 Toetsing chemie conform MTR 
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De Donge heeft een matig Zuurstofgehalte. Ook Fosfaat, Sulfaat en E. 
coli zijn verhoogd tot 2 maal de norm. Nikkel en Zink overschrijden 2-3 
maal het maximaal toelaatbaar risico. 

Toetsing EBEOSYS (SWA-5) 
STROMING
SUBSTRAAT
SAPROBIE
TROFIE
VOEDSELSTRATEGIE  
De bovenloop van de Donge scoort beneden het laagste niveau voor 
Stroming en Substraat. Het laagste niveau wordt bereikt voor Trofie en 
Voedselstrategie en het hoogste niveau wordt gehaald voor Saprobie, 
dank zij een goede zuurstofhuishouding en vrijwel geen indicatoren 
voor saprobie. 
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Roulerend meetnet 

15. Oude Leij (110002) 

 

Figuur 15.  De Oude Leij bij duiker in de Bredase Weg in  zuidoostelijke richting  
(10-5-06) 

Algemeen 
De Oude Leij is een genormaliseerde, gekanaliseerde laaglandbeek. 
Tijdens de bemonsteringen in mei en oktober stond het water stil. In 
april stroomde het water met 8 cm/s en in december is zelfs 24 cm/s 
gemeten. De bodem bestaat uit zand met daarop een laag afgevallen 
blad. Waar de houten beschoeiing is beschadigd staat Liesgras in de 
oevers. In de Oude Leij zijn de macrofauna, planten, diatomeeën en 
vissen onderzocht (laatste groep wordt achterin het rapport besproken). 

Hydrobiologie 
De macrofauna is bemonsterd van de bodem bestaande uit zand met een 
laag detritus. In de oever is de vegetatie (Liesgras) bemonsterd. De 
macrofauna bestaat grotendeels uit eurytope soorten, waarvan een 
aantal vervuilingstolerant zijn (bijvoorbeeld de muggenlarven 
Psectrotanypus varius, Tanypus puntipennis). Daarnaast zijn ook 
kritische soorten aangetroffen zoals de stroomminnende kokerjuffer 
Mystacides azurea, de zeldzame watermijt Neumania imitata en de 
stroomminnende muggenlarven Paracladopelma laminata agg. en 
Micropsectra atrofasciata.  De mijt was al eerder opgedoken in de 
Boven Mark bij Galder (zie daar). 
De hogere planten in de Oude Leij bestaan uit Liesgras in het water en 
Riet op de oever. 
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De diatomeeëngemeenschap is een mengsel van matige tot sterke 
verontreiniging indicerende soorten als Fragilaria ulna, Gomphonema 
parvulum en Melosira varians, afgewisseld met soorten die veel 
kritische zijn ten opzichte van verontreiniging (Cymbella aspera, 
Eunotia formica en Tabellaria fenestrata). In hoeverre deze soorten hun 
zwaartepunt hebben in het stroomopwaartse deel van de Oude Leij is 
niet achterhaald. 

Toetsing chemie conform MTR 
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De Oude Leij is ernstig geëutrofieerd met Stikstof en Fosfaat. Het 
nikkelgehalte overschrijdt de norm met een factor 3-5 en Zink met een 
factor 2-3. 

Toetsing EBEOSYS (SWA-5) 
STROMING
SUBSTRAAT
SAPROBIE
TROFIE
VOEDSELSTRATEGIE  
De Oude Leij scoort op het laagste niveau voor Stroming, Substraat en 
Voedselstrategie. Saprobie en Trofie bevinden zich op het middelste 
niveau. 

16. Groote Ley (120001) 

 

Figuur 16.  De Groote Leij bij duiker Bredase Weg (11-10-06) 
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Algemeen 
De Groote Ley is een genormaliseerde, gekanaliseerde laaglandbeek 
waarin kwel een grote rol speelt gezien het roodbruine water en het 
voorkomen van Waterviolier. Tijdens de bemonstering in september 
stond het water stil en zelfs in december bedroeg de stroomsnelheid 
slechts 9 cm/s. De oevers zijn begroeid met een brede rietkraag en in het 
water zweven veldjes met Sterrenkroos, Watervorkje (Riccia fluitans), 
Waterviolier en Klein Kroos. In de Groote Leij is alleen de macrofauna 
onderzocht. 

Hydrobiologie 
De macrofauna is verzameld van Riet, de modderbodem en de veldjes 
met vegetatie. De gemeenschap is erg arm aan soorten en rode 
muggenlarven, aangepast aan lage zuurstofgehalten, nemen er een 
belangrijke plaats in. Stroomminnende of bijzondere soorten zijn niet in 
de Groote Ley aangetroffen. 

 Toetsing chemie conform MTR 
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Het Zuurstofgehalte is te laag en het Stikstofgehalte is veel te hoog. 
Nikkel overschrijdt > 5 maal de norm en Zink tot maximaal 2 maal. 

Toetsing EBEOSYS (SWA-5) 
STROMING
SUBSTRAAT
SAPROBIE
TROFIE
VOEDSELSTRATEGIE  
De Groote Leij scoort beneden het laagste niveau voor Substraat en het 
laagste niveau voor Stroming en Voedsel strategie. Het middelste 
niveau wordt gehaald voor Saprobie en Trofie. 
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17. Zwanengat (202801) 

 

Figuur 17.  Zwanengat in Zevenbergen in noordwestelijke richting (15-5-06) 

Algemeen 
Het Zwanengat is een voormalige getijdekreek in de buitenwijken van 
Zevenbergen. Het water is breed en relatief ondiep (70 cm), stagnant en 
de zichtdiepte (40 cm) is nog net voldoende voor een beperkte groei van 
ondergedoken waterplanten. De oevers zijn flauw afgewerkt, waardoor 
moerasvegetatie ook een kans krijgt. In het Zwanengat is de 
macrofauna, hogere planten en diatomeeën onderzocht. Tevens is er een 
toets (deeltoets 1) uitgevoerd voor de ecologie van stadswateren. 

Hydrobiologie 
De macrofauna is verzameld van de kale zandbodem en de bodem met 
bovenstaande vegetatie. De soortsamenstelling is kenmerkend voor 
(zeer) voedselrijk water. Bijzondere soorten ontbreken. Wel zijn er 
exotische kreeftachtigen aangetroffen in de vorm van de Amerikaanse 
rivierkreeft (Orconectes limosus) en de eveneens uit Amerika 
overgekomen vlokreeft Crangonyx pseudogracilis. 
De vegetatie onder water bestaat uit een bescheiden groeiplaats van 
Sterrenkroos en enkele plantjes van het Groot Blaasjeskruid. In de oever 
staat Grote waterweegbree, Gele lis, Kattestaart, Riet en Grote lisdodde. 
Drijvende vegetatie bestaat uit Gele plomp en verspreid Eendekroos. 
De diatomeeën indiceren β tot α mesosaprobe omstandigheden. 
Indicatoren voor de β-mesosaprobie zijn Achnanthes minutissima en 
Gomphonema olivaceum. Indicatoren voor α-mesosaprobie zijn 
Fragilaria fasciculata (tevens licht brak) en Gomphonema parvulum. 
Bijzondere soorten zijn niet aangetroffen. 
Bij de toets voor stadswateren scoort de beleving goed met 22 punten. 
De ecologie van de oever scoort met 8 een voldoende en ook de 
ecologie van het water is voldoende met 11 punten. 
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Toetsing chemie conform MTR 
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Het Zwanengat heeft een matige Zuurstofhuishouding en een sterk 
verhoogd Stikstof- en Sulfaatgehalte. 

Toetsing EBEOSYS (SLO-k) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
ZUURKARAKTER
WATERCHEMIE
PERMANENTIE
TOXICITEIT
STRUCTUUR
VARIANT-EIGEN KARAKTER  
Het Zwanengat scoort het laagste niveau voor Saprobie, Structuur en 
Variant-eigen karakter. Het middelste niveau wordt gehaald voor 
Trofie. Het bijna bovenste niveau wordt bereikt voor Waterchemie en 
het hoogste niveau voor Brak- en zuurkarakter, Permanentie en 
Toxiciteit.  

18. Afwatering Langeweg (202803) 

 

Figuur 18.  Afwatering Langeweg bij duiker Langeweg in zuidelijke richting (15-5-
06) 

Algemeen 
De Afwatering Langeweg is een rechte sloot die langzaam stroomt (3 
cm/s) door velden van Smalle waterpest. Het water is helder en de 
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modderbodem is zichtbaar. De oevers zijn bedekt met Riet. In deze 
afwatering zijn de macrofauna, vegetatie en diatomeeën onderzocht. 

Hydrobiologie 
De macrofauna is verzameld van de modderbodem en tussen de 
vegetatie. Het monster is soortenrijk met 67 taxa. Bijzondere soorten 
zitten er niet bij, maar de diversiteit wordt duidelijk gestimuleerd door 
de variatie in habitats, waardoor vooral watermijten en waterkevers er 
met veel soorten een plek vinden. 
De vegetatie onder water bestaat uit Smalle waterpest. De drijvende 
vegetatie bestaat uit wat Flab, Eendekroos en Veelwortelig kroos. De 
oevervegetatie bestaat uit Riet, Pijlkruid en Liesgras. 
De diatomeeënflora wordt gedomineerd door twee soorten. Achnanthes 
minutissima, een soort van β-mesosaprobe omstandigheden en Diatoma 
tenuis, meer kenmerkend voor α-mesosaprobie. De zwak-brakke 
Fragilaria fasciculata is ook hier aangetroffen.  

Toetsing chemie conform MTR 
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Het Stikstofgehalte is veel te hoog. Het Zuurstof en Sulfaat scoren 
eveneens onvoldoende. 

Toetsing EBEOSYS (SLO-k) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
ZUURKARAKTER
WATERCHEMIE
PERMANENTIE
TOXICITEIT
STRUCTUUR
VARIANT-EIGEN KARAKTER  
De Afwatering Langeweg scoort het laagste niveau voor Structuur 
(ondanks de uitbundige groei van Smalle waterpest) en Variant-eigen 
karakter. Het middelste niveau wordt gehaald voor Saprobie, het bijna 
hoogste voor Trofie, Brakkarakter en Waterchemie en het hoogste 
niveau  voor Zuurkarakter, Permanentie en Toxiciteit. 
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19. Markkanaal (230001) 

 

Figuur 19.  Markkanaal bij Ter Aalsterbrug in westelijke richting (10-5-06) 

Algemeen 
Het Markkanaal is in het begin van de 20e eeuw gegraven en ligt ter 
plaatse van het monsterpunt zeer diep in het landschap. De oevers lopen 
loodrecht en zijn ook bestort met breuk- en baksteen. In het Markkanaal 
zijn de macrofauna, vegetatie, diatomeeën en fytoplankton onderzocht.  

