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Afb. 1  Ligging van de drie door Evides beheerde waterwingebieden in westelijk Noord-Brabant 
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1. Inleiding en opzet van het onderzoek 
 
Op 18 april 2018 vond in het Milieu Educatief Centrum (MEC) te Roosendaal overleg plaats tussen 
waterbedrijf Evides (Jos van Wesel) en vertegenwoordigers van de KNNV afdeling Roosendaal, te 
weten Bernadet Adriaansen (zoogdierenwerkgroep), Jeanne Vos (paddenstoelenwerkgroep) , Petra 
van der Wiel (plantenwerkgroep), Vera Vandenbulcke,  Gerrit Groeneweg en Jack Huijps 
(insectenwerkgroep), Linda van Meer (bestuur, voorzitter) en Jos van den Berg (bestuur, 
natuurbeschermingssecretaris). 
Tijdens dit overleg wordt overeengekomen dat de KNNV afdeling Roosendaal in 2018 zal zorgdragen 
voor het inventariseren van het waterwingebied Ossendrecht op mossen, vaatplanten, amfibieën, 
zoogdieren, vogels, insecten en paddenstoelen.  
Daarnaast wordt bij monde van Jos van Wesel te kennen gegeven, dat Evides het op prijs zou stellen, 
wanneer in 2018 bovendien zou worden gekeken naar de mossen, vaatplanten, amfibieën en 
insecten in en om de vennen binnen de waterwingebieden Halsteren en Huijbergen. 
 
De nu voor u liggende rapportage heeft betrekking op de resultaten van het onderzoek in 2018 naar 
de macrofauna van het oppervlaktewater binnen de door Evides beheerde terreinen Ossendrecht, 
Huijbergen en Halsteren. 
Uitgangspunt bij het onderzoek van de poelen was bemonstering van elk van de poelen in het 
voorjaar èn een bezoek daarvan in het najaar. Door de aanhoudende droogte in de zomer van 2018 
zijn verschillende vennen en poelen geheel of nagenoeg leeg komen te staan, waardoor in enkele 
gevallen de bemonstering in het najaar niet of niet adequaat kon worden uitgevoerd. 
Waar bemonstering wel heeft plaatsgevonden, gebeurde dit op 18 april, 6 en 7 oktober (Halsteren), 
op 19 april, 10 mei, 4 en 11 december (Ossendrecht) en op 9 oktober, 6 november en 4 december  
(Huijbergen). 
 
Van ons onderzoek naar de entomofauna van de Abdijbossen verschijnt een afzonderlijk rapport.  
 
Het onderzoek richt zich primair op de in en op het water aanwezige waterkevers en -wantsen. 
Daarbij is gebruik gemaakt van verschillende formaten schepnet, waarbij geschept is in de ondiepe 
randzones van de poelen, tot circa twee meter vanuit de oever. Daarbij is ook gelet op de eventuele 
aanwezigheid van oppervlaktewantsen, amfibieën, vissen, schaal- en weekdieren. 
De in het verslagjaar gedane waarnemingen zijn steeds gemeld op www.waarneming.nl, de landelijke 
databank voor dieren en planten. De daar aangeleverde waarnemingen zijn door deskundigen 
gecontroleerd en gevalideerd. Van iedere waargenomen soort insect uit elke een bemonstering is bij 
de samenstellers van deze rapportage een foto en/of een fysiek bewijsexemplaar bewaard gebleven. 
De waargenomen amfibieën zijn steeds gemeld bij de landelijke databank www.telmee.nl. 
De website Telmee is in opdracht van de Stichting Gegevensautoriteit Natuur ontwikkeld door de 
Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF). De VOFF heeft tien leden: Stichting ANEMOON, 
BLWG, EIS-NL, FLORON, NMV, RAVON, SOVON Vogelonderzoek Nederland, TINEA, De 
Vlinderstichting en Zoogdiervereniging. Voor meer informatie over de NDFF: www.ndff.nl. 
Vanuit waarneming.nl en vanuit telmee.nl komen de gevalideerde gegevens uiteindelijk samen in 
de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF).  
 
De waarnemingen uit 2018 worden in deze rapportage vergeleken met de resultaten van voorgaande 
jaren. Voor zover zich daarbij significantie verschillen voordoen, wordt daarvoor naar een verklaring 
gezocht.  
 
  



6 
 

 

Insectenwerkgroep KNNV Roosendaal 
 

 

 
Afb.  2 en 3   Midden- en Moseven  in respectievelijk winter (24 februari) en zomer (27 juli) 2018 
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2. Waterwingebied Halsteren 

 
 
Gedurende 2015 en 2017 is intensief onderzoek gedaan naar de entomofauna van het grasland, dat 
deel uitmaakt van het Evides-waterwingebied bij Halsteren, inclusief de drie daarin gelegen plassen 
of poelen. In 2018 is het gebied twee maal bezocht, namelijk op 18 april (de poelen 2 en 3 waren op 
die datum vanwege de hoge waterstand niet bereikbaar) en op 7 oktober. 
 
De onderzochte poelen liggen in een fauna- en kruidenrijk grasland dat deel uitmaakt van het 
Natuurnetwerk Brabant. Aan de noord- en westzijde wordt het grasland afgezoomd door een 
dennen-, eiken- en beukenbos. 
 

 
Afb. 4  Situering van de drie onderzochte poelen op het Evides-terrein Halsteren.  

 
 
Voor een beschrijving van de drie poelen en van het gebied waarin de drie poelen zijn gelegen, 
verwijzen wij naar de door ons in 2016 en in 2018 aan Evides uitgebrachte rapportages.1 Die eerdere 
rapportages zijn uitgebreider van opzet en maken melding van de entomofauna van niet alleen de 
drie poelen, maar ook van de oeverzone daarvan en van het gehele grasland waarin de poelen zijn 
gelegen, met inbegrip van de bosrand daaromheen. 
 

                                                           
1 Rapportages uitgebracht door KNNV in resp. 2016 en 2018. De in de rapportage over 2016 genoemde 
gebiedsdelen 114w1, 114w2 en 114w3 worden in dit verslag aangeduid als respectievelijk Poel 2, 3 en 1.  
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2.1  Waterkevers waterwingebied Halsteren 
 
Bij de bemonstering van de drie poelen in 2015, 2017 en 2018 zijn de volgende waterkevers 
aangetroffen: 
 

 

 

Waterkevers Halsteren 

 
poel I 

 
poel 2 

 
poel 3 

 
2015 2017 2018 2015 2017 2018 2015 2017 2018 

          

schrijvertjes (Gyrinidae)          

slootschrijvertje (Gyrinus substriatus)  x     x   

watertreders (Haliplidae)          

gestrekte watertreder (Haliplus 

lineatocollis) 

    x  x   

Haliplus fulvus      x  x   

diksprietwaterkevers (Noteridae)          

Noterus clavicornis     x     

Noterus crassicornis  x        

slijkzwemmers (Hygrobiidae)          

pieptor (Hygrobia hermanni) x  x       

waterroofkevers (Dytiscidae)          

eironde watertor (Hyphydrus ovatus)  x      x  

Hydroporus spec. 

(moeraswaterroofkevertje) 

 

x 

        

gewone snelzwemmer (Agabus 

bipustulatus) 

x x   x  x  x 

bepoederde waterroofkever (Rhantus 

suturalis) 

 x   x  x   

Rhantus frontalis x         

bruine duiker (Colymbetes fuscus)     x     

geelgerande waterkever( Dytiscus 

circumflexus) 

x         

tuimelaar (Cybister lateralimarginalis)  x        

spinnende waterkevers (Hydrophilidae)          

Helochares lividus  x        

slijktor (Helochares punctatus)     x  x   

spinnende watertor (Hydrophilus piceus) x         

          

Tabel 1   Waterkevers waterwingebied Halsteren 

 
Het aantal aangetroffen waterkevers is gering. Vrijwel alle waarnemingen hebben betrekking op 
kevers met een voorkeur voor kleine voedselrijke wateren. Alleen de gewone snelzwemmer (Agabus 
bipustulatus) en de bepoederde waterroofkever (Rhantus suturalis) zijn soorten die steeds in alle 
poelen op het terrein zijn terug te vinden. Het zijn beide zeer goede vliegers met een voorkeur voor 
kleine wateren. 
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2.2 Water-, oppervlakte- en oeverwantsen waterwingebied 
Halsteren 
 
Bij de bemonstering van de drie poelen van het Waterwingebied Halsteren in 2015, 2017 en 2018 zijn 
de volgende water- en oppervlaktewantsen aangetroffen: 
 

 

 

Water-, oppervlakte- en 
oeverwantsen Halsteren 

 
poel I 

 
Poel 2 

 
Poel 3 

 
2015 2017 2018 2015 2017 2018 2015 2017 2018 

          

waterschorpioenen (Nepidae)          

staafwants (Ranatra linearis)  x   x     

duikerwantsen (Corixidae)          

veenzwemmertje (Cymatia coleoptrata)      x    

vlekpoot (Callicorixa praeusta)    x      

schaarse duikerwants (Corixa panzeri) x  x x x x x   

gewone duikerwants (Corixa punctata) x x x   x x x  

venmoerwants (Hesperocorix castanea) x    x    x 

donkere moerwants (Hesp. linnei)    x   x   x 

streeppoot (Paracorixa concinna) x x  x      

richelsigaar (Sigara nigrolineata) x   x   x   

tweestreepsigaar (Sigara limitata)  x        

gewone sigaar (Sigara striata)  x x   x  x x 

grote sigaar (Sigara distincta)   x    x   

oostelijke sigaar (Sigara iactans) ♂  x x  x   x  

Sigara Fallleni-groep ♀♀  x x  x   x  

vensigaar (Sigara scotti)  x x  x x x x  

zwartvoetje (Sigara lateralis) x x x  x  x  x 

zwemwantsen (Naucoridae)          

platte waterwants (Illyocoris cimicoides) x   x x   x  

dwergruggenzwemmers (Pleidae)          

