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Ligging van de drie waterwingebieden van EVIDES in westelijk Noord-Brabant (bewerkt uit GoogleEarth) 

    
  

 

  

  

  

  

  



Zes jaar onderzoek macrofauna vennen EVIDES waterwingebieden  Westelijk N.-Brabant   

 
 

3 
 

Macrofauna 2022: 

Zeven jaar onderzoek in de vennen van de EVIDES-
waterwingebieden in westelijk Noord-Brabant  

  
  

waterwingebieden Huijbergen en Ossendrecht (gemeente Woensdrecht) en 

Halsteren (gemeente Bergen op Zoom), 

  
  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tekst en (indien niet anders vermeld) foto’s:  

 

Vera Vandenbulcke 

en Gerrit Groeneweg  

  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 
Foto omslag: Bovenven, Waterwingebied Ossendrecht. Inzet: Sigara lateralis (zwartvoetje), Moseven, Ossendrecht, 12 

juli 2022 
   



Zes jaar onderzoek macrofauna vennen EVIDES waterwingebieden  Westelijk N.-Brabant   

 
 

4 
 

Samenvatting 

Met uitzondering van het Moerven en het Driebloksven (waterwingebied Ossendrecht), de Veedrinkput 
en de Spoelwatergeul (waterwingebied Huijbergen) is de macrofauna in alle poelen en vennen van de 
door EVIDES in westelijk Noord-Brabant beheerde gebieden in 2022 bemonsterd. Daarbij is in de eerste 
plaats gelet op de aanwezige waterwantsen. Ook de daarbij aangetroffen waterkevers zijn op naam 
gebracht, geregistreerd en in dit rapport opgenomen. 

Onze belangstelling is in de eerste plaats uitgegaan naar de poelen in het waterwingebied Halsteren, 
waar tot voor kort de watercrassula welig tierde. Twee poelen, het Roverven en het Bokkenven, zijn in 
de winter van 2021/2022 ontdaan van alle begroeiing. Daarbij heeft men ook de sliblaag op de bodem 
verwijderd. 
Opvallend is het verdwijnen van wantsen uit poelen met watercrassula (Crassula helmsii) en de 
terugkeer daarvan nadat poelen zijn geschoond. Dat geldt bijvoorbeeld voor het zwartvoetje (Sigara 
lateralis) en de grote sigaar (Sigara distincta). Twee overigens algemeen in ons land voorkomende 
soorten. Ook de streeppoot (Paracorixa concinna) is na een afwezigheid van vier jaar weer helemaal 
terug in het van watercrassula ontdane Roverven (waterwingebied Halsteren). 

Even opvallend zijn de wantsen, die het omgekeerde doen en juist de poelen met watercrassula 
opzoeken, zoals de venmoerwants (Hesperocorixa castanea) en het dwergbootsmannetje (Plea 
minutissima) in het Linieven. Venmoerwantsen prefereren kleine, zure vennen met veel plantengroei 
van vooral veenmos (Sphagnum). Weliswaar ontbreekt veenmos in deze poel, maar blijkbaar vormt de 
grote hoeveelheid watercrassula voor deze soort een aanvaardbaar alternatief.  

Leuk was te constateren dat een aantal zeldzaamheden van het Moseven en omgeving daar nog steeds 
voorkomt, zoals het kleine roofkevertje Laccophilus poecilus en de gevlekte zwemwants (Naucoris 
maculatus). 

De vraag kan gesteld worden of het zinvol is om het monitoren van dezelfde poelen en vennen straks in 
2023, voor de achtste keer, te herhalen. Wij menen die vraag bevestigend te moeten beantwoorden. 
Dat geldt zeker voor situaties waarin er wateren zijn die op slechts enkele jaren tijds dichtgroeien met 
riet of crassula en voor de wateren waarvan die begroeiing vervolgens is terug gebracht. Er bestaat nog 
steeds onduidelijkheid wat hiervan het effect is op de onderscheiden soorten. In dat verband lijkt het 
ons van belang om volgend jaar de bemonstering van elk ven tweemaal uit te voeren, de begroeiing 
gedetailleerder in beeld te brengen en bij elke bemonstering de zuurtegraad van het water te bepalen. 