Hydrobiologie 
In het water zijn geen planten aangetroffen. Een oeverzone ontbreekt en 
daarmee ook een oevervegetatie. 
De macrofauna is verzameld door stenen af te borstelen in de 
oeverzone. De diversiteit is relatief laag en de exoten Corophium 
curvispinum (Kaspische slijkgarnaal) en Gammarus tigrinus (een 
Amerikaanse vlokreeft) zijn aangetroffen. Een typische kokerjuffer op 
stenen in dergelijke grote lijnvormige wateren is Tinodes waeneri. 
Bijzonder is de vondst van de muggenlarve Pseudochironomus 
prasinatus, een soort die kenmerkend is voor matig voedselrijke grotere 
wateren zoals vennen en zandwinputten. 
Het fytoplankton wordt in het voorjaar gedomineerd door de 
diatomeeën Asterionella formosa en Stephanodiscus. In augustus zijn de 
blauwalgen Microcystis aeruginosa en Pseudanabaena mucicola 
aangetroffen en is de diatomee Aulacoseira het meest abundant. 
De diatomeeënflora is soortenarm, met een dominantie van Achnanthes 
minutissima en Diatoma tenuis. De eerste soort is kenmerkend voor 
matig verontreinigd water, terwijl de tweede meer verontreiniging kan 
verdragen. Fragilaria pulchella is een soort van licht brak water en is in 
lage aantallen aangetroffen.  
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Toetsing chemie conform MTR 
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Van de gemeten parameters overschrijd Zink het maximaal toelaatbaar 
risico met 2-3 maal en Nikkel zelfs meer dan 5 maal. 
 

 Toetsing EBEOSYS (KAN-z) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
WATERCHEMIE
HABITATDIVERSITEIT  
Het Markkanaal scoort het laagste niveau voor Habitatdiversiteit, door 
het ontbreken van waterplanten. Het middelste niveau wordt gehaald 
voor Trofie, Saprobie en Brakkarakter en het bijna hoogste niveau voor 
Waterchemie.  

20. Oude Maasje (510001) 

 

Figuur 20.  Oude Maasje bij Camping en jachthaven in noordelijke richting (8-5-
06) 

Algemeen 
Het Oude Maasje is ontstaan in 1275, nadat de Maas via een doorbraak 
bij Andel in de Waal in uitmonde 
(http://home.hccnet.nl/s.h.bakker/wandelinken/binnenland/onze%20grot
e%20rivieren/onze_grote_rivieren__de_maas_1.htm). De oevers zijn 
alleen in de havens bestort en over een grote lengte zijn er rietkragen 
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aanwezig. Op enkele plaatsen zijn deze weggeslagen door de golfslag 
van de recreatievaart. Het Oude Maasje is onderzocht op vegetatie, 
macrofauna, fytoplankton, diatomeeën en vis (zie achter in het rapport) 

Hydrobiologie 
De vegetatie bestaat op het monsterpunt uit een ijle begroeiing van Gele 
plomp met Riet, Rietgras, Gele lis, Kattestaart en Zegge. 
De macrofauna is verzameld in de haven van stenen en tussen een veld 
met Gele plomp. De macrofauna bestaat uit veel mosselen, waaronder 
de recente exoot Corbicula fluminea (Brede korfmossel) en Sphaerium 
solidum, een karakteristieke bewoner van grote rivieren. Andere exoten 
zijn de Kaspische slijkgarnaal, Corophium curvispinum, een 
Amerikaanse vlokreeft, Gammarus tigrinus en een aasgarnaal 
Limnomysis benedeni. Kenmerkende kokerjuffer voor dit soort grote 
wateren is Tinodes waeneri. De muggenlarven Cryptotendipes en 
Harnischia zijn eveneens karakteristieke bewoners van grote rivieren. 
Het fytoplankton wordt in het voorjaar grotendeels bepaald door de 
kiezelalg Stephanodiscus en bruinalgen Cryptomonas en Rhodomonas. 
Ook een aantal goudalgen zoals Dynobrion divergens, Synura en 
Syncrypta elaeochrus zijn algemeen aanwezig. De groep goudalgen is 
als geheel kenmerkend voor wateren met een betere waterkwaliteit. In 
de zomer verdwijnen deze soorten en nemen de kiezelalgen 
Aulacoseira, Cyclotella en Stephanodiscus de dominantie over.  
De kiezelalgen indiceren vooral eutroof water met β-α mesosaprobie. 
De belangrijkste soorten zijn Amphora pediculus, Diatoma vulgairst en 
Rhoicosphenia abbreviata.  Soorten van zwak brak water zijn 
Cyclotella straat, Fragilaria fasciculata, Nitzschia filiformis en 
Skeletonema subsalsum. 

Toetsing chemie conform MTR 
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Het Oude Maasje is sterk geëutrofieerd door overschrijding van de 
norm voor Stikstof en Fosfaat. Daarnaast voldoen ook Koper, Nikkel en 
Zink niet aan de norm. 

Toetsing EBEOSYS (KAN-z) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
WATERCHEMIE
HABITATDIVERSITEIT
VARIANT-EIGEN KARAKTER  
Het Oude Maasje scoort het laagste niveau voor Trofie, Saprobie, 
Habitatdiversiteit en Variant-eigen karakter. Het hoogste niveau wordt 
behaald voor Brakkarakter en Waterchemie. 
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21. Afwatering Overdiepse Polder (590601) 

 

Figuur 21.  Afwatering Overdiepse Polder bij duiker Graafse Weg  (10-5-06) 

Algemeen 
De Overdiepse Polder ligt als een eiland ingeklemd tussen de Maas en 
de Oude Maas. Op het monsterpunt is veel kwel aanwezig. De vegetatie 
bestaat uitsluitend uit helofyten en de bodem van de sloot bestaat uit 
zwarte modder. In deze afwatering zijn vegetatie, macrofauna en 
diatomeeën onderzocht. 

Hydrobiologie 
De vegetatie bestaat uit verspreid op de bodem staande planten van 
Holpijp, een indicator van kwel. In de oever staat Liesgras, Riet en 
Zegge. 
De macrofauna is verzameld van de modderbodem. In het monster zijn 
grote hoeveelheden slakken aanwezig (Planorbis planorbis en Valvata 
piscinalis). De dansmuglarve Natarsia duidt op kwel en Chaetocladius 
piger agg., Metriocnemus hirticullis agg. en Chironomus riparius agg. 
komen vooral voor in vochtige bodems en zeer kleine wateren en 
benadrukken de geringe diepte (20 cm) van de sloot. 
De diatomeeën worden gedomineerd door Achnanthes minutissima met 
Navivula pupula als belangrijkste begeleider. De eerste soort is 
kenmerken voor β-mesosaproob water en de tweede soort is goed 
bestand tegen α-mesosaprobe omstandigheden. 

Toetsing chemie conform MTR 
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De zuurstofhuishouding is niet in orde en het gehalte aan Fosfaat is te 
hoog, hetgeen merkwaardig is met zoveel ijzerrijke kwel. 
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Toetsing EBEOSYS (SLO-k) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
ZUURKARAKTER
WATERCHEMIE
PERMANENTIE
TOXICITEIT
STRUCTUUR
VARIANT-EIGEN KARAKTER  
De Afwatering Overdiepse Polder scoort het laagste niveau voor Trofie, 
Saprobie, Structuur en Variant-eigen karakter. Het middelste niveau 
wordt gehaald voor Waterchemie en Toxiciteit, terwijl het hoogste 
niveau aanwezig is voor Brak- en Zuurkarakter en Permanentie. 

22. Onkelsloot (590804) 

 

Figuur 22.  Onkelsloot bij Oude Veepad in zuidoostelijke richting (10-5-06) 

Algemeen 
De Onkelsloot is een brede genormaliseerde en gekanaliseerde beek met 
veel kwelverschijnselen en als gevolg daarvan veel rode ijzerkorrels op 
de grofzandige bodem. De oevers zijn niet bestort en er staat een dichte 
vegetatie. Ook de waterkolom wordt doorgroeid met waterplanten. Ten 
tijde van de bemonstering stroomde het water 4 cm/s. In de Onkelsloot 
zijn vegetatie, macrofauna en diatomeeën onderzocht.  

Hydrobiologie 
De oevervegetatie is goed ontwikkeld met Riet, Zegge, Waterzuring en 
Pijlkruid. In het water groeit Smalle waterpest en Kleine egelskop. 
De macrofauna is verzameld van de grof zandige bodem, de oever en de 
ondergedoken vegetatie. Er zijn opvallend veel erwtenmosseltjes 
aanwezig en de inheemse vlokreeft Gammarus pulex komt massaal voor 
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en zal de oorzaak zijn voor het vrijwel ontbreken van dansmuglarven. 
Bijzondere soorten zijn de watermijt Wettina podagrica en de 
duikerwants Corixa dentipes. De mijt is zeldzaam in Zuid en Oost 
Nederland en is gebonden aan het stromende water van laaglandbeken 
met een relatief goede waterkwaliteit (Smit en van der Hammen, 2000). 
De wants is vrij zeldzaam in Nederland en heeft een voorkeur voor 
vennen (Aukema et al., 2002).  

Toetsing chemie conform MTR 
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Bijna alle parameters blijven binnen het maximaal toelaatbare risico, 
behalve Zink, dat de norm met een factor 2-3 overschrijdt. 
De diatomeeënflora bevat een aantal mesotrafente soorten, waaronder 
Eunotica formica, Fragilaria capucina en F. tenera. Bijzondere soorten 
zijn niet aangetroffen.  

Toetsing EBEOSYS (SWA-5) 
STROMING
SUBSTRAAT
SAPROBIE
TROFIE
VOEDSELSTRATEGIE  
De Onkelsloot scoort het laagste niveau voor Stroming, het middelste 
niveau voor Substraat en Voedselstrategie en het bijna hoogste niveau 
voor Saprobie en Trofie. 
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23. Zuiderafwateringskanaal (590901) 

 

Figuur 23.  Het Zuidelijke afwateringskanaal bij gemaal Keizersveer in westelijke 
richting (8-5-06) 

Algemeen 
Op de foto staat het meest benedenstrooomse monsterpunt afgebeeld 
nabij het gemaal dat het water uitslaat op het Oude Maasje. 
Het Zuiderafwateringskanaal is gelegen in de westelijke Langstraat, een 
nat natuurgebied dat verdroogt doordat het kanaal de toestromende kwel 
onderschept. Het Waterschap Brabantse Delta trekt de kar om dit 
natuurgebied weer van goed grondwater te voorzien. In dit plan wordt 
het Zuiderafwateringskanaal geïsoleerd van de het toestromende 
grondwater. In het Zuiderafwateringskanaal is onderzoek gedaan naar 
de vegetatie, macrofauna, diatomeeën, fytoplankton en vis (zie achterin 
het rapport). 

Hydrobiologie 
De vegetatie bestaat uit verspreid staande veldjes Gele plomp. 
Ondergedoken waterplanten zijn niet waargenomen en op de steile 
oevers staat Hoge cyperzegge, Gele lis, Zeegroene rus en Wolfspoot. 
De macrofauna is verzameld van het fijne zand en detritus van de 
bodem en tussen de Gele plomp. De samenstelling is kenmerkend voor 
grotere troebele wateren, waar mijten, kevers en wantsen schaars zijn of 
ontbreken. Toch zijn er nog 9 soorten watermijten verzameld, 
waaronder de vrij zeldzame Piona longipalpis, een soort die een 
voorkeur zou hebben voor wateren met een laag nutriëntengehalte en 
veel ondergedoken waterplanten. Daarnaast is er een onbeschreven 
dansmuglarve verzameld, die behoort tot het genus Phaenopsectra en 
hier de voorlopige naam Phaenopsectra spec. Koppelkanaal krijgt, naar 
de plaats waarvan de soort voor het eerst is herkend. 
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De diatomeeënflora wordt gedomineerd door Achnanthes minutissima 
en de soortsamenstelling is kenmerkend voor β-mesosaproob water. Een 
vrij zeldzame soort is Navicula absoluta. 
 

 
 

Figuur 1.  Navicula absoluta (schaalstreepje = 10 µm) 

Het fytoplankton in het voor- en najaar bevat een aantal goudalgen 
(Chrysococcus, Dinobryon, Mallomonas, Ochromonas, Syncrypta en 
Synura) die een goede waterkwaliteit indiceren. 