Dwergruggenzwemmer (Plea minutissima) x x x  x x x x  

ruggenzwemmers (Notonectidae)          

zwart bootsmannetje (Notonecta obliqua) x x        

bleek bootsmannetje (Notonecta lutea)  x        

tenger bootsmannetje (Notonecta viridis) x  x x x x x x x 

gewoon bootsmannetje (Not. glauca) x x     x   

dwerglopers (Veliidae)          

gewoon dwerglopertje (Microvelia 

reticulata) 

     x    

schaatsenrijders (Gerridae)          

buiktandje (Gerris odontogaster)  x x       

bruine schaatsenrijder (Gerris thoracicus) x x        

          

Tabel 2. Water- en oppervlaktewantsen waterwingebied Halsteren 

 
 
De venmoerwants (Hesperocorixa castanea), die de afgelopen jaren in elk van de vennen wel een 
keer is aangetroffen, is een toevallige passant, die thuis hoort in zure vennen met een veenmos-
begroeiing (Spagnum sp.), bijvoorbeeld in het op enige afstand gelegen Halsters Laag. Het is een 
soort die graag en veel vliegt. Venmoerwantsen zijn ook verschillende keren ’s nachts bij de drie 
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poelen gesignaleerd, toen de dieren zich oriënteerden op het felle licht waarmee daar werd 
geprobeerd nachtvlinders te lokken. 
In elk van de drie poelen is in 2018 voor het eerst – zij het in bescheiden aantallen – de donkere 
moerwants (Hesperocorixa linnei) gesignaleerd. Deze soort komt vooral voor op voedselrijke 
plaatsen met op de bodem een laag organisch materiaal, met – naar men vermoedt – een voorkeur 
voor een oeverbegroeiing met els en wilg. Die combinatie aan factoren doet zich in Poel II voor.  
De richelsigaar (Sigara nigrolineata) is na 2015 ter plaatse niet meer waargenomen, terwijl eerder 
deze soort in elk van de drie poelen voorkwam. De richelsigaar is een soort waarvan de 
aanwezigheid op een verstoord of minder stabiel milieu wijst.  
De gewone sigaar (Sigara striata) is een algemeen voorkomende soort met een duidelijke voorkeur 
voor eutrofe stilstaande wateren. In 2015 is deze soort in geen van de drie poelen gesignaleerd, in 
2017 en 2018 komt deze waterwants in bescheiden mate in elk van de drie poelen voor. 
De in ons land vrij zeldzame tweestreepsigaar (Sigara limitata) is eenmaal, in 2017, waargenomen in 
Poel I. 
De vensigaar (Sigara scotti) is een vaste bewoner van de poelen op het terrein. De in Nederland vrij 
algemene soort heeft een voorkeur voor middelgrote, half beschaduwde lichtzure vennen met een 
schaarse plantengroei op de zandgronden in een gebied van bos en heide. 
Een wants die echt thuishoort op de onderzochte locatie en daar ook talrijk voorkomt, is het 
zwartvoetje (Sigara lateralis). Deze wants is vooral te vinden in voedselrijk water met weinig 
vegetatie en een kale bodem. In pas gegraven poeltjes en wateren met een sterk wisselende 
waterstand, zoals op het Evidesterrein, is het zwartvoetje vaak een veel voorkomende soort.  
De meest opvallende waarneming in 2017 wordt gevormd door twee exemplaren van het bleke 
bootsmannetje (Notonecta lutea). Deze soort is op basis van uiterlijke kenmerken niet te 
onderscheiden van het noordse bootsmannetje (Notonecta reuteri). Om die reden is met Naturalis 
Biodiversity in Leiden (dr. B. Aukema) de afspraak gemaakt om op basis van genitaalonderzoek na te 
laten gaan welke soort het hier betreft. Dat onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het hier 
inderdaad het bleke bootsmannetje betrof. Die soort was tot nu toe in Zuidwest Nederland 
onbekend. In 2018 is de soort niet meer teruggevonden. 
In Poel 2 is nu ook het gewoon dwerglopertje (Microvelia reticulata) gesignaleerd. Dat deze soort 
niet eerder is waargenomen komt 
omdat het door zijn geringe 
formaat (1,2 mm) gemakkelijk 
over het hoofd wordt gezien.  
Het wantsje leeft tussen dichte 
aquatische vegetatie, een situatie 
die vooral in Poelen 2 voorkomt. 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 5 Gewoon dwerglopertje (Microvelia 
reticulata) uit Poel 2 van het 
waterwingebied Halsteren 
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2.3 Week- en schaaldieren waterwingebied Halsteren 
 
In de sloot tussen het grasland en het bosgebied zijn destijds twee soorten waterslakken 
aangetroffen, de posthorenslak (Planorbis corneus) en de draaikolk-schijfhorenslak (Anisus vortex). 
In elk van de drie poelen leeft de puntige blaashoren (Physella acuta), terwijl onlangs in Poel 1 het 
erwtenmosseltje (Pisidium spec.) bleek voor te komen. 
 
In Poel 2 leeft de Amerikaanse Vlokreeft (Crangonyx pseudogracilis) 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Afb. 6  Amerikaanse Vlokreeft 

(Crangonyx pseudogracilis) uit 

Poel 2 van het waterwingebied 

Halsteren 

 

 
2.4 Amfibieën Halsteren 
 
De bruine kikker (Rana temporaria), de gewone pad (Bufo bufo) en de kleine watersalamander 
(Lissotriton vulgaris) planten zich elk jaar in de verschillende poelen voort. Voor de kleine 
watersalamander zijn vooral de Poelen 1 en 3 van belang. 
 
 

2.5 Conclusie macrofauna waterwingebied Halsteren 
 
Het meest opvallende van deze drie poelen in het Waterwingebied Halsteren is, dat zij – ondanks de 
lange droge zomer van 2018, water zijn blijven houden. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de 
invloed van die droge zomer is geweest op de totale aquatische macrofauna in de regio. 
 
Poel I is relatief voedselarm, is onbeschaduwd en kent (nog) weinig begroeiing, ook de schrale 
zanderige oevers ervan zijn (nog) nauwelijks begroeid. Bij eerdere onderzoeken is gebleken dat deze 
poel garant staat voor een grote soortendiversiteit aan libellen.  
Bij de verschillende bemonsteringen zijn in deze poel niet minder dan 22 verschillende soorten 
water- en oppervlaktewantsen aangetroffen. Een positieve ontwikkeling van het biotoop in deze poel 
blijkt uit het feit dat indicatoren voor een verstoord milieu er in 2018 niet meer zijn gesignaleerd.  
Minder positief is dat de sporen van de grote hoeveelheid schapenmest uit 2015 nog steeds niet 
geheel zijn verdwenen.  
 
Poel 2 wordt beschaduwd door omringend struikgewas, is sterk met grote lisdodde (Typha latifolia) 
en watercrassula (Crassula helmsii) begroeid, terwijl de bodem veel plantenresten bevat. De 
biodiversiteit in deze poel wordt sterk beknot door de aanwezigheid van de roofzuchtige zonnebaars. 
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Gezien de vangst van een jonge zonnebaars in deze poel is de snoek, die we er in 2017 hebben 
gesignaleerd, er niet in geslaagd de zonnebaars daar te doen verdwijnen. De aanwezigheid van de 
zonnebaars verhindert het voortplanten van amfibieën en libellen. Ook de zware modderbodem en 
het fors opgaande struikgewas aan de zuidoostelijke zijde van de poel (waardoor weinig zonlicht 
toetreedt), maken deze poel tot de minst bio diverse van de drie.  
 
Poel 3 wordt voor een groot deel beschaduwd door de aangrenzende loof- en naaldbomen, de 
bodem is lemiger dan die van de beide andere vennen, de oevers zijn begroeid met een tapijt van 
watercrassula. 
 
In voorgaande rapportages constateerden we dat het grasland waarin die plassen liggen bij voorkeur 
jaarlijks (partieel) zou moeten worden gemaaid, waarbij het maaisel uiteraard na circa een week 
wordt afgevoerd. Mocht in de toekomst desondanks – evenals in 2015 – worden gekozen voor 
drukbegrazing met schapen, dan adviseren wij de gehele schaars begroeide oeverzone van Poel I te 
omrasteren, zodat de schapen gedwongen worden hun rustgebied elders op het terrein te zoeken.  
Tijdens het winter- en voorjaarsseizoen staat een groot deel van het grasland tussen de poelen 2 en 3 
onder water. In hoeverre dan een uitwisseling plaatsvindt van de macrofauna tussen de beide poelen 
(zonnebaars!) is niet bekend. 
De waargenomen soorten amfibieën maken voor de voortplanting gebruik van elk van de drie 
poelen. De zonnebaars in Poel 2 is een roofvis en voorkomt dat daar veel amfibieën groot worden. 
Iets dergelijks gold in 2017 voor poel 3, waar dat jaar veel tiendoornige stekelbaars aanwezig was. In 
2018 is geconstateerd dat alle vis weer uit poel 3 is verdwenen. Wellicht is dat het gevolg van de lage 
waterstand in de zomermaanden, toen de blauwe reiger er de visjes voor het opscheppen had. Naar 
verwachting zal de kleine watersalamander in 2019 ook weer in deze poel terugkomen.  
 

 
 

Afb.7  
Waterwingebied 
Halsteren. Poel 1 

tijdens de nazomer 
van 2018 
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3. Waterwingebied Huijbergen 
 
De poelen van het Evides-waterwingebied Huijbergen zijn de twee afgelopen jaren bemonsterd op 
29 mei en 21 september 2017 en op 9 oktober, 6 november en 4 december 2018. 
Een intensiever onderzoek zal in 2019 plaatsvinden. Dat jaar wordt in opdracht van Evides het hele 
waterwingebied Huijbergen intensief gemonitord, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de 
“land”-insecten, vogels, vaatplanten, mossen, schaal-, week- en zoogdieren. 
Voor een beschrijving van de onderzochte poelen verwijzen we naar de over 2017 door ons 
uitgebrachte rapportage. 
De nu reeds verzamelde gegevens zullen na afloop van het onderzoekjaar 2019 worden gebruikt bij 
het onderbouwen van conclusies en aanbevelingen. 
 