EVIDES complimenteren wij met het feit dat bij toepassing van drukbegrazing met schapen de poelen 
en vennen de laatste jaren worden uitgerasterd.  
Met tevredenheid constateerden wij dat bij het Moseven de buffer tussen vennen en paardenwei 
aanmerkelijk is verbreed.  
Tenslotte vragen wij aandacht voor de greppel waarlangs voedselrijk water vanuit OLV-ter Duinen / 
Blauwe Pauw op het Bovenven loost.  

Resteert ons een dankwoord aan Jeroen Willemsen en Melle van Overbeek, ecoloog-terreinbeheerders 
van waterleidingbedrijf EVIDES voor de bereidheid ons in staat te stellen de macrofauna van de poelen 
en vennen in de door EVIDES beheerde waterwingebieden te onderzoeken. 

 

Vera & Gerrit, Bergen op Zoom, 4 december 2022 
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1. Inleiding, opzet van het onderzoek, werkwijze  
  

Zorgvuldig natuurbeheer dient het algemeen belang. Dat geldt ook voor het beheer van de poelen en 
vennen in de waterwingebieden die Evides Waterbedrijf (Evides N.V., hierna: EVIDES) in eigendom 
heeft.  
In het kader van het streven naar verdere verduurzaming van bedrijfsprocessen heeft EVIDES de 
Roosendaalse afdeling van de KNNV gevraagd om eerder uitgevoerde onderzoeken van de macrofauna 
van de vennen in haar waterwingebieden in 2022 te herhalen. 
 
Op 5 april 2022 heeft een online-overleg plaatsgevonden tussen de vertegenwoordigers van EVIDES en 
vertegenwoordigers van de KNNV afdeling Roosendaal.1 
Bij die gelegenheid is overeengekomen dat de KNNV afdeling Roosendaal in 2022 (en volgende jaren) 
onder andere zorg draagt voor het onderzoek van de macrofauna van de vennen in de EVIDES-
waterwingebieden Halsteren, Huijbergen en Ossendrecht.  
Door EVIDES is ons op 5 april 2022 schriftelijk toestemming verleend om de waterwingebieden 
Halsteren, Huijbergen en Ossendrecht te betreden, met inbegrip van de aangrenzende percelen voor 
zover die eigendom zijn van EVIDES. 
 
De inventarisatie van de meeste vennen vindt in 2022 voor de achtste keer plaats. De nadruk ligt 
daarbij steeds op waterwantsen en waterkevers. Ook is er aandacht voor amfibieën en vissen. 
 
De nu voor u liggende rapportage heeft betrekking op de resultaten van het onderzoek in 2022. 
De bemonstering van de vennen is dat jaar uitgevoerd op de volgende data:  
- 4 juli:   Roverven, Bokkeven en Linieven (waterwingebied Halsteren);  
- 6 oktober:   Eilandven, Vennekenspoel en Kooiheideven (waterwingebied Huijbergen); 
- 11 oktober:  Bovenven (waterwingebied Ossendrecht); 
- 27 oktober:  Mose-, Midden- en Moerven (Waterwingebied Ossendrecht); 
Bemonstering en determinatie zijn uitgevoerd door de beide auteurs. Bij de bemonstering is assistentie 
verleend door Jeffrey Samuels (Ecologisch adviesbureau Sambiose). 
 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende formaten schepnet, waarbij steeds geschept 
is in de ondiepe randzones van de poelen, tot maximaal vijf meter uit de oever.  
Waarnemingen van alle insecten die in de waterwingebieden worden aangetroffen zijn gemeld bij het 
landelijke punt www.waarnemingen.nl.2 Voor zover dat andere insecten zijn dan waterkevers en water- 
en oppervlaktewantsen, zijn deze niet in dit verslag opgenomen. 
Van elk van de in de vennen waargenomen insectensoorten is uit elke bemonstering bij de 
samenstellers van deze rapportage een foto en/of een fysiek bewijsexemplaar bewaard gebleven.  