Toetsing chemie conform MTR 
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Stikstof, Nikkel en Zink overschrijden de norm met maximaal een 
factor 2. 

Toetsing EBEOSYS (KAN-v) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
WATERCHEMIE
HABITATDIVERSITEIT
VARIANT-EIGEN KARAKTER  
De benedenloop van het Zuiderafwateringskanaal scoort beneden het 
laagste niveau voor de Habitat-diversiteit. Voor Trofie en Saprobie 
wordt het middelste niveau gehaald, voor Waterchemie en Variant-
eigen karakter het bijna hoogste niveau en voor Brakkarakter het 
hoogste niveau. 
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24. Zuider afwateringskanaal (590903) 

 

Figuur 24.  Het Zuidelijk afwateringskanaal bij de duiker in de Winterdijk in 
zuidwestelijke richting (2-5-06) 

Algemeen 
Het Zuiderafwateringskanaal bij de Winterdijk heeft verspreid velden 
van Gele plomp en Watergentiaan. De oevers zijn beschoeid en in de 
oeverzone loopt het talud 45 graden af. In de oeverzone is een goed 
ontwikkelde helofyten begroeiing aanwezig. Dit monsterpunt is 
onderzocht op planten, macrofauna en diatomeeën. 

Hydrobiologie 
De waterkolom is begroeid met Gele plomp en hier en daar drijft er wat 
Eendekroos. In de oevers staat Zegge, Liesgras, Gele lis, Riet, Pijlkruid 
en Kleine egelskop. 
De macrofauna is verzameld van de boden die bestaat uit zand en 
detritus en tussen de vegetatie. De macrofaunagemeenschap is divers 
met opvallend veel soorten mijten (20). Dit is het gevolg van de rijke 
structuur in de vegetatie. Zeldzame soorten ontbreken, maar de 
inheemse vlokreeft Gammarus pulex, die overal wordt verdrongen door 
exoten, is hier aanwezig. 
Bij de diatomeeën domineert Achnanthes minutissima. De overige 
soorten zijn vooral bekend van eutroof en ß-mesosaproob water. 
Nitzschia commutata is een vrij zeldzame soort van zwak brak water. 
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Figuur 25.  Nitzschia commutata, een brakwatersoort 
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De Zuurstofhuishouding is onvoldoende en ook het Zinkgehalte voldoet 
niet aan de norm. 

Toetsing EBEOSYS (Kan-z) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
WATERCHEMIE
HABITATDIVERSITEIT
VARIANT-EIGEN KARAKTER  
De bovenloop van het Zuiderafwateringskanaal scoort het laagste 
niveau voor Habitatdiversiteit en Variant-eigen karakter. Trofie en 
Saprobie scoren het middelste niveau, brakkarakter het bijna hoogste en 
Waterchemie het hoogste niveau. 
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25. Koppelkanaal ZAK-Donge (590904) 

 

Figuur 26.  Koppelkanaal ZAK-Donge in Raamsdonk in noordwestelijke richting 
(2-5-06) 

Algemeen 
Dit brede kanaal verbindt de Donge met het Zuiderafwateringskanaal. 
De oevers zijn niet beschoeid en een smalle strook oevervegetatie is 
aanwezig. Plaatselijk zijn veldjes Gele plomp aanwezig. Het 
Koppelkanaal is onderzocht op vegetatie, macrofauna, diatomeeën en 
fytoplankton. 

Hydrobiologie 
De drijvende vegetatie bestaat uit wat Eende- en Veelwortelig kroos en 
Gele plomp. Langs de oever staat wat Liesgras en in de opname is één 
pol Waterzuring aangetroffen. 
De macrofauna is bemonsterd van de modderbodem en tussen het 
Liesgras. Tijdens de bemonstering is een onbeschreven dansmuglarve 
verzameld. Deze larve is Phaenopsectra spec. Koppelkanaal genoemd 
totdat er een wetenschappelijks beschrijving wordt gepubliceerd. Ook in 
het Zuiderafwateringskanaal zijn larven van deze soort aangetroffen 
(590901). Verder komen naast de inheemse vlokreeft Gammarus pulex 
ook twee Amerikaanse vlokreeften voor (Crangonyx pseudogracilis en 
Gammarus tigrinus). Slechts één vrij zeldzame watermijt (Piona 
longipalpis) is op dit punt aangetroffen. De overige soorten zijn 
algemeen tot zeer algemeen. 
De diatomeeën worden gedomineerd door Achnanthes minutissima. De 
diatomeeënflora wijst op β-mesosaprobe en eutrofe omstandigheden. 
Ook enkele vervuilingstolerantere soorten als Aphipleura pellucida, 
Gomphonema parvulum en Nitzschia palea zijn in lage aantallen 
aanwezig. 
Het fytoplankton wordt in het voorjaar bepaald door diverse soorten 
goudalgen, de diatomee Stephanodiscus en de bruinalgen Cryptomonas 
spp. en Rhodomonas minuta. De goudalgen zijn positieve indicatoren 
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voor de waterkwaliteit. In de zomer zijn de dichtheden van het 
fytoplankton zeer gering en dan is de goudalg Syncrypta elaeochrus de 
meest abundante soort. 

 

Figuur 27.  Syncrypta elaeochrus kolonie. Let op de lange stelen waarmee de cellen 
aan elkaar vastzitten (schaalstreepje = 10 µm) 
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Het Koppelkanaal overschrijdt het maximaal toelaatbare risico voor 
Stikstof, Sulfaat, Nikkel (2-3 maal) en Zink.  

Toetsing EBEOSYS (KAN-z) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
WATERCHEMIE
HABITATDIVERSITEIT
VARIANT-EIGEN KARAKTER  
In het Koppelkanaal scoort de Habitatdiversiteit en het Variant-eigen 
karakter het laagste niveau, Trofie en Saprobie het middelste, 
Waterchemie het bijna hoogste en het brakkarakter het hoogste niveau.  
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26. ’s Gravenmoerse Vaart (590911) 

 

Figuur 28.  De ’s Gravenmoerse vaart bij duiker onder de Wielstraat in westelijke 
richting (2-5-06) 

Algemeen 
De ’s Gravenmoerse vaart is gegraven om gewonnen turf af te voeren 
uit Gravenmoer. Het water is bruin en de oevers zijn bestort. In de 
zomer is de waterkolom gevuld met helofyten. In deze vaart zijn de 
vegetatie, macrofauna en diatomeeën onderzocht. 

Hydrobiologie 
Ten tijde van de vegetatieopname (7-8-2006) was een kwart van de 
vaart bedekt met vlottend Pijlkruid. Ook Flab was lokaal dominant en 
hier en daar stond Mannagras. Ondergedoken waterplanten zijn 
Sterrenkroos, Grof hoornblad en Brede waterpest, een gevoelige soort 
van de Rode Lijst. In de oever staat Liesgras en de drijvende vegetatie 
bestond uit Gele plomp, Watergentiaan en Eendekroos. 
De macrofauna is verzameld van de bodem, bestaande uit slib en zand, 
de vegetatie en er zijn stenen afgeschraapt. De macrofauna wordt 
gedomineerd door borstelwormen (Oligochaeta) en ook watermijten 
zijn opvallend talrijk. Vrij zeldzame watermijten zijn Atractides ovalis 
en Piona longipalpis. Deze laatste is ook aangetroffen in het 
Koppelkanaal en het Zuiderafwateringskanaal. Beide soorten worden 
kenmerkend genoemd voor heldere wateren met een laag 
nutriëntengehalte. Een derde soort (Typhus pistilifer) is zeldzaam, maar 
komt toch in een aantal uiteenlopende watertypen voor, zoals het 
Hollands-Utrechtse plassengebied en al dan niet verlandende sloten 
(Smit en van der Hammen, 2000). Nymphula stagnata is een vrij 
zeldzame waterrups die leeft in Nymphaeiden en fonteinkruiden 
(Vallenduuk et al., 1997). 
De diatomeeënflora bestaat uit zeer algemene soorten van eutroof en β-
α mesosaproob water. De belangrijkste soorten zijn Fragilaria ulna 
(incl. var. acus) en Melosira varians. 
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Toetsing chemie conform MTR 
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De ’s Gravenmoerse Vaart voldoet alleen qua Zuurstof niet aan de 
norm. 

Toetsing EBEOSYS (SLO-v) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
ZUURKARAKTER
WATERCHEMIE
PERMANENTIE
TOXICITEIT
STRUCTUUR
VARIANT-EIGEN KARAKTER  
De ’s Gravenmoerse Vaart scoort het laagste niveau voor Trofie, 
Saprobie en Structuur. Variant-eigen karakter scoort op het middelste 
niveau, Zuurkarakter en Waterchemie op het bijna hoogste en 
Brakkarakter, Permanentie en Toxiciteit op het hoogste niveau.  

27. Bovenste Leij (590915) 

 

Figuur 29.  Bovenste Leij bij ’s Gravenmoerse Vaart in westelijke richting (2-5-05) 

Algemeen 
De Bovenste Leij is een brede sloot met in het voorjaar zeer helder 
water (zichtdiepte 1 m). In de zomer breidt het kroosdek zich uit en 
vormt zich een deken van draadalgen op de bodem. De oevers zijn vrij 
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steil (45 graden) en niet beschoeid. In de Bovenste Leij zijn de 
vegetatie, macrofauna en diatomeeën onderzocht. 

Hydrobiologie 
De drijvende vegetatie bestaat uit een dek van Eendekroos dat begin 
augustus ca. 25% van de opname bedekte. Verspreid drijft hier 
Kikkerbeet en Veelwortelig kroos tussen. Onder water bedekken 
draadwieren 50-75% van de bodem en ook Smalle waterpest is bedekt 
tot 25% van de bodem, grof hoornblad is minder abundant. De 
oevervegetatie bestaat uitsluitend uit Liesgras. 
De macrofauna is verzameld van de zandbodem en de ondergedoken 
vegetatie. Borstelwormen komen voor in hoge dichtheden en ook de 
erwtenmosselen (Pisiidae en Sphaeriidae) zijn talrijk. Alle aangetroffen 
soorten zijn algemeen tot zeer algemeen.  
De diatomeeën worden gedomineerd door Melosira varians, met als 
begeleidende soorten Fragilaria pulchella (zwak brak) en F. ulna. Deze 
soorten zijn kenmerkend voor α-mesosaproob water. Bijzondere soorten 
zijn niet aangetroffen. 

Toetsing chemie conform MTR 

D
oorzicht

Zuurstof

Am
m

oniak

S
tikstof

Fosfaat

S
ulfaat

C
hloride

C
hlorofyl-a

C
adm

ium

K
oper

N
ikkel

Zink

Tt coli

 
De Bovenste Leij is ernstig geëutrofieerd en ook het Zinkgehalte 
voldoet niet aan de norm. 

Toetsing EBEOSYS (SLO-z) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
ZUURKARAKTER
WATERCHEMIE
PERMANENTIE
TOXICITEIT
STRUCTUUR
VARIANT-EIGEN KARAKTER  
De Bovenste Leij scoort beneden het laagste niveau voor Saprobie, het 
laagste niveau voor Structuur en Variant-eigen karakter, het middelste 
niveau voor Trofie en Waterchemie. Het bijna hoogste niveau wordt 
bereikt voor Brak- en Zuurkarakter, terwijl het hoogste niveau is 
weggelegd voor Permanentie en Toxiciteit. 
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28. Afwatering Sasweg (590935) 

 

Figuur 30.  Afwatering Sasweg in de polder ten westen van de Vrijhoevense Waard 
in westelijke richting (1-5-06) 

Algemeen 
Deze afwatering is smal en ondiep en ligt zeer diep onder het maaiveld. 
Het water is roestbruin van de kwel en verspreid staan er wat helofyten. 
De bodem bestaat uit modder en ondergedoken waterplanten ontbreken. 
In deze sloot zijn de vegetatie, diatomeeën en macrofauna onderzocht. 