 
Afb. 8  De Blikloop die gedeeltelijk door het waterwingebied Huijbergen loopt 

 
Het gebied dat Evides bij Huijbergen beheert bestaat uit de Kooiheide en een deel van Het Eiland. 
Vanaf het midden van de twintigste eeuw maken de “woeste gronden” in dit gebied in een snel 
tempo plaats voor dorpsuitbreiding, bebossing en bebouwing. Alleen de Blikloop en de namen 
Venneken(s)straat, Het Eiland ten zuiden ervan en de Kooiheide in het noorden, herinneren nog aan 
het oorspronkelijke open landschap.  
De winning van drinkwater is hier opgestart in 1963. In het gebied liggen 22 bronnen die 
grondwater van 100 meter diepte oppompen. Het gebied bestaat uit bos en landbouwgrond.  
De dennenbossen van de Kooiheide met het daaraan grenzende vliegveld vormden tot voor kort een 
barrière tussen het Grenspark in het zuiden en de natuurgebieden Wouwse Plantage, 
Woensdrechtse Heide en Mattemburgh in het noorden. Door het dennenbos open te maken en het 
creëren van heiden, poelen en vennen is een Ecologische Verbindingszone (EVZ) gemaakt, waarvan 
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bijvoorbeeld de kam- en de vinpootsalamander, de heikikker, de levendbarende hagedis en de 
gladde slang gebruik zouden kunnen maken. 
 
 

 
Afb. 9   
Begrenzing van het waterwingebied Huijbergen (geel) en van het Grenspark Kalmthoutse Heide (rood) met aanduiding 
van de ligging van de vijf onderzochte poelen 
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Een klein deel van het waterwingebied maakt, samen met een stuk van het aangrenzende vliegveld, 
deel uit van het Nederlands-Vlaamse “Grenspark Kalmthoutse Heide” (Afb. 9).  
Hopelijk zullen in de nabije toekomst de grenzen van het waterwingebied en die van het Grenspark 
meer gecombineerd kunnen worden, zodat aan de huidige onduidelijke situatie een einde kan 
komen. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd op een vijftal locaties, t.w. een ven ten zuiden van de Vennekensstraat 
(Eilandven), een tweetal veedrinkputten in percelen grasland aan de Vennekensstraat, aan 
weerszijden van het pompstation, het verbrede deel van de Blikloop en de voormalige Bezinkvijver 
(Kooiheideven).  
 
Het Eilandven ligt in een kruiden- en faunarijk grasland. De poel vormt een drenkplaats voor 
Herefordrunderen, de bodem is modderig, de oever wordt stukgetrapt door het vee, aquatische 
vegetatie ontbreekt nagenoeg. De poel maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant en ligt binnen 
het Grenspark Kalmthoutse Heide.  
 
De veedrinkput op de hoek Vennekensstraat / Blikloop (in dit verslag aangeduid als Vennekenspoel) 
ligt in extensief beweid grasland. De poel vertoont een grote variatie in oeverbegroeiing, drijvende- 
en onderwatervegetatie.  De Vennekenspoel maakt deel uit van het Natuurnetwerk, maar valt buiten 
de begrenzing van het Grenspark.  
 

Afb. 10  Ligging van de onderzochte poelen in het Evides-waterwingebied Huijbergen 

 
 
De Blikloop is een smalle beek die uitmondt in het Akkerenven (Kortenhoeff). Een groot deel van het 
jaar staat de beek droog. Op één plaats is de beek enkele jaren geleden verbreed. Op die plaats blijft 
het water wat langer staan, op die locatie ook is naar de macrofauna gekeken. Aquatische vegetatie 
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ontbreekt (nog). De poel is gelegen in een droog bos met productie en maakt deel uit van het 
Natuurnetwerk Brabant, maar maakt geen deel uit van het Grenspark Kalmthoutse Heide.  
 
Aanvankelijk liggen de bezinkbassins van het pompstation pal achter het pompgebouw, maar in de 
jaren 80 van de twintigste eeuw richt Evides een nieuw en groter bassin in verder noordwaarts op 
toen nog een agrarisch perceel te midden van de Kooi-heidebossen. Inmiddels heeft ook dat bassin 
zijn functie als zodanig verloren. Enkele jaren geleden is de dan vrijwel dichtgegroeide vijver 
opgeschoond, delen van een dennenbos zijn dan inmiddels vervangen door loofbos. De voormalige 
vijver krijgt de werknaam: Kooiheideven. Het Kooiheideven wordt gevoed vanuit de Blikloop, aan de 
noordzijde treedt kwel uit.  Ook het Kooiheideven maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant, 
maar niet van  het Grenspark Kalmthoutse Heide.  
 

Afb. 11 Stroomgeul waarlangs het Kooiheideven wordt gevoed vanuit de Blikloop (4 november 2018) 

 
 
De veedrinkput tenslotte, die in dit verslag als “poel 5 “ is aangemerkt, is gelegen in een weiland dat 
in het provinciale Natuurbeheerplan is aangeduid als “nog om te vormen landbouwgrond naar natuur 

(inrichting)”. De poel maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant en ligt binnen het Grenspark 
Kalmthoutse Heide. De poel heeft een groot deel van 2018 droog gestaan. 
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3.1 Waterkevers waterwingebied Huijbergen 
 
 

Waterkevers 
Huijbergen 

 
Eilandven 

 
Vennekens-

poel 

 
Blikloop 

 
Kooiheide-

ven 

 
Poel 5 

 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 

2017 2018 2017 2018 

droog 

schrijvertjes (Gyrinidae)           

slootschrijvertje (Gyrinus 

substriatus) 

        x  

watertreders (Haliplidae)           

brede watertreder (Pelodytus 

caesus) 

x        x  

Haliplus ruficollis x          

diksprietwaterkevers 

(Noteridae) 

          

Noterus clavicornis x  x        

Noterus crassicornis x          

slijkzwemmers 

(Hygrobiidae) 

          

pieptor (Hygrobia hermanni) x  x x x      

waterroofkevers 

(Dytiscidae) 

          

Hygrotus inaequalis  x  x       

Hygrotus impressopunctatus   x        

eironde watertor (Hyphydrus 

ovatus) 

      x    

gewone snelzwemmer 

(Agabus bipustulatus) 

       x   

Agabus nebulosus x          

bepoederde waterroofkever 

(Rhantus suturalis) 

x  x x    x   

Laccophilus minutus       x x   

Laccophilus hyalinus x        x  

bruine duiker (Colymbetes 

fuscus) 

x          

tuimelaar (Cybister 

lateralimarginalis) 

  x        

Coelambus 

impressopunctatus 

        x  

Graphodorus cinereus x          

Hydroglyphus pusillus        x   

spinnende waterkevers 

(Hydrophilidae) 

          

Helochares lividus x  x        

Helophorus grandis x          

Helophorus obscurus        x   

slijktor (Helochares punctatus) x          

           

Tabel 3  Waterkevers uit het waterwingebied Huijbergen 
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Afb. 12  Pieptor  (Hygrobia 

hermanni) uit de poel aan de 

Vennekensstraat (9 okt. 

2018) 

 
 
 
 
3.2. Water-, oppervlakte- en oeverwantsen waterwingebied 
Huijbergen 
 
 
Water-, oppervlakte- 
en oeverwantsen 
Huijbergen 

 
Eilandven 

 
Vennekens-

poel 

 
Blikloop 

 
Kooiheide-

ven 

 
Poel 5 

 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

droog 

2017 2018 2017 2018 

droog 

waterschorpioenen 

(Nepidae) 

          

staafwants (Ranatra linearis) x  x        

duikerwantsen (Corixidae)           

veenzwemmertje (Cymatia 

bondsdorffii) 

   x  x  x   

vlekpoot (Callicorixa praeusta) x   x    x x  

schaarse duikerwants (Corixa 

panzeri) 

   x    x   

gewone duikerwants (Corixa 

punctata) 

x x x x   x x   

venmoerwants (Hesperocorix 

castanea) 

  x x    x   

donkere moerwants (Hesp. 

linnei)  

x   x  x  x   

vlekmoerwants 

(Hesperocorixa sahlbergi) 

     x   x  
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tweestreepsigaar (Sigara 

limitata) 

   x       

driestreepsigaar (Sigara 

semistriatia) 

   x     x  

gewone sigaar (Sigara striata) x  x    x    

grote sigaar (Sigara distincta)        x   

Sigara Fallleni-groep  x         

oostelijke sigaar (Sigara 

iactans) 

x      x    

vensigaar (Sigara scotti) x   x    x   

zwartvoetje (Sigara lateralis) x  x    x x   

zwemwantsen (Naucoridae)           

platte waterwants (Illyocoris 

cimicoides) 

x  x x       

dwerkruggenzwemmers 

(Pleidae) 

          

dwergruggenzwemmer (Plea 

minutissima) 

      x x   

ruggenzwemmers 

(Notonectidae) 

          

zwart bootsmannetje 

(Notonecta obliqua) 

x  x     x   

tenger bootsmannetje 

(Notonecta viridis) 

x x x x   x    

gewoon bootsmannetje 

(Notonecta  glauca) 

x  x x  x  x   

schaatsenrijders (Gerridae)           

bruine schaatsenrijder (Gerris 

thoracicus) 

  x        

oeverwantsen (Saldidae)           

Saldula saltoria / salida         x  

Tabel 4  Water-, oppervlakte- en oeverwantsen uit het waterwingebied Huijbergen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 13 Helophorus obscurus uit het 

Kooiheideven (6 nov. 2018) 
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Afb 14  Gestippelde duikerwants (Corixa 

puntctata) uit de Veedrinkput op de hoek 

Vennekensstraat / Blikloop (21 sept. 2017) 

 

 

Afb. 15  Waterwingebied Huijbergen. Kooiheideven (november 2018) 

 
3.3 Springstaarten, week- en schaaldieren waterwingebied 
Huijbergen 
 
Tusen de begroeiing aan en in het water van de Blikloop zijn in de december veel Springstaarten van 
de soort Orhesella villosa aangetroffen. 
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De bronblaashorenslak (Physa fontinalis) komt voor in het Eilandven, in de Vennekenspoel en in het 
Kooiheideven. 
In het Eilandven en het Kooiheideven leeft ook een soort hoornschaal (Sphaerium spec.)  
In de Blikloop is de puntige blaashoren (Physa acuta) gevonden 
In de Vennekenspoel is ook een vrij zeldzame slaapslak (Aplexa hypnorum)  aangetroffen. 
 