                                                           
1 Bij dat overleg zijn aanwezig: Edwin Poulus, Melle van Overbeek en Jeroen Willemsen (Evides), Bernadet 
Adriaansen, Jos van den Berg, Gerrit Groeneweg,  Marike de Haan, Linda van Meer, Vera Vandenbulcke en Petra 
van der Wiel (KNNV). 
2 Waarneming.nl is een website van Stichting Natuurinformatie waarop natuurwaarnemingen 
in Nederland worden verzameld, die door iedereen, die een account heeft aangemaakt, kunnen worden 
ingevoerd. Ze zijn vervolgens door een ieder te raadplegen. Doel van Waarneming.nl is om een actueel inzicht te 
krijgen in de biodiversiteit. De site wordt deels onderhouden door vrijwilligers, de admins. Deze zien ook toe op 
de kwaliteit van de waarnemingen door commentaar te leveren, navraag te doen en door actief deel te nemen in 
het forum waar mensen (determinatie)vragen kunnen stellen. Sinds 2009 wordt, samen met de stichting 
Veldonderzoek Flora en Fauna (dat zijn organisaties als Floron, de Vlinderstichting, Zoogdiervereniging 
VZZ, SOVON en EIS-Nederland) gewerkt aan de Nationale Databank. 
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De in het kader van de monitoring in 2022 bezochte poelen zijn in de meeste gevallen ook in de vijf 
daaraan voorafgaande jaren bemonsterd.  
De poelen in de waterwingebieden Halsteren en Ossendrecht zijn bovendien in respectievelijk 2015 en 
2016 bezocht. 
De veedrinkput in het waterwingebied Huijbergen en het Driebloks- en Oude Wasscheven in het 
waterwingebied Ossendrecht zijn alleen in 2015-2017 bemonsterd. De daarop volgende jaren stonden 
die poelen een te groot deel van het jaar droog. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Halsteren Roverven         

 Bokkenven         

 Linieven         

Huijbergen Eilandven         

 Vennkenspoel         

 Spoelwatergeul         

 Kooiheideven         

 Veedrinkput         

Ossendrecht Moseven         

 Bovenven         

 Middenven         

 Driebloksven         

 Moerven         

 O. Wasscheven         

Tabel 1. De in de afgelopen jaren bemonsterde poelen in de drie West Brabantse EVIDES-waterwingebieden 

 
Voor het determineren van de waterinsecten is gebruik gemaakt van Stoffelen et. al 2013 (De water- en 
oppervlaktewantsen van België), Tempelman & Van Haaren 2009 (Water- en oppervlaktewantsen van 
Nederland) en Drost et al. 1992 (De Waterkevers van Nederland) 
Voor zover soorten een Nederlandse naam hebben, wordt deze vermeld. Leidend is daarbij de naam, 
zoals die wordt gehanteerd door de site waarnemingen.nl. 
 
De waarnemingen uit 2022 worden in deze rapportage vergeleken met de resultaten van eerdere jaren. 
Voor zover zich daarbij significante verschillen voordoen, wordt daarvoor naar een verklaring gezocht.3 
 

 
 
 

 

  

  

                                                           
3 Waar in deze rapportage de biotoopvoorkeur van een soort wordt genoemd, of de mate waarin de soort in ons 
land voorkomt, is die informatie in eerste instantie ontleend aan Aukema e.a., 2002 en aan Drost e.a. 1992. 
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2.  Waterwingebied Halsteren  
 

 

2.1   Beschrijving van het gebied 
 

Het Waterwingebied Halsteren ligt in een aaneengesloten gebied van ongeveer 26 hectare, dat volledig 
eigendom is van EVIDES.4 De bebouwde kom van Halsteren begrenst het waterwingebied aan de 
noord- en westkant. Ten oosten en ten zuiden van het terrein liggen de natuurgebieden “De Melanen” 
en “Fort de Roovere”, die in beheer zijn bij respectievelijk de Stichting Het Brabants Landschap en de 
gemeente Bergen op Zoom. De Ligneweg en de Wouwseweg vormen de grens van het waterwingebied.  
Het waterwingebied Halsteren, maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant.  
 
Het waterwingebied maakte tussen 1628 en ongeveer 1832 deel uit van de Zuiderwaterlinie. Een keten 
van fortificaties, wallen en inundatiegebieden, lopend van Bergen op Zoom in het westen tot Grave in 
het oosten van de provincie. Het West Brabantse deel van de linie, waaronder het Fort de Roovere, 
diende onder andere als verdediging van de vaarroute tussen Zeeland en Holland. Constantijn Huygens 
betitelde Fort de Roovere in zijn brief aan Frederik Hendrik destijds als het ‘Aerdig geback’. Het West 
Brabantse deel van de Waterlinie was strategisch aangelegd op een hoger gelegen zandrug, grenzend 
aan moerassige gebieden ten oosten daarvan. Tussen de verschillende fortificaties werden grondwallen 
opgericht en grachten gegraven.5 
Het achterland, ten oosten van de forten, bestond destijds uit een drassig schootsveld, dat onder 
water gezet kon worden. Daar bevindt zich het huidige waterwingebied. 