Hydrobiologie 
De vegetatie op de bodem en de oever bestaat uit verspreid staande 
exemplaren van Kruipend struisgras, Zegge, Liesgras en Riet. 
De macrofauna is verzameld van de modderbodem en de vegetatie. De 
borstelwormen en dansmuglarven domineren. In de laatste groep zijn 
Chaetocladius piger agg. en Chironomus luridus agg. en C. riparius 
agg. talrijk aanwezig. Chaetocladius is semiterrestrisch en de 
Chironomus taxa zijn vooral gebonden aan kleine wateren met een 
reducerende bodem. In dat opzicht lijkt deze sloot veel op nr. 21 
Afwatering Overdiepse Polder. 
De meest talrijke diatomeeën zijn Achnanthes minutissima en Craticula 
buderi. Van de laatste is geen ecologisch profiel achterhaald. De eerste 
soort in kenmerkend voor β-mesosaprobe omstandigheden. Soorten met 
een grotere vervuilingstolerantie zijn Fragilaria ulna, Gomphonema 
parvulum, Navicula cryptocephala. Kritischere soorten ten opzichte van  
eutrofiëring zijn Frustulia vulgaris, Stauroneis anceps en S. 
phoenicenteron.  
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Toetsing chemie conform MTR 
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De zuurstofhuishouding is onvoldoende en ondanks de sterke kwel 
wordt het Fosfaat met 2-3 maal de norm overschreden. Het Sulfaat is 
verhoogd tot maximaal 2 maal het maximale toelaatbare risico. 

Toetsing EBEOSYS (SLO-k) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
ZUURKARAKTER
WATERCHEMIE
PERMANENTIE
TOXICITEIT
STRUCTUUR
VARIANT-EIGEN KARAKTER  
De Afwatering langs de Sasweg scoort het laagste niveau voor Trofie, 
Saprobie, Structuur en Variant-eigen karakter. Het middelste niveau 
wordt gehaald voor Waterchemie, Permanentie en Toxiciteit. Het 
hoogste niveau is er voor Brak- en Zuurkarakter. 

29. Afwatering Winterdijk (590937) 

 

Figuur 31.  Afwatering Winterdijk bij het Labbegat in noordelijke richting (2-5-06) 

Algemeen 
De Afwatering Winterdijk is een sloot die zomers zeer weinig water kan 
bevatten en ’s winters meer dan 50 cm diep is. Door de vlakke oevers is 
er een goed ontwikkelde oevervegetatie en het water is ook helder 
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genoeg voor een gevarieerde ondergedoken vegetatie. In deze sloot zijn 
vegetatie, macrofauna, diatomeeën en vis (zie achter in dit rapport) 
onderzocht. 

Hydrobiologie 
De vegetatie op de oevers bestaat uit Liesgras, Pitrus, Wolfspoot, 
Kattestaart, Pijlkruid, Grote egelskop en Zegge. Op de bodem staan 
Grote waterweegbree, Sterrenkroos, Gewone waterbies, Waterviolier, 
Puntkroos, Spits en Tenger fonteinkruid. Drijvende planten zijn 
Kikkerbeet en Gele plomp. Spits fonteinkruid is een kwetsbare soort 
van de Rode Lijst. 
De macrofauna is minder bijzonder dan de vegetatie. Vooral talrijk zijn 
de dansmuglarven, waaronder één soort die gebonden lijkt te zijn aan 
kwel gevoede wateren. Deze soort is vrij recent als larve bekend 
geworden onder de naam Schineriella schineri. Ook in 2005 is deze 
soort op dit punt waargenomen. 
De diatomeeën worden gedomineerd door Achnanthes minutissima en 
Eunotia bilunaris, Fragilaria capuchina en Navicula radiosa zijn de 
meest algemene begeleiders. Op basis van de diatomeeën kan deze sloot 
als β-mesosaproob en eutroof worden gekarakteriseerd. Zeldzame 
soorten zijn niet aangetroffen. 

Toetsing chemie conform MTR 
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Het Zuurstof en Sulfaat vertonen ernstige overschrijdingen van het 
MTR en Fosfaat overschrijdt de norm tot maximaal 2 maal. 

Toetsing EBEOSYS (SLO-k) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
ZUURKARAKTER
WATERCHEMIE
PERMANENTIE
TOXICITEIT
STRUCTUUR
VARIANT-EIGEN KARAKTER  
De noordelijke afwatering Winterdijk scoort het laagste niveau voor het 
Variant-eigen karakter. Het middelste niveau wordt behaald voor 
Waterchemie, Toxiciteit en Structuur, terwijl het hoogste niveau wordt 
gehaald voor Trofie, Saprobie, Brak- en Zuurkarakter en Permanentie. 
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30. Zwaluwse Haven (690101) 

 

Figuur 32.  Zwaluwse Haven bij duiker in de Zoutendijk in noordwestelijke richting  
(8-5-06) 

Algemeen 
De Zwaluwse Haven is een voormalige getijde kreek die in open 
verbinding stond met de Amer. Nu is de uitmonding van de haven door 
een dijk afgesloten van het buitenwater. De bodem bestaat uit detritus 
en verspreid zijn er oever en waterplanten aanwezig. In de Zwaluwse 
Haven zijn de vegetatie, macrofauna en diatomeeën onderzocht. 

Hydrobiologie 
De oevervegetatie bestaat uit verspreid staande groeiplaatsen van 
Oeverzegge, Liesgras en Pijlkruid. Op het water drijft flab en verspreid 
wat Eendekroos.  
De macrofauna is bemonsterd van de bodem en tussen de vegetatie. Het 
merendeel van de aangetroffen soorten is algemeen tot zeer algemeen 
en de borstelwormen zijn de dominante groep. Bijzondere soorten zijn 
de watermijt, Oxus ovalis, een soort die het meest is aangetroffen in 
zeer zoete sloten en vijvers met een laag nutriëntengehalte (Smit en van 
der Hammen, 2000). Daarnaast is de dansmuglarve Glyptotendipes 
viridis aangetroffen, een zeer zeldzame soort die mineert in 
waterplanten (Vallenduuk et al., 1997). Volgens Dvorak, (1996) filtert 
G. viridis zijn voedsel echter uit het water. 
Dominant bij de diatomeeën zijn Achnanthes minutissima. Bijna alle 
soorten zijn kenmerkend voor β-mesosaproob eutroof water. 
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In de Zwaluwse Haven is alleen het Zuurstofgehalte te laag. 

Toetsing EBEOSYS (SLO-z) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
ZUURKARAKTER
WATERCHEMIE
PERMANENTIE
TOXICITEIT
STRUCTUUR
VARIANT-EIGEN KARAKTER  
De Zwaluwse Haven scoort het laagste niveau voor Waterchemie en 
Structuur. Het middelste niveau wordt bereikt voor Trofie en Saprobie, 
het bijna hoogste niveau voor Zuurkarakter en het hoogste niveau voor 
Brakkarakter, Permanentie, Toxiciteit en Variant-eigen karakter. 

31. Breede Vaart (690201) 

 

Figuur 33.  Breede Vaart bij Hoge Zwaluwe bij brug in Moerse Weg in 
zuidwestelijke richting  (8-5-06) 

Algemeen 
De Breede Vaart is een brede sloot met veel ijzerrijke kwel, waardoor 
het water roodbruin gekleurd is. De bodem is bedekt met een laag 
detritus en langs de oevers staat verspreid wat oevervegetatie en wat 
ondergedoken waterplanten. In de Breede Vaart zijn de vegetatie, 
macrofauna en diatomeeën onderzocht. 

Hydrobiologie 
De oevervegetatie bestaat uit verspreid staande planten van Grote 
waterweegbree, Liesgras, Riet en Pijlkruid. Ondergedoken is alleen 
Smalle waterpest aangetroffen. 
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De macrofauna is bemonsterd van de bodem en tussen de vegetatie. De 
borstelwormen zijn de dominante groep. Daarnaast zijn ook de 
schelpdieren goed vertegenwoordigd. Opvallend weinig dansmuglarven 
zijn in het monster aangetroffen. De meeste soorten zijn algemeen tot 
zeer algemeen, uitgezonderd de watermijt Eylais infundibulifera. Deze 
soort is volgens Smit en van der Hammen (2000) een zeldzame soort 
van grotere wateren met een laag nutriëntengehalte en hoofdzakelijk in 
veengebieden. 
Dominant bij de diatomeeën is Achnanthes minutissima (ß-
mesosaprobie), terwijl enkele begeleiders (Fragilaria pulchella en F. 
ulna) indicatoren zijn voor een sterkere verontreiniging (α-
mesosaprobie). Bijzondere soorten zijn niet aangetroffen. 

Toetsing chemie conform MTR 

D
oorzicht

Zuurstof

Am
m

oniak

S
tikstof

Fosfaat

S
ulfaat

C
hloride

C
hlorofyl-a

C
adm

ium

K
oper

N
ikkel

Zink

Tt coli

 
De zuurstofhuishouding is slecht en Stikstof en Sulfaat overschrijden de 
norm tot maximaal 2 maal.  

Toetsing EBEOSYS (SLO-z) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
ZUURKARAKTER
WATERCHEMIE
PERMANENTIE
TOXICITEIT
STRUCTUUR
VARIANT-EIGEN KARAKTER  
De Breede Vaart scoort het laagste niveau voor Saprobie en Structuur, 
het middelste niveau voor Trofie en Variant-eigen karakter en het bijna 
hoogste niveau voor Zuurkarakter. Het hoogste niveau wordt behaald 
voor Brakkarakter. Waterchemie, Permanentie en Toxiciteit. 
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32. Afwatering de Worp (690222) 

 

Figuur 34.  Afwatering de Worp bij duiker Koekoekweg in noordoostelijke richting  
(8-5-06) 

Algemeen 
Afwatering de Worp is een kleine sloot die bijna is dichtgegroeid met 
Riet en waarin veel kwel aanwezig is. De bodem is bedekt met slib 
waarin methaan tot ontwikkeling komt. In deze sloot zijn de vegetatie, 
macrofauna en diatomeeën onderzocht. 

Hydrobiologie 
De vegetatie wordt gedomineerd door Riet en langs de oevers staan 
verspreid Grote waterweegbree en Grote egelskop. De drijvende 
vegetatie bestaat uit verspreide Kikkerbeet.  
De macrofauna is bemonsterd van de modderbodem en de vegetatie. De 
gemeenschap is soortenarm en wordt gedomineerd door de 
dansmuglarve Psectrotanypus varius, een kensoort van organische 
verontreiniging. De overige aangetroffen soorten zijn algemeen tot zeer 
algemeen. 
Bij de diatomeeën is Achnanthes minutissima de meest talrijke soort. De 
meeste begeleiders zijn eveneens indicatief voor β-mesosaprobie. 
Uitzondering vormt Navicula cryptocephala die een indicator is voor α-
mesosaprobe omstandigheden. Bijzondere soorten zijn niet 
aangetroffen. 