 

 
3.4 Amfibieën waterwingebied Huijbergen 
 
De bastaardkikker (Pelophylax klepton esculentus), de bruine kikker  (Rana temporaria), de gewone 
pad (Bufo bufo) en de kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris)  komen bij alle poelen in het 
waterwingebied Huijbergen voor. De alpenwatersalamander (Ichthyosaura alpestris) is aangetroffen 
in zowel de Vennkenspoel als in het Kooiheideven. De vinpootsalamander (Lissotriton helveticus) 
komt uitsluitend voor in het Eilandven. 
 
 
 

3.5 Conclusie macrofauna waterwingebied Huijbergen 
 
Voor 2019 staat een meer omvattender monitoring van de entomofauna van het waterwingebied 
Huijbergen op de planning. De hierboven vermelde resultaten van de monitoring in 2017 en 2018 
geven (nog) geen aanleiding voor het tussentijds plaatsen van bemerkingen/aanbevelingen en zullen 
worden beoordeeld in samenhang met de resultaten over 2019. 
 

 
 
Afb. 16 vlekpoot 

(Callicorixa 

praeusta), ♀, 

onderzijde, 

Kooiheideven (6 

november 2018) 
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Afb. 17  

Uitredend 

kwelwater bij 

het 

Kooiheideven 

(6 november 

2018) 

 

 

 

 

 

Afb. 18 waterschorpioen (Nepa rubra), “Midden”ven, 19 april 2018  
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4. Waterwingebied Ossendrecht: Moseven c.a. 
 
Aan de noordoostelijke zijde van de Abdijbossen, tussen het conferentiecentrum en natuurpoort 
O.L.V. ter Duinen, de Putseweg en de OLV ter Duinenlaan, liggen het Boven- en het Moseven. De 
vennen en hun directe omgeving worden deels begrensd door gemengd bos en deels door 
grasland. Het grasland is door Evides in erfpacht gegeven aan Natuurmonumenten, die het perceel 
op haar beurt heeft verpacht aan de nabij gelegen Paardenhoeve ‘Jagersrust’.  
De bodem van de Abdijbossen bestaat uit duinvaaggrond met leemarm tot lemig fijn zand. Een 
uitzondering daarop is het Moseven en de directe omgeving daarvan. De bodem bestaat daar uit 
meer voedselrijke gooreerdgronden, ook met leemarm en zwak lemig fijn zand. 
 
Het Moseven, vermoedelijk een oude turfwinningsput, is een matig zuur, zwak gebufferd ven, dat 
enkele jaren geleden ernstig leed onder verdroging en onder de vermesting door aanliggende 
landbouwgronden en bos. In 2010 zijn door Evides in samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland 
rondom dat Moseven hydrologische herstelmaatregelen uitgevoerd; rabatten en een 
drainagesloot zijn gedempt en er is geplagd. Als gevolg hiervan ontstond er een tweede vennetje 
met een waterpeil 1 à 1,5 meter hoger dan het peil van het Moseven, terwijl de twee vennen nog 
geen 10 meter van elkaar liggen! Het nieuwe ven is gedoopt tot ‘Bovenven’. Het ontstaan van het 
Bovenven was het gevolg van een continue aanvoer van lokaal kwelwater uit hoge 
stuifzandruggen ten noorden van de vennen. 
Uiteindelijk wordt herstel van zwak gebufferde hoogveenvennen nagestreefd, met op de 
oevers de ontwikkeling van een mozaïek van Veenmosrijke natte heide en droge 
heidevegetaties. 
 
Op de rug tussen de twee vennen treedt vrijwel continue grondwater uit. Hierdoor is een 
spectaculair herstel van Veenmosrijke natte heide op gang gekomen. Ook de populatie van 
Zonnedauw (Drosera spec.) breidde zich al snel uit. 
 
Het bijzondere aan het Moseven is dat er twee kwelzijden zijn: 
- vanuit het noorden stroomt lokaal, zuur grondwater toe via het Bovenven en 
- vanuit het oosten komt (matig) basenrijk regionaal grondwater in het ven. 

Deze combinatie maakt dat er een biotoop van matig zure, zwak gebufferde vennen is ontstaan.  
Door de twee verschillende grondwaterstromen zijn er verschillen in waterkwaliteit. Dit staat 
weer borg voor een grote diversiteit aan planten en diersoorten. 
 

 
Afb. 19 

Het Moseven dat aan een zijde wordt gevoed door uit het Bovenven afkomstig lokaal grondwater en aan de 
andere zijde wordt gevoed door toestromend regionaal grondwater. 
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Via de Heiloop wordt overtollig water afgevoerd naar het Moerven aan de overzijde van de Onze 
Lieve Vrouw ter Duinenlaan. 

Afb. 20 
Rechts boven het midden het Moseven, midden het Bovenven met daartussen het kleine ‘Middenven’. 

Linksboven het grasland van de paardenhouderij en de Putseweg. Bron: Evides 

 
Tussen het Moseven en het Bovenven bevindt zich een klein derde ven, dat in het kader van dit 
onderzoek als werktitel de aanduiding ‘Middenven’ heeft gekregen. Het Middenven wordt via een 
greppel en door kwel vanuit het Bovenven gevoed. 
 
Wanneer in deze rapportage het Mose-, Boven- en Middenven als één stelsel wordt aangemerkt, 
inclusief de oeverzone er omheen, wordt dit hierna aangeduid als Moseven c.a. (cum annexis) 

 
Het Mose-, Midden- en Bovenven zijn niet eenvoudig te bemonsteren. Het open water van de 
Moseven is te voet vrijwel onbereikbaar, terwijl de beide andere vennen dicht begroeid zijn  met 
Veenmos (Spagnum spec.) en andere onderwatervegetatie. Hoewel de drie vennen uit oogpunt van 
begroeiing, bodemstructuur-, zuurtegraad en mate van eutrofiëring van elkaar verschillen, is het niet 
mogelijk geweest om de vennen elk op een zodanig representatieve manier te bemonsteren dat de 
verschillende biotopen ook in de samenstelling van de macrofauna is af te lezen. De resultaten van 
de bemonstering van de drie vennen zijn om die reden samengevoegd. Toch kan uit de verzamelde 
waterkevers en ook wantsen iets worden afgeleid over het biotoop van deze vennen in het 
algemeen. 
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4.1 Waterkevers Moseven c.a. 
 

 
 
 

Waterkevers Mose-, Midden- en Bovenven 
Ossendrecht 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
Boven

/ mid-

den-

ven 

Mose-

ven 

 

watertreders (Haliplidae)     

Haliplus ruficollis  x   

diksprietwaterkevers (Noteridae)     

Noterus clavicornis  x x x 

Noterus crassicornis x x x x 

slijkzwemmers (Hygrobiidae)     

pieptor (Hygrobia hermanni) x    

waterroofkevers (Dytiscidae)     

gewone snelzwemmer (Agabus bipustulatus)   x x 

Bidessus unistriatus    x 

bruine duiker (Colymbetes fuscus) x  x  

gordelwaterroofkever (Graphoderus zonatus) x    

Graphoderus cinereus  x   

Hydroglyphus pusillus  x  x 

Hydroporus erythrocephalus   x  

Hydroporus obscurus    x 

dwergwatertor (Hydroporus planus) x   x 

Hygrotus inaequalis x  x  

eironde watertor (Hyphydrus ovatus) x   x 

Ilybius aenescens x    

Ilybius ater   x  

Laccophilus minutus   x  

Kleine geelrand (Laccophilus hyalinus)   x  

Laccophilus poecilus  x x x 

Liopterus haenorrhoidus   x x 

Rhantuis exsoletus x  x  

bepoederde waterroofkever (Rhantus suturalis) x x x x 

spinnende waterkevers (Hydrophilidae)     

Cercyon marinus  x   

Enochrus melanocephalus  x   

Helochares lividus x    

slijktor (Helochares punctatus) x  x x 

Helophorus grandis     

Helophorus minutus x    

Helophorus obscurus   x x 

Hydrobius fuscipes (roodpootwatertor)    x 

spinnende watertor (Hydrophilus piceus)  x   

Tabel 5  Waterkevers Moseven c.a. 

 
Opvallend is de grote soortenrijkdom aan waterkevers. Dat er in 2018 relatief weinig soorten zijn 
gevonden, heeft te maken met de droge zomer waardoor de voor het tweede halfjaar van 2018 
geplande bemonstering slechts beperkt kon worden uitgevoerd. 
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Het waterkevertje Laccophilus poecilus is voor het derde achtereenvolgende jaar waargenomen. Het 
leeft tussen het Veenmos (Spagnum spec.) in elk van de drie vennen. Dit waterkevertje is zeer 
zeldzaam (!)  en komt in Nederland alleen voor in oligi-mesotrofe vennen in het zuidelijke deel van 
het land. Omdat dit kevertje zich schuil houdt tussen dichte aquatische begroeiing  is het moeilijk om 
een indruk te krijgen van de omvang en ontwikkeling van de populatie ervan over een reeks van 
jaren. Ook de beperkte bereikbaarheid van het Moseven verhindert een objectieve meting.  
De andere in het Moseven waargenomen waterkevers komen in ons land algemeen voor. De meeste 
ervan prefereren voedsel- en vegetatierijke permante wateren.  
Laccophilus minutus en ruimschoots aanwezige Helochares punctatus zijn soorten die een voorkeur 
hebben voor zure wateren. Hygrotus inaequalis zou dan weer eerder basisch water prefereren. 
Opvallend was de levensvorm op de buikzijde van een Helochares punctatus (broedzorg of 
parasieten? (zie onderstaande afbeeldingen) 

Afb. 21 a-b-c   Helochares punctatus met larven (?) op de onderzijde van het achterlijf (Moseven 10 mei 2018) 
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Het aantal waargenomen waterkevers is overigens te klein om daaraan conclusies te kunnen 
verbinden over het biotoop waarin ze zijn aangetroffen, temeer omdat sommige soorten goede 
vliegers zijn en zonder moeite van het ene naar het andere ven verhuizen.  
Het knotsspriet- en het diksprietzwemkevertje (Noterus clavicornis en N. crassicornis) kunnen niet 
vliegen en zijn daarom aan het Moseven gebonden, maar die twee soorten hebben dan weer geen 
specifieke biotoopvoorkeur, hooguit een vage voorkeur voor voedselrijk water. 
 