Afb. 1  Maquette van de omgeving van het Fort de Roovere in 1751. De waterpartij rechtsboven en een deel de daarachter 

gelegen bosschages maken deel uit van het huidige waterwingebied (Kopie ‘Plan des Reliëfs’, Markiezenhof Historisch 

Centrum) 

 

 

 

                                                           
4 Halsteren, gemeente Bergen op Zoom 
5 Zie voor de geschiedenis van Fort de Roovere o.a. Sinke 1993a, 1993b en 2000. Zie ook: Van den Berg 2000, 
Bervaes 2000, Van Ham 2001 en De Wit & Muntjewerff 2008 
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Afb. 2 

Luchtfoto van het waterwingebied 

(rood omkaderd) omstreeks 1973, 

gezien vanuit het oosten. Rechtsonder 

een deel van Fort de Roovere, onder 

het midden van links naar rechts de 

Ligneweg. Het donkergekleurde deel 

links van het midden is het nog 

bestaande stukje bosgrond dat ook op 

de maquette uit 1751 (afb. 1) nog als 

bosgrond terug te vinden is. 

 

 

 

 

 

 

Het zuidelijke deel van het waterwingebied had vanouds - voor zover het niet geïnundeerd werd - 
een landbouwbestemming (afbeelding 2). Vanaf 1987 verbood de Provinciale Verordening 
Bescherming Waterwingebieden het gebruik van pesticiden op agrarische percelen binnen 
waterwingebieden. De landbouwgronden in het waterwingebied zijn toen omgevormd naar extensief 
beheerd grasland.  
Bestaande laagtes in dat grasland zijn in 2010 uitgegraven en ingericht als amfibieënpoel: het 
Bokkenven en het Linieven.  
In het noordoostelijke deel van het grasland is later een nieuwe poel gegraven: het Roverven.  
 
De bodem van het grasland bestaat uit gooreerdgrond. Deze gronden zijn eeuwenlang opgehoogd 
met humus houdend materiaal. Omdat het grondwater dicht bij het maaiveld staat, kan de humus 
moeilijk uitspoelen.6 
 
Binnen het open terrein waarin de drie poelen (afbeelding 3) zijn gelegen, kunnen twee biotopen 
worden onderscheiden:  
- een kruidenrijk, droog grasland op de hogere delen aan de noordoostzijde van open terrein. Dat 

terrein grenst aan het Roverven;  
- een groter vochtig deel waar de begroeiing voor vooral uit pitrus (Juncus effusus) bestaat, met 

daarin het Bokken- en het Linieven. Begrazing met schapen in combinatie met de sterk wisselende 
grondwaterstanden heeft hier tot een dominantie van pitrus geleid. De dominantie van pitrus 
verraadt hier de verstoorde bodemstructuur en de hoge nutriëntenrijkdom in de wortelzone.  

 
Het grasland wordt periodiek door schapen begraasd. Via de uitwerpselen werden de vennen tot voor 
kort niet alleen voedselrijker, maar mogelijk bovendien verontreinigd met ontwormingsmiddelen. Dat 
kan een negatief effect gehad hebben op fauna en flora in de poelen.  
De jongste drie jaar worden de vennen tijdens de begrazing uitgerasterd.  
Het kruidenrijke grasland is in 2021 en 2022 integraal gemaaid. Het maaisel is afgevoerd. 
Medio september 2021 is het hoofdzakelijk met pitrus begroeide terreindeel op sinuswijze afwisselend 
in gebogen stroken gemaaid. Ook hier is het maaisel afgevoerd. Het ligt in de bedoeling ieder jaar de 
naast gelegen stroken te maaien. Wellicht doorbreekt dit de pitrusdominantie en zorgt het voor meer 
structuur en soortenrijkdom. 
 