Toetsing chemie conform MTR 
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Het Zuurstof en Sulfaat overschrijden het maximaal toelaatbaar risico 
met een factor 2-3. 
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Toetsing EBEOSYS (SLO-z) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
ZUURKARAKTER
WATERCHEMIE
PERMANENTIE
TOXICITEIT
STRUCTUUR
VARIANT-EIGEN KARAKTER  
De afwatering de Worp scoort het laagste niveau voor Saprobie, 
Structuur en Variant-eigen karakter. Het middelste niveau wordt bereikt 
voor Waterchemie en Toxiciteit. Het bijna hoogste niveau wordt 
gehaald voor Trofie, Brak- en Zuurkarakter en het hoogste niveau is er 
voor de Permanentie.  

33. Roode Vaart noord (710202) 

 

Figuur 35.  Roode Vaart noord ter hoogte van het viaduct van de A17 in 
zuidoostelijke richting  (15-5-06) 

Algemeen 
De Roode Vaart vormt de verbinding tussen de Mark en het Hollands 
Diep. Er wordt veel gevist en er zijn visstoepen aangelegd. De oevers 
zijn bestort met breuksteen en op de oevers is een rietkraag aanwezig. 
In het water zijn slechts enkele helofieten aanwezig. In de Roode Vaart 
zijn vegetatie, macrofauna, diatomeeën en fytoplankton bemonsterd. 

Hydrobiologie 
De oevervegetatie bestaat uit verspreide planten van Riet, Kattestaart en 
Gele lis. Ondergedoken waterplanten zijn niet waargenomen. 
De macrofauna is verzameld van de bodem, die bedekt is met detritus 
en er zijn 10 stenen afgeborsteld. Opmerkelijk is de vondst van een 
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brakwater Polychaet Alkmaria romijni. Deze soort was algemeen vóór 
de afsluiting van de Zuiderzee in 1933 en heeft daar nog stand 
gehouden tot 1936 toen het chloride gehalte 340 mg/l bedroeg (de 
Beaufort, 1954). In de Roode Vaart zal voor de afsluiting van het 
Haringvliet het chloridegehalte alleen boven de 300 mg/l zijn geweest 
bij vloed en een lage rivierafvoer (Wolff, 1973). Van de exoten zijn de 
Kaspische slijkgarnaal en vlokreeft (Corophium curvispinum en 
Dikerogammarus villosus) aangetroffen. Ook de uit de Donau 
afkomstige aasgarnaal Limnomysis benedeni is in de Rode Vaart 
verzameld. Opmerkelijk is verder de aanwezigheid van de 
dansmuglarve Xenochironomus xenolabis, die leeft in kolonies van 
zoetwatersponzen. 
Dominant bij de diatomeeën is Achnanthes minutissima (ß-
mesosaprobie). Ook de begeleidende soorten duiden op ß-mesosaproob 
en voedselrijk water. Een vrij zeldzame soort is Navicula laevissima, 
een bewoner van oligosaproob en mesotroof water. 

Toetsing chemie conform MTR 
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Stikstof overschrijdt tot 2 maal de norm en voor Koper is dit zelfs 3-5 
maal het maximaal toelaatbare risico. 

Toetsing EBEOSYS (KAN-k) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
WATERCHEMIE
HABITATDIVERSITEIT
VARIANT-EIGEN KARAKTER  
In de Roode Vaart scoort Habitatdiversiteit en Variant-eigen karakter op 
het laagste niveau. Trofie en Saprobie scoren op het middelste niveau en 
Waterchemie op het bijna hoogste niveau. Het Brakkarakter scoort op 
het hoogste niveau 
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34. Plas aan de Reeweg (690118) 

 

 

Figuur 36.  Plas aan de Reeweg (18-10-06) 

Algemeen 
De plas aan de Reeweg is een zandwinput bij Hoge Zwaluwe. De 
vegetatie, diatomeeën, zoöplankton en fytoplankton zijn onderzocht. 

Hydrobiologie 
De vegetatie langs de oevers bestaat uit Riet, Oeverzegge, Gele lis, 
Pitrus, Watermunt, Veenwortel, Wolfspoot en Bitterzoet. 
Ondergedoken waterplanten zijn Smalle waterpest, Aarvederkruid, 
Doorgroeid fonteinkruid en Stijve waterranonkel. 
De diatomeeën worden gedomineerd door Cocconeis placentula, met als 
begeleiders Achnanthes minutissima en Gomphonema pumilum. De 
indicatie is β-mesosaproob en eutroof water. 
Het zooplankton wordt gedomineerd door jonge roeipootkreeftjes en 
volgroeide Eudiaptomus gracilis, een algemene soort in grote en 
kleinere stagnante wateren (Copepoda). Er zijn ook veel jonge 
watervlooien aanwezig en volwassen Diaphanosoma brachyurum 
aanwezig, een soort van grote eutrofe wateren en jonge watervlooien 
(Cladocera). Bij de raderdieren zijn Keratella cochlearis, K. quadrata, 
Polyathra, Pompholyx sulcata, Synchaeta en Trichocerca aangetroffen. 
Het fytoplankton is in mei en augustus onderzocht. In mei domineren de 
draadvormende draadalg Pseudanabaena limnetica en Chlamydomonas. 
Pseudanabaena komt in zowel grote als kleine wateren voor en vaak in 
vervuild water (Komarek en Anagnostides, 2005). In augustus zijn dit 
de groenalg Planctosphaeria gelatinosa en Cryptomonas. 
Planctosphaeria is een algemene soort in plassen en meren. 
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Toetsing chemie conform MTR 
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In de plas bij de reeweg wordt geen enkele overschrijding geconstateerd 
in het maximale toegestane risico. 

Toetsing EBEOSYS (ECO-h) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
ZUURKARAKTER
HABITATDIVERSITEIT  
De Plas aan de Reeweg scoort het laagste niveau voor Trofie en 
Habitatdiversiteit. Het middelste niveau voor Saprobie en het hoogste 
niveau wordt gehaald voor Brak- en Zuurkarakter. 
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Waternatuur 
 

35. Leemputten Dorst Ven 1 (120017) 

 

 

Figuur 37.  Leemputten Dorst Ven 1 in noordelijke richting (4-5-03) 
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Figuur 38.  Leemputten Dorst Ven 1 in noordelijke richting (1-5-06) 

Algemeen 
Het meest noordelijke ven van de Leemputten is sterk verdroogd. De 
waterstand is naar schatting met 1 m gedaald en de gehele laagte staat 
droog op twee poelen na die nieuw zijn gegraven. Hierbij is de leem 
weer aan de oppervlakte gekomen, waardoor het voedselrijkere karakter 
van deze poel is teruggekeerd. In deze leemput zijn de alleen 
macrofauna, vegetatie en diatomeeën onderzocht. Het fytoplankton is 
wegens droogval niet bemonsterd. Ook een deel van de chemische 
gegevens kon niet worden geanalyseerd. 

Hydrobiologie 
De pioniervegetatie heeft een open karakter, met op de oevers Grote 
waterweegbree, Rosse vossenstaart, Gewone waterbies, Liesgras, 
Mannagras, Waternavel, Gele lis, Knolrus, Pitrus, Wolfspoot, Gele 
plomp, Waterpostelein en Grote egelskop. Van deze soorten zijn alleen 
Knolrus en Waternavel kenmerkend voor zuur water, de overige soorten 
zijn min of meer kenmerkend voor een voedselrijke situatie. 
De macrofauna is verzameld door met een net de modderbodem te 
bemonsteren. De fauna is soortenarm en bijna alle soorten zijn 
algemeen. Uitzonderingen vormen de vrij zeldzame kokerjuffer 
Limnephilus vittatus, een bewoner van vennen en plasjes (Higler, 2005) 
en de vrij zeldzame dansmuglarve Einfeldia dissidens, die in 2003 hier 
ook is aangetroffen (Klink, 2004).  
De diatomeeënflora op de geplaatste dobber is zeer schaars en slechts 
75 schalen zijn gedetermineerd. De belangrijkste soorten zijn 
Achnanthes minutissima en Nitzschia archibaldii. Beide soorten van β-
mesosaproob water en de laatste is typerend voor eutroof water. 
Bijzondere soorten zijn niet aangetroffen in de leemput. 
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Toetsing chemie conform MTR 

D
oorzicht

Zuurstof

Am
m

oniak

S
tikstof

Fosfaat

S
ulfaat

C
hloride

C
hlorofyl-a

C
adm

ium

K
oper

N
ikkel

Zink

Tt coli
 

Van de wel gemeten parameters vertonen Koper, Zink en Nikkel een 
overschrijding tot resp. 2, 3 en 5 maal het maximaal toelaatbare risico. 

Toetsing EBEOSYS (ECO-z) 
VARIANT-EIGEN KARAKTER
TROFIE
VERZURING  
Leemputten Dorst Ven 1 scoort het laagste niveau voor het variant-
eigen karakter, het bijna hoogste niveau voor Trofie en het hoogste 
niveau voor Verzuring. 

36. Leemputten Dorst Ven 2 (120018) 

 

Figuur 39.  Leemputten Dorst Ven 2 in zuidelijke richting (1-5-06) 

Algemeen 
Ook het grote of zuidelijke ven van de Leemputten bij Dorst is sterk 
verdroogd in vergelijking met de vorige monitoring in 2003. Het water 
is helder en ondergedoken waterplanten ontbreken. Op de oever is een 
zeer lage helofytenvegetatie aanwezig. In dit ven zijn de vegetatie, 
macrofauna, diatomeeën en fytoplankton onderzocht. 

Hydrobiologie 
De vegetatie op de vertrapte oevers is ijl en soortenarm. De 
aangetroffen soorten zijn Rosse vossenstaart, Naaldwaterbies, Gewone 
waterbies, Liesgras, Pitrus, Zeegroene rus, Tengere rus en Riet. 
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De macrofauna is bemonsterd van diepere zandbodem en de oeverzone. 
De gemeenschap is zeer soortenarm, maar wel met bijzondere taxa, 
zoals de keverlarve Oulimnius en de dansmuglarven 
Demicryptochironomus vulneratus en Pseudochironomus prasinatus. 
Deze soorten zijn kenmerkend voor grotere, matig voedselrijke, heldere 
wateren. 
De diatomeeën worden gedomineerd door Eunotia exigua, de 
verzuringsdiatomee bij uitstek. Begeleiders zijn Fragilaria construens f. 
venter en Craticula submolesta. De laatste is een goede indicator voor 
electroliet-arm oligotroof water (Lange-Bertalot, 2001). 
Het fytoplankton is onderzocht in maart tm. oktober. In onderstaande 
tabel is het verloop van de meest talrijke soorten door het seizoen 
weergegeven. De goudalg Chromulina minuta is een vaste bewoner, 
behalve in de zomer. Chlamydomonas komt in mei en blijft tot oktober. 
Pyramymonas en Monomastix komen in juni en verdwijnen ook weer 
snel. De groenalg Siderocelis is alleen in oktober aangetroffen. Over de 
ecologie is weinig bekend. Alleen van Chromulina minuta wordt 
vermeld dat de soort is verzameld in Duitse vennen (Starmach, 1985). 