Afb. 22 Roodpootwatertor (Hydrobius fuscipes)  (Bovenven, 11 december 2018) 

 

 

 

4.2  Water-, oppervlakte- en oeverwantsen Moseven c.a. 
 

 
 
 

Water-, oppervlakte- en 
oeverwantsen Moseven c.a. 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
Boven

/ mid-

den-

ven 

Mose-

ven 

 

waterschorpioenen (Nepidae)     

staafwants (Ranatra linearis)  x   

waterschorpioen (Nepa rubra)    x 

duikerwantsen (Corixidae)     

gewoon zwemmertje (Cymatia coleoptrata) x x x x 
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veenzwemmertje (Cymatia bondsdorffii) x  x  

vlekpoot (Callicorixa praeusta)   x  

schaarse duikerwants (Corixa panzeri) x    

gestippelde duikerwants (Corixa punctata) x  x x 

venmoerwants (Hesperocorix castanea) x x x x 

donkere moerwants (Hesperocorixa. linnei)  x x  x 

vlekmoerwants (Hesperocorixa sahlbergi) x    

richelsigaar (Sigara nigrolineata)  x   

tweestreepsigaar (Sigara limitata) x    

driestreepsigaar (Sigara semistriatia) x  x  

gewone sigaar (Sigara striata)   x  

vensigaar (Sigara scotti) x x x x 

zwartvoetje (Sigara lateralis) x    

zwemwantsen (Naucoridae)     

platte waterwants (Illyocoris cimicoides) x x  x 

gevlekte zwemwants (Naucoris maculatus)  x x  

dwergruggenzwemmers (Pleidae)     

dwergruggenzwemmer (Plea minutissima) x x  x 

ruggenzwemmers (Notonectidae)     

zwart bootsmannetje (Notonecta obliqua) x   x 

tenger bootsmannetje (Notonecta viridis) x x x  

gewoon bootsmannetje (Notonecta  glauca) x x   

schaatsenrijders (Gerridae)     

buiktandje (Gerris odontogaster) x  x  

bruine schaatsenrijder (Gerris thoracicus)   x  

dwerglopers (Veliidae)     

gewoon dwerglopertje (Microvelia reticulata)    x 

oeverwantsen (Saldidae)     

Saldula saltoria / salida   x  

Tabel 6  Water-, oppervlakte- en oeverwantsen Moseven c.a.  

 
Speciale aandacht verdient het gewoon zwemmertje (Cymatia coleoptrata), een circa 4 mm kleine 
duikerwants met een voorkeur voor grote heldere eutrofe (voedselrijke) wateren, eventueel licht 
zuur, met veel ondergedoken waterplanten en hoog opgaande oevervegetatie. De soort is zeer 
algemeen in het Nederlandse veenweidegebied en vrij algemeen in vennen op de zandgronden. 
Uit Zeeland èn westelijk Noord-
Brabant is hij echter onbekend! In het 
Bovenven en het ‘Middenven’ komt 
het gewoon zwemmertje in grote 
aantallen voor. Het diertje kan niet 
vliegen, dus aangenomen mag 
worden dat de het zich hier 
permanent heeft gevestigd. 

 

Afb. 23 
Gewoon zwemmertje (Cymatia coleoptrata) 
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Ook de venmoerwants (Hesperocorixa castanea) is een vaste bewoner van het Moseven c.a. Deze 
soort prefereert zure vennen met veel plantengroei van met name Veenmos (Spagnum spec.) . 
Ook de kleine vensigaar (Sigara scotti) is een wants die zich goed thuis voelt in Mose-, Boven- en 
“Midden”-ven. Het is een soort van zure wateren met weinig plantengroei en weinig organisch 
materiaal op de bodem en komt hier talrijk voor..  
Opvallend is dat het zwartvoetje (Sigara lateralis) na 2016 niet meer in het Moseven c.a. is 
gesignaleerd. Deze in ons land algemeen voorkomende wants is vooral te vinden in voedselrijk water 
met weinig vegetatie en een kale bodem, bijvoorbeeld pas gegraven poeltjes. Omdat de bodem van 
het Moseven c.a. steeds meer begroeid raakt, treffen we hem hier niet meer aan. 
 
In het Moseven werden in het voorjaar van 2016, tussen een dichte massa Veenmos (sphagnum), 
twee gevlekte zwemwantsen (Naucoris maculatus) geschept.  
Deze soort was tot dat moment uit ons land alleen bekend van enkele locaties in het Utrecht-
Hollands plassengebied. Van Noord-Brabant kende men alleen oude meldingen uit Berlicum en 
Oisterwijk; de laatst bekende Brabantse vondst dateert van 1937! Een bijzondere waarneming 
dus. 
Binnen Europa heeft de gevlekte zwemwants een Atalantisch-Mediterane verspreiding. De soort is 
talrijk in de kustgebieden van Frankrijk. Meer naar het noorden toe wordt zij schaarser.  
 
 
 
Afb. 24  gevlekte zwemwantsen (Naucoris 
maculatus) uit het Moseven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit België zijn alleen waarnemingen bekend uit de provincies West- en Oost-Vlaanderen en 
Antwerpen. De Antwerpse vangsten zijn gedaan in Oud-Turnhout (2011), Vorselaar (2013) en 
Rijkevorsel (2014). In Duitsland is de soort onbekend, Groot-Brittannië kent één waarneming en 
wel uit een kleiput ten westen van Dover, op luttele kilometers afstand van de Franse kust. In het 
Utrechts-Hollands plassengebied vindt de gevlekte zwemwants haar meest noordelijke leefgebied.  
Er zijn geen aanwijzingen dat de soort zich, bijvoorbeeld als gevolg van klimaatveranderingen, 
naar het noorden uitbreidt. Gezien de vindplaatsen in Vlaanderen en de oude Noord-Brabantse 
waarnemingen zou je de waterwants ook in zuidwest Nederland mogen verwachten. Daar was zij 
echter tot voor kort onbekend, tot onze vangst in het Moseven!  
 
Zoals veel wantsen kan ook de gevlekte zwemwants vliegen. Die vraag was natuurlijk of zo’n 
eenmalige vangst toevallige passanten betrof of dat hier sprake is van een populatie die zich in 
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het Moseven heeft gevestigd en zich daar ook voort plant. Die vraag is enkele maanden later, op 
4 augustus 2016, beantwoord, wanneer op dezelfde plaats in het Moseven ook een nimf (larve) 
van deze soort wordt gevangen. Dat er sprake is van een permanente populatie blijkt ook op 18 
oktober 2017: op die datum blijkt de soort nog steeds in het Moseven aanwezig te zijn.  
 
Inmiddels lijkt het leefgebied van de gevlekte zwemwants zich binnen het Grenspark uit te 
breiden. Op 13 oktober 2016 is hij ook in een klein ven bij het Zwaluwmoer waargenomen en een 
jaar later, op 18 oktober 2017, treffen we de soort aan in het Moerven. De beide vennen liggen 
respectievelijk circa 800 en 400 meter ten zuidoosten van het Moseven. Het Moerven staat door 
middel van de Heiloop met het Moseven in verbinding. 
 

 
Afb. 25  Zwart bootsmannetje (Notonecta obliqua (Moseven 11 december 2018) 

 
 
 
4.3 Week- en schaaldieren Moseven c.a.  
 
In het Moseven is éénmaal een waterslakje aangetroffen, namelijk de puntige blaashoren (Physella 
acuta). De soort komt oorspronkelijk uit Zuidwest-Europa en Noord-Afrika, is nu algemeen in 
Nederland en heeft zich na 1970 ook in westelijk Noord-Brabant gevestigd. De soort vertoont de 
eigenschap zich op een plaats te vestigen om er na een bepaalde tijd weer volledig te verdwijnen. 
 
In zowel het “Middenven” als het Moseven komt het waterezeltje voor. Het dier is ook bekend als 
(zoet)waterpissebed of waterluis (Asellus aquaticus). 
Bij de voortplanting kruipt het mannetje op de rug van het vrouwtje en kan dit tot drie dagen 
uithouden. Tijdens de paring keren de dieren zich met de buikzijde naar elkaar toe. De eitjes 
worden door het vrouwtje, net als bij andere pissebedden, afgezet in een broedbuidel onder de 
buik. De jonge dieren komen pas tevoorschijn als ze het larvale stadium zijn gepasseerd. Ze leven 
gedurende deze tijd van de uitwerpselen van hun ouders. 
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4.4 Amfibieën Moseven c.a.  
 
De gegevens over de aanwezigheid van amfibieën in 2013 en 2014 zijn aangeleverd door de Amfibie- 
en vissenwerkgroep van de KNNV Roosendaal. Op 3 april en 8 mei 2017 hebben leden van die 
werkgroep met behulp van schepnetten de verschillende vennen onderzocht op de aanwezigheid 
van amfibieën. Waarnemingen vanuit deze werkgroep zijn ons aangereikt door Bernadette 
Adriaenssens. Aanvullende informatie uit 2016, 2017 en de gegevens uit 2018 zijn vooral gebaseerd 
op zichtwaarnemingen en op vangsten in bodemvallen. 

 

 
naam 

 
2013 

 

2014 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

      

 bastaardkikker (Pelophylax klepton esculentus),  x x x  x 

 bruine kikker (Rana temporaria),  x x x x x 

 heikikker (Rana arvalis) x x    

 poelkikker (Pelophylax lessonae)    x  

 gewone pad (Bufo bufo) x  x x x 

 kleine  watersalamander (Lissotriton vulgaris) x x x x x 

 alpenwatersalamander (Ichthyosaura alpestris) x x x x x 

      

Tabel 7  Amfibieën Moseven en directe omgeving 2013-2016 

 
Zowel In 2013 als in 2014 is de heikikker bij het Moseven gesignaleerd. Nadien is het dier er niet 
meer aangetroffen.  
Voor het monitoren van heikikkers adviseert RAVON: 

- avondtellingen van kooractiviteiten in maart; 
- avondtellingen van volwassen kikkers in het voortplantingswater (maart) 
- tellen van eiklompen (maart tot en met begin april) 
- zoeken van pas gemetamorsoferende kikkertjes (juli) 

Dat de drie laatste methoden geen resultaat hebben opgeleverd kan verband houden met de 
moeilijke bereikbaarheid van het Moseven. Om die reden is op verschillende avonden in maart 
2018 gezocht naar het kenmerkende geluid van de heikikker. Nu ook dat niets heeft opgeleverd, 
moeten we aannemen dat de heikikker hier niet (meer) voorkomt. Een logische verklaring 
daarvoor is het ontbreken van een open heidegebied in de onmiddellijke omgeving van het ven, 
waar het dier buiten de paartijd pleegt te leven. 