                                                           
6 Leunisse & d’Hooge 2022, 17-19 
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Afb. 3  Waterwingebied Halsteren tussen de bebouwde kom van Halsteren (linksboven) en de Ligneweg (midden). Links 

het pompstation met de bezinkbassins, linksonder de Grote Melanen. Met de rode pijl is het grasland aangeduid, waarin 

de drie onderzochte poelen zijn gelegen.  

 
In elk van de drie poelen woekerde watercrassula (Crassula helmsii). In het voedselrijke Bokkenven lag 
er bovendien een dikke sliblaag op de bodem, daar leefde ook de invasieve zonnebaars (Lepomis 
gibbosus).  
Vanwege de crassula, de sliblaag en de zonnebaars zijn twee van de drie vennen dit najaar 
opgeschoond. Dat gebeurde met het project LIFE Resilias, geïnitieerd door Bosgroep Zuid Nederland en 
de Stichting Bargerveen (met subsidie van de Europese gemeenschap). Het Roverven en het Bokkenven 
zijn leeggepompt en van een schone zandbodem voorzien.  
 
De Stichting Bargerveen, die met het LIFE Resilias-project ook andere poelen in Noord-Brabant en 
Zeeland aanpakt, zal – zo is de bedoelding – de Halsterse poelen de komende jaren monitoren.  
Het Linieven, dat ‘s-winters rechtsreeks met het Bokkeven in contact staat, is niet aangepakt en mag 
zijn uitbundige crassula-begroeiing houden.  
Overigens hebben noch EVIDES, noch de Stichting Bargerveen de illusie dat de invasieve exoot hier nu 
tot het verleden is gaan behoren. Herhaling van de schoonmaakactie in de toekomst blijft 
onontkoombaar.  
 
Voor ons diende zich een nieuwe onderzoeksproject aan: in welke volgorde keren welke waterinsecten 
in 2022 in deze opgeschoonde poelen terug?  
 

De drie poelen in het waterwingebied Halsteren zijn op 4 juli 2022 bemonsterd.  
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2.2          Vennen en poelen in het waterwingebied Halsteren  

 
2.2.1  Halsteren, Roverven 

 

Het Roverven, de meest noordelijk gelegen poel, is van oorsprong voedselarm. Storend was de grote 
hoeveelheid schapenmest die in het verleden na drukbegrazing met schapen in en rond het ven 
achterbleef. Op ons advies wordt de poel daarom sinds 2020 tijdens de begrazing uitgerasterd, om te 
voorkomen dat schapen de oevers vertrappen en het water bevuilen met meststoffen en 
ontwormingsmiddelen. Fauna en flora kunnen zich er nu ongestoord ontwikkelen. 
De poel is onbeschaduwd, wordt gevoed met regenwater en staat niet in verbinding met ander 
oppervlaktewater.  
 
De oever en de zacht glooiende zanderige bodem van het Roverven waren tot voor enkele jaren 
vrijwel onbegroeid, ook was aquatische vegetatie nagenoeg afwezig.  
In 2015 werden aan de noordwestzijde van het Roverven de eerste sporen van watercrassula 
(Crassula helmsii) waargenomen. De daarop volgende jaren breidde deze invasieve exoot zich steeds 
sneller uit. In 2021 was nagenoeg de hele bodem en grote delen van de oeverzone bedekt met een 
aaneengesloten tapijt van watercrassula. 
In het late najaar van 2021 is het Roverven heringericht. De begroeiing in en om het ven is daarbij 
verwijderd, evenals de sliblaag op de bodem, zodat de minerale bodem – in en om het ven - weer bloot 
kwam te liggen (afbeelding 4). 
 

 
Afb. 4   Het geschoonde Roverven op 4 december 2022 

 

Op het moment dat de poel dit jaar door ons is bemonsterd (4 juli 2022), ontbrak dus onderwater-
begroeiing. 
Zoals mocht worden verwacht laat het verschil tussen de oude en nieuwe situatie zich aflezen in de 
samenstelling van de entomofauna van de poel (tabel 2). 
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Bemonstering van de water- en oppervlaktewantsen in het Roverven op 4 juli 2022 (en voorgaande 
jaren) laten het volgende resultaat zien: 