Tabel 2.  Fytoplankton: dominante taxa in de periode maart – oktober 2006 

Maand 3 4 5 6 7 8 9 10
Chromulina minuta + + + + +
Chlamydomonas + + + + + +
Pyramymonas + + +
Monomastix + +
Siderocelis +  
 

 
 

 Figuur 40.  Chromulina minuta op verschillende diepte scherp gesteld 

 

Toetsing chemie conform MTR 

D
oorzicht

Zuurstof

Am
m

oniak

S
tikstof

Fosfaat

S
ulfaat

C
hloride

C
hlorofyl-a

C
adm

ium

K
oper

N
ikkel

Zink

Tt coli

 



Ecologisch onderzoek van wateren in West-Brabant 

 
 63 

 

Het ven is met de Waterloop Halve Maan (zie onder) de enige waarin 
overschrijding van het Cadmium is gemeten. Daarnaast bereiken Nikkel 
en Zink waarden tot boven 5 maal het maximaal toegestane risico. 

Toetsing EBEOSYS (ECO-z) 
VARIANT-EIGEN KARAKTER
TROFIE
VERZURING  
Leemputten Dorst Ven 2 scoort op het middelste niveau voor het 
Variant-eigen karakter en het bijna hoogste niveau voor Trofie. Het 
hoogste niveau wordt gehaald voor verzuring. Dit komt omdat de 
gemeten pH 6,4 bedraagt en diatomeeën niet worden meegenomen in de 
toetsing van zachte wateren. 

37. Waterloop Halve Maan (130010) 

 

Figuur 41.  Waterloop Halve Maan (10-5-06) 

Algemeen 
De Waterloop Halve Maan is een beekbovenloopje in het Landgoed de 
Ooievaar. In het voorjaar stroomde er nog een minieme hoeveelheid 
water, terwijl de beek in de zomer drooggevallen is. De zandbodem is 
bedekt met een dikke laag rottend blad. Er is onderzoek verricht naar de 
vegetatie, macrofauna en diatomeeën. 

Hydrobiologie 
Vegetatie gebonden aan oppervlaktewater ontbreekt in deze waterloop. 
De macrofauna is in het voorjaar bemonsterd op en in het bladpakket, 
maar daarin bleek slechts één larve aanwezig te zijn van de kever 
Microcara testacea. De larve heeft een voorkeur voor bospoelen 
(Klausnitzer, 1994). In het najaar staat er nog wel wat water in de beek, 
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maar er is geen aquatische macrofauna aangetroffen. Vermoedelijk is de 
waterloop al eerder in het seizoen drooggevallen. 
De diatomeeën worden gedomineerd door Eunotia exigua (pH < 5,5) 
met als begeleiders Eunotia bilunaris en Pinnularia pseudogibba  

Toetsing chemie conform MTR 
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De Zuurstofhuishouding is niet goed. Alle zware metalen zijn sterk 
verhoogd, hetgeen een gevolg kan zijn van de lage pH (4-5) in de 
Waterloop. 

Toetsing EBEOSYS (SWA-4) 
STROMING
SUBSTRAAT
SAPROBIE
TROFIE
VOEDSELSTRATEGIE  
De Waterloop Halve Maan scoort op het middelste niveau voor 
stroming, terwijl de overige factoren in het hoogste niveau terecht 
komen. Dit is uitsluitend het gevolg van het voorkomen van slechts één 
keverlarve die min of meer stroomminnend is en tussen blad zit en het 
ook opeet. Deze beoordeling is dan ook niet verantwoord.  

38. Leikeven (590820) 

 

Figuur 42.  Leikeven in oostelijke richting (10-5-06) 
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Algemeen 
Het Leikeven is ondiep en het water is erg helder. Het ven is bijzonder 
omdat het tijdens extreem natte perioden wordt doorstroomd door de 
beek die normaal gesproken om het ven heen loopt (med. beheerder). 
Hierdoor komen er soms voedingsstoffen in het water, waardoor het 
water gebufferd blijft. In het Leikeven zijn vegetatie, macrofauna, 
diatomeeën en fytoplankton onderzocht. 

Hydrobiologie 
De vegetatie op de oevers is ijl en bestaat uit Kleine zonnedauw, 
Veelstengelige waterbies, Gewone waterbies, Veenpluis, Waternavel, 
Moerashertshooi, Knolrus, Pitrus, Oeverkruid, Moeras wolfsklauw, 
Wolfspoot, Gewone Wederik en Kleine egelskop. Grote delen van de 
bodem zijn bedekt met Veenmos en hier staat een Witte waterranonkel. 
Vooral oeverkruid, Moerashertshooi en Witte waterranonkel zijn 
indicatoren voor ondiepe, zwak gebufferde vennen met een zandbodem 
(Arts, 2000). 

 

Figuur 43.  Witte waterranonkel (Ranunculus ololeucos) in het Leikeven (2006) 

De macrofauna is verzameld van de kale zandbodem en de bodem met 
vegetatie (Veenmos). Kenmerkende soorten voor gebufferde vennen 
zijn de kever Bidessus unistriatus, de kokerjuffers Agrypnia varia, 
Limnephilus marmoratus en de dansmuglarve Psectrocladius 
psilopterus. Daarnaast is nog de zeldzame watermijt Arrenurus affinis 
aangetroffen, die echter ook in zeer zure vennen kan voorkomen (Smit 
en van der Hammen, 2000). 
De diatomeeën worden gedomineerd door Cocconeis placentula en 
Rhoicosphenia abbreviata, beide soorten van eutroof water. Soorten 
van minder voedselrijk water zijn Achnanthes ploenensis, Cymbella 
aspera, Eunotia faba, Frustulia saxonica en Nitzschia hantzschiana. 
Het fytoplankton wordt bijna het gehele seizoen gedomineerd door de 
goudalg Chromulina minuta. In april laat de sieralg Actinotaenium 
cucurbita zich zien. In de overige maanden zijn het steeds andere 
soorten. Chromulina minuta is bekend van vennen in Duitsland 
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(Starmach, 1985). Actinotaenium cucurbita is een vrij algemene soort 
van vennen en veentjes op het pleistoceen (Coesel, 1985). De goudalg 
Dinobryon pediforme komt vooral voor in voedselarme vennen 
(Starmach, 1985). 

Tabel 3.  Fytoplankton: dominante taxa in de periode maart – oktober 2006   

Maand 3 4 5 6 7 8 9 10
Chromulina minuta + + + + + +
Actinotaenium cucurbita +
Chlamydomonas +
Pyramymonas + +
Dinobryon pediforme +  

Toetsing chemie conform MTR 

D
oorzicht

Zuurstof

Am
m

oniak

S
tikstof

Fosfaat

S
ulfaat

C
hloride

C
hlorofyl-a

C
adm

ium

K
oper

N
ikkel

Zink

Tt coli

 
Alleen Zink vertoont een overschrijding van maximaal 2 maal het 
maximaal toelaatbaar risico. 

Toetsing EBEOSYS (ECO-z) 
VARIANT-EIGEN KARAKTER
TROFIE
VERZURING  
Het Leikeven scoort in de middelste klasse voor het Variant-eigen 
karakter. De hoogste klasse wordt bereikt voor Trofie en Verzuring. 

39. Wiel 1 bij Capelle (590930) 
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Figuur 44.  Wiel 1 bij Capelle in oostelijke richting (2-5-06) 

Algemeen 
Bij welke dijkdoorbraak Wiel 1 bij Capelle is ontstaan, is niet 
achterhaald. Mogelijk is het ontstaan tijdens de St. Elisabethvloed van 
1421. De oevers lopen aan de westzijde zeer ondiep af en de bodem 
bestaat uit zand en modder. In het Wiel zijn de vegetatie, macrofauna, 
diatomeeën en fytoplankton onderzocht. 

Hydrobiologie 
De vegetatie langs de oevers bestaat uit Kalmoes, Grote waterweegbree, 
Oeverzegge, Gewone waterbies, Liesgras, Pitrus, Wolfspoot, 
Kattestaart, Watermunt, Waterpeper, Riet, Egelboterbloem, Grote 
egelskop en Grote lisdodde. Ondergedoken waterplanten zijn niet 
aangetroffen en er zijn grote velden van Gele plomp en kleinere veldjes 
Witte waterlelie aanwezig. Hier en daar drijft Eendekroos. 
De macrofauna is verzameld van de zand- en modderbodem en tussen 
de vegetatie. De borstelwormen en dansmuglarven zijn verreweg de 
belangrijkste groepen. Ook de erwtenmosselen zijn talrijk. De meeste 
soorten zijn algemeen tot zeer algemeen. Opmerkelijk is het massale 
voorkomen van de dansmuglarve Chironomus longipes die door 
Vallenduuk (1999) nog niet wordt vermeld als larve in Nederland. 
Daarnaast is Polypedilum arundinetum aangetroffen, een soort die als 
larve pas recent is te onderscheiden (Tempelman, 2007). 
De diatomeeën worden gedomineerd door Achnanthes minutissima met 
als voornaamste begeleiders Fragilaria capucina en F. ulna. De meeste 
soorten indiceren β-mesosaproob en eutroof water. Een wat kritischere 
soort is Cymbella cymbiformis, die vooral voorkomt in oligosaproob 
mesotroof water. 

 

Figuur 45.  Cymbella cymbiformis (schaalstreepje = 10 µm) 

Het fytoplankton wordt in maart gedomineerd door drie goudalgen. 
Syncrypta elaeochrus wordt veelal niet herkend en staat in het 
gegevensbestand van de STOWA ook met maar weinig vindplaatsen. 
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Dinobryon sertularia komt vooral voor in eutroof water (Starmach, 
1985). In april komen de diatomeeën tot ontwikkeling. In mei is 
Syncrypta weer terug en komt Cryptomonas tot ontwikkeling. In juni is 
de goudalg Ochomonas in bloei en in juli komt Dinobryon divergens tot 
ontwikkeling. Bij bloei van Dinobryon soorten wordt bij de laatste 
versie van de KRW maatlatten een goede beoordeling (0,7) gegeven 
(Pot, 2006). In augustus zijn Syncrypta en Cryptomonas weer aan de 
beurt. In september en oktober bloeit de goudalg Calycomonas 
vangoorii, die door Starmach (1985) als brakwater bewoner wordt 
getypeerd. 

Tabel 4.  Fytoplankton: dominante taxa in de periode maart – oktober 2006  

Maand 3 4 5 6 7 8 9 10
Syncrypta eleaochrus + + +
Dinobryon sertularia +
Ochromonas + +
Stephanodiscus + +
Nitzschia +
Cryptomonas spp. + +
Dinobryon divergens +
Calycomonas vangoorii + +  
 

 

Figuur 46.  Calycomonas van goorii (schaalstreepje = 10 µm) 

Toetsing chemie conform MTR 
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In het Wiel 1 bij Capelle voldoet alleen het Zuurstof niet aan het MTR. 

Toetsing EBEOSYS (ECO-h) 
VARIANT-EIGEN KARAKTER
TROFIE
VERZURING  
Het Wiel 1 bij Capelle scoort in de middelste klasse voor het Variant-
eigen karakter. Voor trofie wordt de bijna hoogste klasse en voor 
Verzuring de hoogste klasse behaald. 
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40. Afwatering Winterdijk (590936) 

 

 

Figuur 47.  Afwatering Winterdijk in zuidelijke richting (1-5-06) 

Algemeen 
De Afwatering Winterdijk ligt in het gebied van de Westelijke 
Langstraat waar een grote botanische rijkdom aanwezig is. De reden 
hiervoor is de unieke hydrologie, waarbij regenwaterlenzen, ondiep 
stromend grondwater en diep grondwater in wisselende samenstelling 
een breed spectrum aan standplaatsfactoren creëren. Bedreigingen 
vormen verdroging en inlaat van Maaswater, wat leidt tot eutrofiëring. 
Het waterschap Brabantse Delta is de trekker om dit gebied weer in zijn 
oude glorie te herstellen, waarbij voorzien is om het 
Zuiderafwateringskanaal te isoleren, zodat het niet meer het 
toestromend grondwater wegvangt. De Afwatering is een veensloot met 
veel ijzerrijke kwel, waardoor het water troebel is. De veenbodem is 
bedekt met een dikke laag organisch materiaal, waarop de 
ondergedoken waterplanten zich ontwikkelen. In deze sloot zijn de 
vegetatie, macrofauna en diatomeeën onderzocht.  