 
 
4.5 Medicinale bloedzuiger in het Moseven? 
 
Bij een onderzoek dat Laure-Anne Franck (Universiteit Antwerpen) in 2017 heeft verricht naar de 
aanwezigheid van de kamsalamander in het noordelijke deel van het grenspark, trof zij regelmatig de 
medicinale bloedzuiger (Hirudo medicinalis) aan in zowel de beide Leemputten, als (zes maal) in het 
Moseven. Deze bloedzuiger is in ons land zeer zeldzaam en is na 1990 slechts op een tiental locaties 
waargenomen. Vroeger was de soort algemener. Dat kan het gevolg geweest zijn van import, nadat 
de import stopte is deze bloedzuiger achteruitgegaan omdat de kunstmatige populaties geen stand 
wisten te houden. Anderzijds is er ook de mogelijkheid dat de soort door biotoopvernietiging 



32 
 

 

Insectenwerkgroep KNNV Roosendaal 
 

achteruit is gegaan. De zeer zeldzame medicinale bloedzuiger leeft in voornamelijk op amfibieën. We 
hebben de waarneming Van Franck niet kunnen verifiëren. In 2019 hebben we naar bloedzuigers 
gezocht met behulp van met kippenlevertje gevulde vanginstallaties. Toen zijn uitsluitend onechte 
paardenbloedzuigers (Haemopis sanguisuga) gevangen. De zoektocht naar medicinale bloedzuigers 
wordt in 2019 voortgezet. 

 
 

4.6 Conclusie macrofauna Moseven c.a. 
 

De ligging van het Bovenven ten opzichte van het “Middenven”, met op korte afstand ervan het veel 
lager gelegen Moseven, met de brede kwelzone die de vennen scheidt en voedt, maken dit deel van 
het door Evides geëxploiteerde waterwingebied tot een uniek en bijzonder soortenrijk geheel. 
Karakteristiek is ook het sterk verschillende milieu in elk van de vennen: een lichtzuur en voedselrijk 
Bovenven, dat water afvoert naar het voedselarme, zwak gebufferde Moseven), met daar tussenin 
het lichtzure voedselarme “Middenven”. Niet alleen: 

-  bijzonder vanwege de planten die er groeien (zoals twee soorten zonnedauw en Pilvaren),  
- de zwarte specht die er zich laat zien,  
- de rondcirkelende buizerd en de broedende dodaars, vanwege de mogelijke aanwezigheid 

van de medicinale bloedzuiger  
- en van andere zeldzaamheden als de gevlekte zwemwants en het zeldzame kevertje 

Laccophilus poecilus, die zich hier voortplanten,  
maar zeker ook vanwege de bijzonder grote soortenrijkdom aan waterinsecten.  
 

Afb. 26 Vergeten Ven, Driebloksven, Oude Wasscheven en Nieuwe Wasseven, zomer 2014 (Op basis van kaartenmaker 

www.BIJ12.nl) 
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5. Waterwingebied Ossendrecht: Driebloksven 

Tot omstreeks 1850 bestaat het gebied van de huidige Abdijbossen uit heidevelden met 
stuifduinen, vennen en her en der een akkertje. De bodem bestaat uit duinvaaggrond met 
leemarm tot lemig fijn zand. Een aantal vennen in het gebied is dan met elkaar verbonden door 
de Heiloop (ter plaatse beter bekend als ’t Loopke). De Heiloop is gegraven voor het ontwateren 
van “woeste gronden”, maar wordt in sommige jaren ook gebruikt om het waterpeil in de 
vennen te reguleren. In de tweede helft van de negentiende eeuw wordt het gebied gefaseerd 
beplant met naaldbomen.  
Het deel van de Abdijbossen waarin nu een drietal vennen liggen en dat sinds 1928 door Evides 
voor de winning van drinkwater wordt gebruikt, bestaat nog steeds voor een groot deel uit 
naaldhout met een soortenarme ondergroei. Als gevolg van de bosaanplant zijn nagenoeg alle 
oorspronkelijke vennen ontwaterd. De vennen waren tot voor kort zelfs niet meer als natte 
laagte herkenbaar.  
In 2014 herstelden Evides en de Bosgroep Zuid een drietal vennen. De begroeiing is er gerooid 
en de strooisellaag verwijderd. Hierdoor is de minerale bodem vrij komen te liggen en is een 
geschikte uitgangssituatie voor planten en insecten van vochtige en droge heide ontstaan. 
 

De drie herstelde vennen worden gevoed door regenwater, waardoor ze in droge zomermaanden 
meestal droogvallen. Van de drie herstelde vennen houdt het Driebloksven het water het langst vast. 
Om die reden is in 2016 en 2017, tijdens de perioden in voor- en najaar dat het ven water bevatte, 
alleen van het Driebloksven de aquatische entomofauna onderzocht. 
 
 
 

5.1 Waterkevers Driebloksven 

 

 

Waterkevers Driebloksven 
Ossendrecht 

 
2016 

 
2017 

   

schrijvertjes (Gyrinidae)   

slootschrijvertje (Gyrinus substriatus) x  

diksprietwaterkevers (Noteridae)   

knotssprietwaterzwemkevertje (Noterus clavicornis)  x 

slijkzwemmers (Hygrobiidae)   

pieptor (Hygrobia hermanni)  x 

waterroofkevers (Dytiscidae)   

Hydroporus memmonius  x 

gewone snelzwemmer (Agabus bipustulatus)  x 

Agabus nebulosus  x 

Ilybius aenescens x  

bepoederde waterroofkever (Rhantus suturalis)  x 

Rhantus frontalis x  

Ranthus exoletus x x 

bruine duiker (Colymbetes fuscus) x  

geelgerande waterkever( Dytiscus marginalis)  x 

tuimelaar (Cybister lateralimarginalis) x  
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gordelwaterroofkever)Graphoderus zonatus x x 

kleine gegroefde waterkever (Acilius canaliculatus) x  

Hydroglyphus geminus  x 

spinnende waterkevers (Hydrophilidae)   

Helochares obscures  x 

slijktor (Helochares punctatus) x  

Helophorus aequalis  x 

spinnende watertor (Hydrophilus piceus) x x 

Berosus signaticollis  x 

Berosus luridus  x 

   

Tabel 8 Waterkevers Driebloksven 

 
 
 

5.2 Water-, oppervlakte- en oeverwantsen Driebloksven 
 

 

Water-, oppervlakte- en 
oeverwantsen Driebloksven 

 

2016 2017 2018 

duikerwantsen (Corixidae)    

gewoon zwemmertje (Cymatia coleoptrata) x x  

vlekpoot (Callicorixa praeusta)  x  

schaarse duikerwants (Corixa panzeri) x x  

gewone duikerwants (Corixa punctata) x x x 

venmoerwants (Hesperocorix castanea) x x x 

donkere moerwants (Hesperocorixa linnei)  x x x 

vlekmoerwants (Hesperocorixa sahlbergi)  x x 

baardduikerwants (Glaenacorisa propingua) x   

streeppoot (Paracorixa concinna) x x  

gewone sigaar (Sigara striata)  x  

vensigaar (Sigara scotti)   x 

zwartvoetje (Sigara lateralis)  x x 

zwemwantsen (Naucoridae)    

platte zwemwants (Illyocoris cimicoides) x   

dwergruggenzwemmers (Pleidae)    

dwergruggenzwemmer (Plea minutissima) x x  

ruggenzwemmers (Notonectidae)    

zwart bootsmannetje (Notonecta obliqua) x x x 

tenger bootsmannetje (Notonecta viridis) x x x 

gewoon bootsmannetje (Notonecta  glauca) x x x 

schaatsenrijders (Gerridae)    

buiktandje (Gerris odontogaster) x x  

bruine schaatsenrijder (Gerris thoracicus) x x  

poelschaatsenrijder (Gerris lacustris) x x  

grote schaatsenrijder (Aquarius paludum)  x  

oeverwantsen (Saldidae)    

Saldula saltoria / salida / pallipes x x  

Tabel 9  Water-, oppervlakte- en oeverwantsen Driebloksven 
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Veel water heeft het Driebloksven niet bevat in 2018. In april al resteren nog slechts twee ondiepe 
plasjes. Toch heeft de natte periode lang genoeg geduurd voor het opgroeien van de rugstreeppad 
en van verschillende soorten libellen. Al gevolg van de lange droge zomer van 2018 was het voor het 
merendeel van de aquatische macrofauna niet mogelijkheid om het hele jaar door in het 
Driebloksven te blijven. Bemonstering kon pas plaatsvinden na een korte regenperiode in november. 
Omdat het ven was uitgedroogd zijn veel waterinsecten in de zomer vliegend op zoek gegaan naar 
een alternatieve vestigingsplaats. Vaak vliegen waterwantsen ’s nachts op zoek naar een glinsterend 
wateroppervlak. In plaats daarvan komen sommige wantsen op hun zoektocht terecht op het witte, 
met felle kwikdamplampen verlichte laken, waarmee wordt geprobeerd nachtvlinders te lokken. 
Zo zijn in de nacht van 18/19 augustus behalve veel nachtvlinders ook kevers en wantsen op het 
witte doek waargenomen, waaronder de volgende soorten waterwantsen: 
 

Waterwantsen op licht bij het 
Driebloksven 

 

 

duikerwantsen (Corixidae)  

veenzwemmertje (Cymatia bondsdorffii) 1 ♀ 

oostelijk zwemmertje (Cymatia rogenhoferi) 1 exempl. 

gewone sigaar (Sigara striata) 1 ♂ 

zwartvoetje (Sigara lateralis) 6 exempl. 

sigaar indet. (Sigara spec.) 2 ♀♀ 

Tabel 10 Op licht gevangen waterwantsen op 18 augustus 2018 

 

 
Het oostelijk zwemmertje (Sigara rogenhoferi) is, zoals de Nederlandse naam al zegt, een soort die 
uit het oosten tot hier gekomen is. Zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied ligt vooral rondom de 
Zwarte en de Kaspische Zee, althans tot 1986. Vermoedelijk bevindt zich dan ook een zelfstandige 
populatie in Noordwest Spanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 27 Verspreiding van Cymatia 

rogenhoferi in 1986. Uit: Cianferoni 

2013, 247. 
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Afb. 28 Verspreiding van Cymatia 

rogenhoferi in 2013. Uit: Cianferoni 

2013, 248. 