Halsteren, Roverven 
  2015  2017  2018  2019  2020 2021 2022 

Nepidae   

Ranatra linearis (staafwants)   xx      

Corixidae   

Callicorixa praeusta (vlekpoot)     1   

Corixa affinis (kustduikerwants)    1 1   

Corixa panzeri (schaarse duikerwants) xx    1  10  15   

Corixa punctata (gewone duikerwants) xx  xx  7  20  1 xx 1 

Cymatia bondsdorffii (dwergzwemmertje)     1   

Hesperocorixa castanea (venmoerwants) xx       

Hesperocorixa linnei (donkere moerwants)   6  2  4  1 

Paracorixa concinna (streeppoot) xx  xx      1  20 

Sigara distincta (grote sigaar)   1  5  25  17 

Sigara iactans ♂ (oostelijke sigaar)  xx 3     

Sigara lateralis (zwartvoetje) xx  xx  50  78  50  59 

Sigara limitata (tweestreepsigaar)  xx      

Sigara nigrolineata (richelsigaar) xx       

Sigara scotti (vensigaar)  xx 2  31  50 1  

Sigara striata (gewone sigaar)  xx  9  2  1 4  

Sigara semistriata (driestreepsigaar)     1   

Sigara sp. ♀♀ (Fallleni-groep ♀♀)  xx 6     

Naucoridae   

Illyocoris cimicoides (platte waterwants) xx   1    

Pleidae   

Plea minutissima (dwergruggenzwemmer) xx  xx  xx  2  2   

Notonectidae   

Notonecta glauca  (gewoon bootsmannetje) xx  xx    1   1  

Notonecta lutea  (bleek bootsmannetje)   2        

Notonecta obliqua (zwart bootsmannetje) xx  xx       

Notonecta viridis  (tenger bootsmannetje) xx    7  7  3 xx  

Hebridae   

Hebrus ruficeps (moslopertje)     1   

Gerridae   

Gerris odontogaster (buiktandje)  xx  3   3   

Tabel 2  Water- en oppervlaktewantsen Roverven (de aanduiding “x” in deze en n de hierna volgende tabellen geeft een 

globale indicatie over de hoeveelheid aanwezige exemplaren van de betreffende soort) 
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Opvallend is, dat de wantsenpopulatie zich 
qua aantallen heeft hersteld van het 
bijzonder magere jaar 2021.  
Wat ook opvalt, is de teruigkeer van de 
streeppoten (Paracorixa concinna) in het 
Roverven. 

Afb. 5a-c  Rechtsboven de streeppoot (Paracorixa 

concinna), links de karakteristieke pala (voetje van 

de voorpoot ) van een mannelijk exemplaar, 

rechtsonder de kenmerkende vlek op de achterpoot 

(Roverven 4 juli 2022) 

 
De streeppoot wordt voornamelijk 
gevonden in wat grotere, voedselrijke, stilstaande, vaak brakke wateren langs de kust. In het 
binnenland is de soort zeldzamer en wordt daar sporadisch in vennen aangetroffen. De aan- of 
afwezigheid van onderwater vegetatie lijkt er niet toe te doen, hoewel ze hun eieren op planten leggen. 
In vennen kan de soort waarschijnlijk als storingsindicator worden beschouwd. De soort beschikt over 
een goed vliegvermogen.7 
 
Ook de populaties van het zwartvoetje (Sigara lateralis) en de grote sigaar (Sigara distincta), twee 
soorten die hier in 2020 nog algemeen voorkwamen en in 2021 bleken te zijn verdwenen, hebben zich 
in 2022 hersteld.  
Het zwartvoetje is vooral te vinden in wateren met weinig vegetatie en een kale bodem. Het is 
bovendien een soort die vooral algemeen is in pas gegraven wateren.8 Het was dan ook te verwachten 
dat deze wants zou teruggekomen na verwijdering van de watercrassula.  
Ook de grote sigaar is een waterwants die hooguit een schaars begroeide zandbodem prefereert. 
 
Opvallend is dat de vensigaar (Sigara scotti), die in 2019 en 2020 goed vertegenwoordigd was in het 
Roverven, daar nu verdwenen is.  
De vensigaar is algemeen in zure wateren met weinig organisch materiaal op de bodem en niet te veel 
plantengroei.9 
Behalve de waterwantsen zijn er ook twee soorten waterroofkevers gesignaleerd: Hygrotus inaequalis 
en Bidessus unistriatus. De eerste soort komt voor in allerlei wateren, mits niet te zuur of te voedselrijk. 
B. unistratus houdt van kleinere zure tot zwak zure wateren met goed ontwikkelde vegetatie en hoort 
feitelijk niet thuis in het opgeschoonde Roverven10 De beide keversoorten hebben een goed ontwikkeld 
vliegvermogen en zijn waarschijnlijk min of meer toevallig in de poel terechtgekomen. 