Hydrobiologie 
De oevervegetatie bestaat uit Grote waterweegbree, Hoge cyperzegge, 
Liesgras, Gele lis, Pitrus, Riet, Egelboterbloem Pijlkruid en Grote 
egelskop. De ondergedoken vegetatie bestaat uit een dicht pakket Brede 
waterpest en minder sterk ontwikkeld zijn Smalle waterpest, Lidsteng, 
en Veenwortel. De drijvende vegetatie bestaat uit Kikkerbeet en 
Eendekroos. Van de gevoelige planten is slechts Brede waterpest (rode 
lijst) waargenomen. Meer westelijk in het gebied komen sloten voor 
met uitgebreide verlandingsvegetaties van Slangewortel, Pluimzegge, 
Galigaan en Grote boterbloem met in het open water, Waterviolier, 
Stomp-, Spits- en Drijvend Fonteinkruid, Krabbescheer en Groot 
blaasjeskruid. 
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De macrofauna is verzameld van de bodem en tussen de vegetatie. 
Borstelwormen en dansmuglarven domineren de fauna. Enkele vrij 
zeldzame soorten zijn, de erwtenmossel Pisidium pseudosphaerium en 
de muggenlarven Schineriella schineri, Einfeldia dissidens en 
Glyptotendipes caulicola. De eerste soort is ook in de Afwatering ten 
noorden van de Winterdijk aangetroffen (590937) en vermoedelijk is 
deze soort een kwelindicator. 
De diatomeeën worden gedomineerd door Achnanthes minutissima en 
de meeste begeleiders duiden op β-mesosaproob en eutroof water. Maar 
in voor- en najaar wordt ook Nitzschia palea aangetroffen, die 
kenmerkend is voor polysaproob hypertroof water. Alle verzamelde 
soorten zijn algemeen tot zeer algemeen. 

Toetsing chemie conform MTR 
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De Zuurstofhuishouding is zeer slecht en ook het Fosfaat overschrijdt 
de MTR norm. 

Toetsing EBEOSYS (SLO-v) 
TROFIE
SAPROBIE
BRAKKARAKTER
ZUURKARAKTER
WATERCHEMIE
PERMANENTIE
TOXICITEIT
STRUCTUUR
VARIANT-EIGEN KARAKTER  
De zuidelijke Afwatering Winterdijk scoort in de laagste klasse voor 
Saprobie. De middelste klasse wordt gehaald voor Trofie, Structuur en 
Variant-eigen karakter. De bijna hoogste klasse wordt bereikt voor het 
Zuurkarakter en de Waterchemie. De hoogste wordt gehaald voor 
Brakkarakter, Permanentie en Toxiciteit. 
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41. Plantloon Ven 2 (591001) 

 

 

Figuur 48.  Plantloon Ven 2 in zuidoostelijke richting (2-5-06) 

Algemeen 
Het Plantloon Ven 2 is een ven met sterk wisselende waterstand en 
gelegen in een eikenbos dat in de 19e eeuw is aangeplant om de 
verstuiving van zand een halt toe te roepen. Het ven is onderzocht op 
vegetatie, macrofauna, diatomeeën en fytoplankton. 

Hydrobiologie 
De vegetatie is ijl en heeft een lage diversiteit. In het water staat Riet en 
op het water drijft Witte Waterlelie. Op de oever staat Gagelstruweel 
met in de ondergroei Veelstengelige waterbies, Waternavel, Moeras 
hertshooi (rode lijst) en knolrus. In vergelijking met 2003 zijn er grote 
veranderingen opgetreden. Destijds stond er nog Veenmos in het 
ondiepe water. Wateraarbij met Gele lis, Grote Wederik en Kattestaart 
op de oevers, naast de nog aangetroffen soorten. Wat de oorzaak is van 
deze veranderingen is niet achterhaald. Mogelijk is het veenmos 
verdwenen nadat de vindplaats in 2003 is drooggevallen. Op de oever 
zijn vooral de soorten van voedselrijker milieu verdwenen. 
De macrofauna is verzameld van de bodem en tussen de vegetatie. Een 
aantal kenmerkende bewoners van zwak gebufferde vennen zijn: 
Rhynchelmis limosella (borstelworm), de kokerjuffers Holocentropus 
stagnalis, Limnephilus marmoratus (tevens doelsoort (Arts, 2000)), de 
pluimmuglarve Chaoborus obscuripes en de dansmuglarve Guttipelopia 
guttipennis. Een vrij zeldzame kokerjuffer is Limnephilus vittatus die 
ook in niet zure wateren voorkomt (Higler, 2005).  
De diatomeeënflora is zeer soortenarm en wordt gedomineerd door 
Eunotia implicata, een soort van zuur water (pH 5,5 – 7). Daarnaast zijn 
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Achnanthes minutissima en Eunotia bilunaris de belangrijkste 
begeleiders. 
Het fytoplanktonbeeld wordt in maart bepaald door de goudalg 
Syncrypta eleaochrus. In april zijn dit Cryptomonas en de goudalg 
Uroglena articulata, een soort van vennen met Veenmos (Starmach, 
1985). In juni en juli domineert de groenalg Planctosphaeria 
gelatinosa, een soort die in allerlei watertypen voorkomt (Komarek en 
Fott, 1983). Vanaf augustus bloeit Vacuolaria viridis 
(Chloromonadophyceae), een soort waarvan de ecologie nog 
onvoldoende bekend is (Fott, 1968). 

Tabel 5. Fytoplankton: dominante taxa in de periode maart – oktober 2005 

Maand 3 4 5 6 7 8 9 10
Syncrypta eleaochrus +
Cryptomonas + + +
Uroglena articulata +
Planctosphaeria gelatinosa + +
Vacuolaria viridis + + +  

Toetsing chemie conform MTR 
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Vooral de parameters voor trofie en saprobie zijn sterk verhoogd. Als 
gevolg hiervan ontwikkeld het fytoplankton zich, waardoor ook het 
Chlorofyl-a gehalte te hoog is. Opmerkelijk is verder dat het gehalte aan 
Cholinesterase-remmers niet aan de norm voldoet. 

Toetsing EBEOSYS (ECO-z) 
VARIANT-EIGEN KARAKTER
TROFIE
VERZURING  
Plantloon Ven 2 scoort de middelste klasse voor Variant-eigen karakter 
en Trofie. Verzuring scoort in de hoogste klasse. 
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42. Wiel 1 bij Hoeve Alexander (690401) 

 

 

Figuur 49.  Wiel 1 bij Hoeve Alexander in noordwestelijke richting (8-5-06) 

Algemeen 
Wiel 1 bij hoeve Alexander is een diepe doorbraakkolk met steile 
oevers en helder water. Het wiel is onderzocht op vegetatie, 
macrofauna, diatomeeën en fytoplankton. 

Hydrobiologie 
De vegetatie is slecht ontwikkeld. Ondergedoken vegetatie is niet 
aangetroffen. De drijvende vegetatie bestaat uit enige veldjes Gele 
plomp en op de oever is alleen een ijle vegetatie aangetroffen van Riet 
en Kleine lisdodde. 
De macrofauna is verzameld tussen de Gele plomp en de het op de 
bodem aanwezige detritus. Alleen de borstelworm Haemoneis 
waldvogeli is een zeldzame soort die vooral in kleine ondiepe plassen is 
aangetroffen (Verdonschot, 1990). Ook hier is de nog onbenoemde 
dansmuglarve Phaenopesctra spec. Koppelkanaal aangetroffen. De 
overige soorten zijn algemeen of zeer algemeen. 
De diatomeeën worden gedomineerd door Achnanthes minutissima met 
als begeleiders Fragilaria tenera, F. ulna en Navicula radiosa. Het 
diatomeeën spectrum indiceert β-mesosaproob en licht eutroof water. 
Het fytoplankton wordt gedomineerd door goudwieren, hetgeen een 
indicatie is voor een goede waterkwaliteit. Alleen Fragilaria ulna 
(diatomee), Kirchneriella obesa (groenalg) en Cryptomonas (bruinalg) 
behoren hier niet toe. Chrysochromulina parva kan bij heftige bloei 
leiden tot vissterfte. 
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Tabel 6. Fytoplankton: dominante taxa in de periode maart – oktober 2005 

Maand 3 4 5 6 7 8 9 10
Syncrypta elaeochrus + + +
Ochromonas + + +
Chrysococcus biporus + +
Chrysochromulina parva + + +
Dinobryon divergens +
Dinobryon sertularia +
Fragilaria ulna + +
Kirchneriella obesa + +
Cryptomonas +  

Toetsing chemie conform MTR 
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Het Zuurstof overschrijdt als enige de norm voor het maximaal 
toelaatbare risico. 

Toetsing EBEOSYS (ECO-h) 
VARIANT-EIGEN KARAKTER
TROFIE
VERZURING  
Wiel 1 bij hoeve Alexander scoort in de middelste klasse voor het 
Variant-eigen karakter.Trofie scoort in de bijna hoogste en Verzuring in 
de hoogste klasse. 
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43. Gat van de Ham (690505) 

 

 

Figuur 50.  Gat van de Ham bij gemaal in oostelijke richting (8-5-06) 

Algemeen 
Het Gat van de Ham is een oude kreekrest die is afgedamd van de 
Amer. Het monsterpunt ligt bij het gemaal. De oevers onder water en de 
waterkolom zijn kaal en de bodem bestaat uit zand met detritus. In het 
Gat van de Ham zijn de vegetatie, macrofauna, diatomeeën en het 
fytoplankton onderzocht. 

Hydrobiologie 
De vegetatie bestaat uit verspreid staand Riet en Liesgras. 
Ondergedoken waterplanten zijn niet aangetroffen. 
De macrofauna is bemonsterd van de zandbodem met detritus en tussen 
het Liesgras. De Amerikaanse vlokreeft Gammarus tigrinus is 
aangetroffen. De overige soorten zijn (ook) allemaal algemeen tot zeer 
algemeen, zonder kenmerkend te zijn voor een bepaald watertype. 
De diatomeeënflora bestaat uit een gering aantal soorten die talrijk zijn: 
Achnanthes minutissima, Cymbella minuta, Fragilaria capucina, F. 
ulna en Gomphonema olivaceum. De in het monster voorkomende 
soorten indiceren β-mesosaproob en eutroof water. 
 



Ecologisch onderzoek van wateren in West-Brabant 

 
 76 

 

Tabel 7. Fytoplankton: dominante taxa in de periode april – oktober 2005 

Maand 3 4 5 6 7 8 9 10
Syncrypta elaeochrus + +
Chrysococcus biporus + + + +
Cryptomonas spp. + + +
Chrysochromulina parva +
Rhodomonas minuta + + +
Dinobryon divergens +
Stephanodiscus + + +
Chlamydomonas +
Amphikrikos minutissimus + +  
Vooral in het voorjaar zijn de goudalgen goed vertegenwoordigd 
(Syncrypta eleaochrus, Chrysococcus biporus, Chrysochromulina parva 
en Dinobryon divergens, hetgeen duidt op een goede waterkwaliteit. In 
de overige maanden neemt het aandeel goudalgen af en gaan soorten 
van voedselrijker water (Cryptomonas, Rhodomonas en Amphikrikos) 
overheersen. 