 
De weinige waarnemingen uit Noordwest Europa betroffen incidentele vangsten van immigranten uit 
oostelijke of zuidoostelijke populaties, die zich slechts één of twee jaar wisten te handhaven. 
Na 1986 breidt de soort haar leefgebied sterk uit in westelijke richting tot in Engeland en west 
Frankrijk. De soort wordt dan ook waargenomen in Italië, Tunesië èn in Nederland. In Nederland 
dateren de eerste drie vondsten uit 1991, 
1998 en 2001. In 2001 wordt ook het eerste 
exemplaar in België gesignaleerd. In 2016 
zijn in ons land al 52 waarnemingen 
geregistreerd. Daar kan nu de waarneming 
uit Ossendrecht aan worden toegevoegd. Tot 
nu toe betreffen nogal wat waarnemingen 
exemplaren die op licht zijn gevangen, zoals 
ook bij het Driebloksven. Lange tijd heeft 
onduidelijkheid bestaan over het biotoop 
waarin de soort gedijt.  
 
 
Afb. 29 oostelijk zwemmertje (Cymatia rogenhoferi) 

bij het Driebloksven gevangen op licht op 18 augustus 

2018 

 
 
 
 
Inmiddels is bekend, dat de eigenlijke habitat, waar reproductie plaatsvindt en waar grotere 
populaties kunnen worden aangetroffen, uit grotere of kleinere plassen bestaat, met een zandbodem 
en pioniersvegetatie. Die situatie lijkt sterk op die van het Driebloksven, mits althans daarin water 
staat. Wij zien met spanning uit naar 2019. Weet dit zeldzame oostelijke zwemmertje zich dan in het 
Driebloksven voort te planten? 
Ook voor het zwartvoetje (Sigara lateralis) waarvan er in de nacht van 18/19 augustus een 6-tal op 
licht zijn gevangen, vormt het Driebloksven, mits met water, een heel geschikt habitat. 
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Afb. 30 Schaatsenrijder (Gerris spec.) in het Driebloksven op mei 24 mei 2018 

 
 
5.3  Amfibieën Driebloksven 
 
Het Driebloksven is een ondiepe en ogenschijnlijk weinig spectaculaire poel, enkele exotische bomen 
herinneren weliswaar nog aan de gemeentelijke kwekerij die hier ooit was gelegen, maar bijzondere 
planten die we bij vennen verwachten, ontbraken er tot nu toe. Bovendien komt de poel zomers 
helemaal of nagenoeg geheel droog te staan. De verdamping gaat sneller dan de hoeveelheid 
regenval en ook de toevoer van uitstromend kwelwater uit de hoger gelegen delen van de 
Abijbossen is dan gestopt. In de nazomer herinnert alleen een stukje modderige bodem nog aan de 
natte winterse periode. Toch vallen zelfs hier interessante zaken te bespeuren, het periodiek 
uitdrogende ven is veel boeiender dan het op het eerste zicht lijkt. Zo zien we eind mei 2018, bij een 
van onze frequente bezoeken aan het ven, dat er jonge rugstreeppadjes (Epidalea calamita) rondom 
het dan uitgedroogde Driebloksven rondkruipen.  
Ook zien we er allerlei juffers en libellen rondvliegen, soorten die zich er ondanks alles blijkbaar toch 
thuis voelen; zij weten er zich zelfs voort te planten. Elke soort, amfibieën en libellen, heeft daarbij 
een eigen overlevingsstrategie. We hebben daar dit jaar speciaal op gelet. 
De rugstreeppad heeft de eenvoudigste strategie. Zoals bekend begint deze amfibie al in maart aan 
zijn bekende trek naar het water. Maar waarom zo vroeg in het jaar? Broodmager en soms verstijfd 
van de kou, weten zij al vroeg in het voorjaar "hun" poel te bereiken, soms niet meer dan een met 
water gevuld karrenspoor. Ze copuleren er en zetten er hun eisnoeren af. Voordat de zonnige  
meidagen die poel hebben doen uitdrogen, scharrelen hun nakomelingen al weer rond op de heide. 
Door vroeg aan te komen, is er – ook in het Driebloksven - nog genoeg water voor de eitjes en 
dikkopjes. 
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Afb. 31 sub-adult rugstreeppadje (Epidalea calamita), circa 1 cm groot, bij het Driebloksven, 24 mei 2018 

 
 
5.4 Conclusie macrofauna Driebloksven 
 
We zijn allemaal redelijk snel geneigd een locatie al dan niet interessant is te vinden, maar zien 
daarbij gemakkelijk over het hoofd dat ook een periodiek droogvallend ven boordevol leven kan 
zitten. De modderige bodem van het uitdrogende ven en de begroeide oeverzone bevat nog tal van 
waterinsecten, die het ven snel zullen heroveren wanneer de najaar regens het Driebloksven weer 
onder water zetten. Ook van elders komen dan weer tal van waterinsecten, lopend en vliegend, een 
plaatsje in het Driebloksven veroveren. Het ven is nog volop in ontwikkeling en met drukbegrazing 
met schapen wordt de al te enthousiast groeiende pijpenstrootje (Molinia caerulea) wat binnen de 
perken gehouden. Vooralsnog is het vooral zaak om die ontwikkeling van vegetatie en entemofauna 
in en om het ven over een aantal jaren te blijven volgen, ook al staat het ven soms droog. 
Ongetwijfeld zullen zich dan nieuwe verrassingen voordoen. 
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6 Waterwingebied Ossendrecht: Moerven 
 
Waar nu het Moerven ligt, was tot voor enkele jaren niets te zien dat aan een ven herinnert. Voor dat 

oorspronkelijke ven moeten we terug naar een topografische kaart van vóór 1850. Op die kaart is 

fraai het traject van de Heiloop te zien. Het beekje loopt dan vanaf De Groote en Kleine Meer in 

westelijke richting, een reeks kleine vennen als parels aaneenrijgend. De Heiloop stroomt dan door 

een open terrein met stuifzanden, dat vandaag de dag nog steeds bekend staat onder het toponiem 

Meiduinen. Ooit wilde de heer van Hoogerheide/Ossendrecht het gebied ontginnen voor turf en 

visteelt. Over de visteelt ontstond grote onenigheid met de heer van Huijbergen. Om de visteelt in 

eigen gebied veilig te stellen, werden er lijntjes gelegd tussen de vennen, zodat de vissen konden 

doorstromen. Zo’n ‘lijntje’ is de nog steeds bestaande, maar verschillende keren verlegde Heiloop (’t 

Loopke). Nadeel was dat de vennen, via de Heiloop, snel ontwaterd werden en langzamerhand 

verdroogden.  Het ven dat als voorloper van het Moerven zou kunnen worden geïnterpreteerd, lijkt 

op die kaart niet met de Heiloop in verbinding te staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Afb. 32 
Situatie Moerven vóór 1850 

 
 
 
 
 
 
 

Afb. 33 
Situatie ter hoogte van het Moerven 
omstreeks 1870, waarop zijn ingekleurd het 
Moseven (A), de Kleine Meer (B) en de 
Heiloop ter hoogte van het latere Moerven   
(C). De locatie van het Moerven is hier nog 
steeds een gebied van stuifduinen. 
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Op de topografische kaart van omstreeks 1870 is geen spoor meer van het Moerven terug te vinden. 
Wel is goed te zien hoe de Heiloop op de plaats van het latere Moerven wordt gevoed vanuit het 
Moseven in het noorden en De Kleine Meer in het oosten. De locatie waar nu het Moerven ligt is dan 
nog steeds open terrein met stuifduinen, waarop later die eeuw een naaldbos wordt aangeplant. 
Vanaf het midden van de twintigste eeuw wordt een steeds groter deel van de Meiduinen als akker- 
en weiland in gebruik genomen.  
Na 2012 vinden een reeks grote ingrepen plaats, waarbij het Moerven wordt aangelegd. Samen 
met herstel van het Moseven en van de Heiloop maakt het project deel uit van het overkoepelende 
project Inrichting Jagersrust. Jagersrust is een landbouwenclave gelegen tussen de verschillende 
natuurgebieden van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. Agrarisch gebruik van de directe 
omgeving van Moer- en Moseven had een ongewenste invloed op de waterhuishouding van dit 
deel van het Grenspark. In november 2009 is een convenant getekend met verschillende partijen 
op de Brabantse Wal om de verdroging op de Brabantse Wal terug te dringen en de waterkwaliteit 
te verbeteren.  
Het project wordt uitgevoerd door het Waterschap westelijk Noord-Brabant. Door het plaatsen van 
stuwen wordt het water langer vastgehouden. Kwetsbare verdroogde gebieden in oostelijke 
richting zoals Groote en Kleine Meer kunnen zich hierdoor herstellen. Beekherstel vindt plaats door 
herinrichting van de Heiloop. Om het landbouwwater te scheiden van het kwalitatief hoogwaardige 
water van het Moseven wordt een omleidingsloot aangelegd.  
Door omleiding van voedselrijk landbouwwater kan beschermde flora en fauna zich herstellen, 
terwijl de Heiloop een functie krijgt als Ecologische Verbindingszone (EVZ).  
In totaal wordt 1 km beek en kreek hersteld, 5 ha waterberging gerealiseerd en 1 ven hersteld. 
Daarnaast wordt 1 km bermsloot verondiept voor het vasthouden van water en wordt in totaal 25 
hectare Ecologische Hoofdstructuur ingericht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 34 
De Heiloop als verbinding tussen Moer- en Moseven, waarbij de sloot is te zien via welke het voedselrijke water van de 

landbouwpercelen om de beide vennen heen wordt geleid. De omgeving van de beide vennen, op de kaart donkergroen 
gekleurd, door Evides voor een periode van 30 jaar in erfpacht gegeven aan Natuurmonumenten, wordt thans (nog) 

gebruikt voor intensieve beweiding met rijpaarden. 