Toetsing chemie conform MTR 
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In het Gat van de Ham is het Zuurstof onvoldoende en Koper 
overschrijdt het MTR met maximaal 3 maal. 

Toetsing EBEOSYS (ECO-h) 
TROFIE
VERZURING  
Het Gat van de Ham is niet toetsbaar op het Variant-eigen karakter 
omdat kenmerkende planten ontbreken. De Trofie en Verzuring scoren 
op het hoogste niveau. 
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Visonderzoek 
Het visonderzoek is uitgevoerd door Natuurbalans in Nijmegen volgens 
het handboek visstandbemonstering (STOWA, 2002). De beoordeling is 
uitgevoerd volgens de KRW met behulp van het programma QBwat 
2.02 (Pot, 2006). In dit programma kan nu alleen nog getoetst worden 
op natuurlijke wateren, zodat de beoordeling voor deze sterk veranderde 
of kunstmatige wateren slechter zal uitpakken dan bij de, in 
voorbereiding zijnde, maatlatten voor sterk veranderde wateren. 

 

Figuur 2.  Locaties waar het visonderzoek is uitgevoerd 
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1. Oude Leij 

 

Figuur 51.  Oude Leij ten noorden van kruispunt Gilzer Baan en Oude Rielse Baan 
in noordelijke richting (24-9-06). 

De Oude Leij is op 4 plaatsen bemonsterd in Tabel 8 zijn hiervan de 
resultaten weergegeven. 

Tabel 8.  Visonderzoek Oude Leij 

Monsterpunt OL1 OL2 OL3 OL4
Watertype R5 R5 R5 R5
baars 3
bermpje 3 9 87 52
blankvoorn 2
driedoornige stekelbaars 18
giebel 7 11
karper 2 3
rietvoorn 1 4 3
riviergrondel 10 140 137 1
snoek 5
tiendoornige stekelbaars 98 4 45
vetje 1
Aantal 10 5 4 4
Totaal 52 261 232 101  
De visfauna wordt gekenmerkt door een groot aandeel aan rheofiele 
soorten (Bermpje en Riviergrondel). Daarnaast is de Tiendoornige 
stekelbaars een soort die in de Oude Ley voorkomt in relatief grote 
aantallen. De visfauna is getoetst op R5 (langzaam stromende 
midden/benedenloop op zand). 

Toetsing KRW(R5) 
Mp. Water X Y Vistuig Type Oordeel

OL1 Oude Leij 128,204 396,250 hand-electro + steeknet R5 0,25
OL2 Oude Leij 130,013 392,904 hand-electro + steeknet R5 0,35
OL3 Oude Leij 129,300 390,800 hand-electro + steeknet R5 0,42
OL4 Oude Leij 128,597 389,267 hand-electro + steeknet R5 0,38  



Ecologisch onderzoek van wateren in West-Brabant 

 
 79 

 

Volgens de KRW toetsing voor natuurlijke wateren scoren 3 van de 4 
punten ontoereikend en alleen OL3 scoort matig. 

2. Sloten VHR Langstraat bij Sprang-Capelle (590937) 

 
 

Figuur 52.  Sloten VHR Langstraat Sprang-Capelle in zuidelijke richting (24-9-06) 

Tabel 9.  Visonderzoek Sloten VHR Langstraat Sprang-Capelle 

Monsterpunt VHR
Watertype M11
driedoornige stekelbaars 8
snoek 2
tiendoornige stekelbaars 148
Aantal 3
Totaal 161  
De visstand in de sloten in de Westelijke Langstraat wordt vrijwel 
uitsluitend bepaald door Tiendoornige stekelbaars. Deze soort, behoort  
samen met de snoek tot de plantenminnende vissen. Deze sloten zouden 
getoetst moeten worden op M8 (gebufferde laagveensloten), maar deze 
maatlat is nog niet gereed en daardoor is gekozen voor toetsing op M11 
(kleine ondiepe gebufferde plassen). 

Toetsing KRW(M11) 
Mp. Water X Y Vistuig Type Oordeel

VHR Sloten VHR Langstraat 129,600 411,400 hand-electro + steeknet M11 0,42  
Volgens de KRW-toetsing is de visfauna in de sloten matig. 
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3. Zuiderafwateringskanaal 

 
 

Figuur 53.  Zuider Afwateringskanaal mp. 6  nabij gemaal Keizersveer in zuidelijke 
richting (21-8-06) 

Tabel 10.  Visonderzoek Zuiderafwateringskanaal 

Monsterpunt ZAK1a ZAK1b ZAK2 ZAK3 ZAK4
Watertype R12 R12 R12 R12 R12
alver 31 16
baars 131 103 72 123
bittervoorn 11 17 21
blankvoorn 233 132 168 102 316
brasem 15 12 28 29 161
driedoornige stekelbaars 2 1 52
karper 1
kolblei 39 60 44 28 32
pos 6 10 1
rietvoorn 25 88 24 18
riviergrondel 7
snoek 41 6 35 27 20
vetje 9 60 143 424
winde 1 10 9
zeelt 5 31 12 3
Aantal 10 5 12 12 13
Totaal 505 220 611 472 1187  
In het Zuiderafwateringskanaal zijn 15 verschillende soorten vis 
gevangen. Blankvoorn is hierbij de meest talrijke soort. De Winde is de 
enige rheofiele soort. De visfauna is getoetst op R12 (langzaam 
stromende midden/benedenloop op veenbodem). 
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Toetsing KRW(R12) 
Mp. Water X Y Vistuig Type Oordeel

ZAK1aZuiderafwateringskanaal 121,649 413,674 boot-electro R12 0,11
ZAK1bZuiderafwateringskanaal 121,649 413,674 zegen-30-trek R12 0,04
ZAK2 Zuiderafwateringskanaal 123,562 411,484 boot-electro R12 0,26
ZAK3 Zuiderafwateringskanaal 127,520 411,167 boot-electro R12 0,17
ZAK4 Zuiderafwateringskanaal 129,331 410,968 boot-electro R12 0,24  
De beoordeling volgens de KRW is slecht op 3 punten en ontoereikend 
op twee punten. 

4. Oude Maasje (510001) 

 
 

Figuur 54.  Oude Maasje mp. 13 ter hoogte van de Kerkvaart in oostelijke richting 
(22-8-06) 

Tabel 11.  Visonderzoek Oude Maasje 

Monsterpunt OM1a OM1b OM1c OM2 OM3a OM3b
Watertype R7 R7 R7 R7 R7 R7
alver 54 54
baars 84 84 120 82 138 83
bittervoorn 10 3
blankvoorn 54 54 75 347 152 398
brasem 63 63 14 9 252 6
driedoornige stekelbaars 2
kleine modderkruiper 3
kolblei 3 3 56
paling 16 16 8
pos 6 132 4
rietvoorn 19 3
rivierdonderpad 1
riviergrondel 2
roofblei 6 11 30
snoek 15 15 7 5 3
snoekbaars 9 9 1 34
winde 27 27 5 106 4 54
Aantal 8 8 12 10 7 10
Totaal 309 309 276 587 768 592  
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In totaal zijn 17 soorten gevangen, waarvan Alver, Kleine 
Modderkruiper, Rivierdonderpad, Riviergrondel en Winde 
stroomminnende soorten zijn. De toetsing volgens de KRW is 
uitgevoerd op R7 (langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei). 

Toetsing KRW(R7) 
Mp. Water X Y Vistuig Type Oordeel

OM1a Oude maasje 121,957 413,948 zegen-100-trek R7 0,10
OM1b Oude maasje 122,146 413,908 zegen-100-trek R7 0,10
OM1c Oude maasje 122,146 413,908 boot-electro R7 0,19
OM2 Oude maasje 124,381 413,167 boot-electro R7 0,13
OM3a Oude maasje 129,211 413,331 zegen-100-trek R7 0,01
OM3b Oude maasje 129,211 413,331 boot-electro R7 0,11  
Op alle monsterpunten wordt de visstand als slecht beoordeeld. 

5. Donge 

 
 

Figuur 55.  Donge mp. 19 ten noorden van ’s Gravenmoer  (23-8-06) 
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Tabel 12.  Visonderzoek Donge 

Monsterpunt D1a D1b D2 D3 D4 D5
Watertype R12 R12 R12 R12 R12 R5
alver 8
baars 17 137 57 75 22
bermpje 2 341
bittervoorn 11 5 1 9
blankvoorn 51 124 182 48 162 9
brasem 3 6
driedoornige stekelbaars 2 154
grote modderkruiper 1
kleine modderkruiper 2 19 1 6
kolblei 2 17 1 7
paling 2 2 1
pos 1
rietvoorn 4 49 14 3 5 2
riviergrondel 7 1 1
snoek 4 35 15 48 23 5
snoekbaars 2
tiendoornige stekelbaars 65
vetje 21 35 2 2
winde 1
zeelt 88 24 40 1
Aantal 6 13 12 11 13 6
Totaal 85 492 361 229 242 576  
Van de rheofiele soorten is het Bermpje massaal aangetroffen in de 
bovenloop van de Donge. Overige rheofiele soorten zijn Riviergrondel, 
Vetje en Winde. De bovenloop van de Donge (D5) is beoordeeld als R5 
(langzaam stromende midden/benedenloop op zand) en de benedenloop 
(D1a tm. D4) als R12 (langzaam stromende midden/benedenloop op 
veenbodem). 

Toetsing KRW(R5 en R12) 
Mp. Water X Y Vistuig Type Oordeel

D1a Donge 122,596 411,679 zegen-30-trek R12 0,21
D1b Donge 122,596 411,679 boot-electro R12 0,47
D2 Donge 122,074 410,093 boot-electro R12 0,16
D3 Donge 123,050 409,336 boot-electro R12 0,37
D4 Donge 123,373 408,869 boot-electro R12 0,45
D5 Donge 123,424 405,594 hand-electro + steeknet R5 0,25  
De bovenloop wordt als ontoereikend beoordeeld en de benedenloop 
wisselend van slecht tot matig. 
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6. Turfvaart Talmazone (201804) 

 

 

Figuur 56.  Tufvaart Talmazone mp. 22 nabij uitmonding in de Aa of Weerijs (5-
10-06) 

Tabel 13.  Visonderzoek Oude Turfvaart 

Monsterpunt TV1 TV2
Watertype R4 R4
baars 206 216
bermpje 1 1
blankvoorn 71 202
brasem 19 19
kleine modderkruiper 1 3
kolblei 27 10
paling 4 4
pos 4 4
rietvoorn 31 15
riviergrondel 2 0
roofblei 2 1
snoek 14 16
snoekbaars 3 1
winde 11 21
zeelt 4 7
Aantal 15 15
Totaal 400 520  
De Riviergrondel, Vetje en Winde zijn rheofiele soorten. De Oude 
Turfvaart is getoetst op R4 (permanent langzaam stromende bovenloop 
op zand). 

Toetsing KRW(R4) 
Mp. Water X Y Vistuig Type Oordeel

TV1 Turfvaart 111,023 398,136 boot-electro R4 0,22
TV2 Turfvaart 110,589 397,978 boot-electro R4 0,21  
De Oude Turfvaart wordt beoordeeld als ontoereikend. 
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Bijlage 1.  
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Bijlage 2. 

Toetsing MTR
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Bijlage 3.  
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