 
Het Moerven is in 2017 driemaal bezocht, eenmaal in het kader van een onderzoek naar amfibieën 
en tweemaal voor bemonstering van de aquatische macrofauna. 
 
 
 



41 
 

 

Insectenwerkgroep KNNV Roosendaal 
 

6.1 Waterkevers  Moerven 

 

naam 
 

8 mei 
2017 

19 okt. 
2017 

pieptor (Hygrobia hermanni)  x 
Noterus crassicornis  x 

Noterus clavicornis   

Hygrotus inaequalis  x 

Helochares punctatus x  

Coelambus impressopunctatus x  
Hydroporus planus x x 

 Tabel 11  Waterkevers uit het Moerven 2017 

 

6.2 Water-, oppervlakte- en oeverwantsen Moerven 
 

 
naam 

3 april 
2017 

8 mei 
2017 

19 
okt. 
2017 

staafwants (Ranatra linearis) x   

gewoon bootsmannetje (Notonecta glauca)  x x 

tenger bootmannetje (Notonecta viridis)  x x 

dwergruggezwemmer (Plea minutissima)  x x 

gevlekte zwemwants (Naucoris maculatus)   x 
gewone duikerwants (Corixa punctata)  x x 

zwartvoetje (Sigara lateralis)   x 

gewone sigaar (Sigara striata)   x 

grote sigaar (Sigara distincta)   x 

vensigaar (Sigara scotti)  x  
driestreepsigaar (Sigara semistriata)  x  

vlekpoot (Callicorixa praeusta)  x x 

bruine schaatsenrijder (Gerris odontogaster)  x  

    
Tabel 12 waterwantsen uit het Moerven 2017 

Vermeldenswaard is de vaststelling dat de zeldzame gevlekte zwemwants (Naucoris maculatus), die 
al bekend was van het Moseven, nu ook in het Moerven voorkomt. Dat lijkt er op te duiden dat de 
Heiloop langs waar de beide vennen met elkaar in verbinding staan, effectief als Ecologische 
Verbindingszone (EVZ) fungeert. 
Zorgwekkender is dat ook minder gewenste ontwikkelingen van de EVZ gebruikmaken. Zo zal de 
invasieve exoot watercrassula (Crassula helmsii) zich vanuit het Moerven wellicht naar elders 
verspreiden.  
 
Opvallend is het massale voorkomen van het zwartvoetje (Sigara lateralis) en de gewone sigaar 
(Sigara striata), terwijl juist die soorten waterwantsen nagenoeg ontbreken in het wat zuurdere 
Moseven.  
Het zwartvoetje is vooral te vinden in wateren met weinig vegetatie en kale bodems. In pas gegraven 
wateren is het vaak één van de algemeenste insecten. Zuur water wordt gemeden. Het zijn stuk voor 
stuk biotoopvoorkeuren die deze waterwants niet in het Moseven c.a., maar wel in het Moerven 
aantreft. Ook de gewone sigaar is een in ons land algemeen voorkomende soort, deze wants stelt 
veel minder eisen aan het biotoop, maar zal ook zuur water vermijden. 
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6.3 Amfibieën Moerven  
 
Op de ochtend van 3 april 2017, het moment waarop het Moerven is bezocht voor de inventarisatie 
van amfibieën, was het koud (7-10o C.) en mistig.  Onder die omstandigheden zijn amfibieën weinig 
actief. Dat zal de reden zal zijn voor het beperkte aantal waarnemingen die dag: de bastaardkikker 
(Pelophylax klepton esculentus), de gewone pad (Bufo bufo) en een kleine watersalamander 
(Lissotriton vulgaris).  
Bastaardkikkers zijn het resultaat van een vruchtbaar treffen tussen de poel- en de meerkikker. 
 
 

6.4  Weekdieren in en om het Moerven 

In het Moerven zijn de ovale poelslak (Radix bathica) en de moerashoornschaal (Muscullum 
lacustre) aangetroffen. In het riet rondom het ven leeft de barnsteenslak (Oxylima spec.)  
 
 
 

6.5 Conclusie macrofauna Moerven 
 
Het Moerven is een ven van goede kwaliteit, maar met een zeer smalle soortenarme oeverzone, 
die abrupt overgaat in een intensief beweid grasland. Het weiland wordt begraasd door paarden. 
De oeverzone van het ven is weliswaar door middel van schrikdaad gescheiden van het door 
paarden begraasde grasland, maar omdat het agrarische terrein tot ruim een meter buiten de 
omheinding wordt gemaaid, resteert slechts een te smalle natuurlijke oeverzone. Bovendien is het 
ven zelf niet vrij bereikbaar, zowel publiek als onderzoekers moeten minimaal twee 
schrikdraadafrasteringen passeren om het Moerven te bereiken.  
Hoewel dat een beperking van het begrazingsareaal zou betekenen, adviseren wij de natuurlijke 
oeverzone te verbreden en een deel van het ven voor publiek bereikbaar te maken. 
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7 Slot 
 
In elk van de drie door het waterleidingbedrijf Evides beheerde waterwingebieden (Halsteren, 
Huijbergen en Ossendrecht) bevinden zich vennen, veedrinkputten, turfgaten, plassen, waterloopjes 
etc. Stuk voor stuk kleine wateren, elk met een eigen ontstaansgeschiedenis en een eigen karakter. 
Verschillend ook in zuurtegraad, voedselrijkdom of –armoede, bodembedekking, diepte, oevers en 
begroeiing. Sommige ervan worden gevoed door regenwater, andere weer geheel of gedeeltelijk met 
kwel uit soms diepere grondlagen, anderen vanuit een waterloopje. Elk watertje heeft dan ook weer 
een eigen onderwaterbiotoop, afhankelijk van een scala aan factoren, zoals de bovengenoemde. 
Maar steeds laat dat onderwaterleven, zoals dat blijkt uit ons onderzoek naar de waterwantsen en –
kevers, een grote biodiversiteit zien. De soortensamenstelling varieert per type watertje, maar is 
over het algemeen redelijk stabiel, echte storingsindicatoren ontbreken. De samenstelling van de 
macrofauna laat, per watertype, de soorten zien die je in dat type water op die locatie mag 
verwachten. Maar ook soorten die in ons land beslist niet algemeen zijn, zoals in het Moer- en 
Moseven de gevlekte zwemwants (Naucoris maculata) en het kleine waterroofkevertje Laccophilus 
poecilus, twee zeldzame soorten in ons land. Ook het zeldzame oostelijke zwemmertje (Cymatia 
rogenhoferi) bij het Driebloksven en het bleke bootsmannetje (Notonecta  lutea) bij Halsteren zijn 
niet alleen aanwijzingen voor de kwaliteit van de onderzochte poelen, maar geven ook aan dat deze 
poelen van groot belang zijn voor het behoud van een grote biodiversiteit in de door Evides 
beheerde waterwingebieden. 
Als gevolg van de warme en droge zomer van 2018 vielen sommige vennen geheel of nagenoeg 
geheel droog, waardoor geplande bemonstering bemoeilijkt werd. Vooralsnog hebben we geen 
aanwijzingen voor de veronderstelling dat de droogte ten koste is gegaan van de macrofauna van de 
vennen. Amfibieën hebben zich vroeg in het voorjaar op tijd weten voort te planten, de meeste 
waterinsecten zijn in staat om zich op het droge (of ingegraven in het slijk) te handhaven, dan wel 
vliegend een tijdelijk onderkomen elders te vinden. Ook bij waterjuffers en libellen, waarvan elders 
verslag wordt gedaan, is bij de verschillende vennen waargenomen hoe verschillende soorten 
probleemloos de droge periode weten te overbruggen. Zekerheid over de gevolgen van de 
waterschaarste hopen we in 2019 te verkrijgen, wanneer we het in 2015 gestarte onderzoek naar de 
macrofauna binnen de Evides-natuurgebieden hopen voort te zetten. 
 

Afb. 35 bleke bootsmannetje 

(Notonecta lutea), onderzijde  
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Coördinaten van de onderzochte vennen 
 
 
Ossendrecht (alles circa 20 + NAP): 
Moseven c.a.:   GPS 51.410/4.345; RDS 82.486/380.616 (20,1 + NAP) 
Moerven:  GPS 51.405 / 4.348; RDS 82.662/380.086 (20 + NAP) 
Vergeten Ven:  GPS 51.402/4.328 ; RDS 81.301 / 379.715 
Driebloksven:  GPS 51.405/4.329; RDS 81.339/380.066 
Oude Wasscheven:  GPS 51.408/4336; RDS 81.856/380.372 
Huijbergen (18 à 22 +NAP): 
Eilandven:   GPS 51.430/4.362; RDS 83.692/382.878 (20,9 = NAP) 
Vennekenspoel: GPS 51.434/4364; RDS 83.817/382.272 (18,4 +NAP) 
Blikloop:  GPS 51.437/4362; RDS 83.723 / 383.578 (22,3 + NAP) 
Kooiheideven:   GPS 51.438/4360; RDS 83.571/383.680 (20,4 m + NAP) 
Poel 5:   GPS 51.43553/43587; RDS 83.485, 383440 (22,5 m + NAP) 
Halsteren (circa 6 m + NAP): 
Poel 1:    GPS 51.527/4296; RDS 79.288/393.683 
Poel 2:    GPS: 51.526/4293; RDS: 79.088/393.545 
Poel 3:    GPS 51.526/4295; RDS 79.232/393.521 
 

 

Afb. 33 Door uittredend kwelwater veroorzaakte zandsculpturen langs het Kooiheideven 

  



48 
 

 

Insectenwerkgroep KNNV Roosendaal 
 

 