 

                                                           
7 Aukema et al. 2002, 46-47 
8 Aukema et al. 2002, 62 
9 Aukema et al. 2002, 61 
10 Drost et al. 1992, 99 en 101 
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2.2.2  Halsteren, Bokkenven 
  
Het in 2010 aangelegde Bokkenven was tot voor kort een voedselrijke poel, met watercrassula 
(Crassula helmsii) en grote lisdodde (Typha latifolia). De watercrassula werd er enigszins in toom 
gehouden door moerashertshooi (Hypericum elodes) langs de oevers. De bodem was bedekt met een 
sliblaag. Ook uit dit ven is in de winter van 2021/’22 alle begroeiing verwijderd, evenals de sliblaag op 
de bodem 
 
Het in 2010 aangelegde Bokkenven is een wat voedselrijkere poel met helder water.  
Langs de zuid- en westzijde gaat de oeverbegroeiing over in de bosrand met loofbomen. Aan de 
oostzijde wordt de oever begrensd met struiken zwarte els (Alnus glutinosa) en boswilg (Salix caprea). 
Tot voor kort was het 
Bokkenven begroeid 
met watercrassula 
(Crassula helmsii), 
moerasherthooi 
(Hypericum elodes), 
grote lisdodde 
(Typha latifolia), 
gewone waterbies 
(Eleocharis palustris) 
en vlottende bies 
(Isolepis fluitans). 
 
 
Afb. 6  Werkzaamheden 

in het Bokkkenven op 7 

december 2021 
  

Afb. 7  Het Bokkenven nadat de begroeiing in en om de poel is verwijderd. Situatie 4 juli 2022 
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Bemonstering van water- en oppervlaktewantsen in het Bokkenven op 4 juli 2022 (en voorgaande 
jaren) laten het volgende resultaat zien: 

 

Halsteren, Bokkenven 

   2015  2017  2018  2019  2020 2021 2022 

Nepidae   

Ranatra linearis (staafwants)  1      

Corixidae   

Callicorixa praeusta (vlekpoot) x      1     

Corixa panzeri (schaarse duikerwants) x  5  2       

Corixa punctata (gewone duikerwants)     1  3  7  5 

Cymatia coleoptrata (gewoon zwemmertje)     2  27  16 37  

Hesperocorixa castanea (venmoerwants)   x    1   1♂  

Hesperocorixa linnei (donkere moerwants)     1  2  1♂ 7  

Paracorixa concinna (streeppoot) x           

Sigara distincta (grote sigaar)       24 

Sigara Fallleni-groep ♀♀ (Fallleni-groep ♀♀)   1 ♀        

Sigara iactans (oostelijke sigaar)   3 ♀♀        

Sigara lateralis (zwartvoetje)   x    2    3 

Sigara nigrolineata (richelsigaar) x           

Sigara scotti (vensigaar)   10  2    1♂ 1♀  

Sigara striata (gewone sigaar)     15  1   3♀♀ 1 

Naucoridae   

Illyocoris cimicoides (platte waterwants) x  12     3  

Pleidae   

Plea minutissima (dwergruggenzwemmer)  x  2  1   3  

Notonectidae   

Notonecta glauca (gewoon bootsmannetje)      2 1 

Notonecta viridis (tenger bootsmannetje) x  4  3  1   3 1 

Veliidae    

Microvelia reticulata (gewoon dwerglopertje)   4     

Gerridae    

Gerris odontogaster (buiktandje)    1  1  

Tabel 3  Water- en oppervlaktewantsen Bokkenven (x = aanwezig, maar niet geteld) 

 
Het gewoon zwemmertje (Cymatia coleoptrata) is een liefhebber van helderwater met daarin 
staande planten, zoals de nu verwijderde grote lisdodde (Typha latifolia). Voorheem was het de 
meest voorkomende wants in deze poel. Zijn plaats wordt nu ingenomen door de grote sigaar 
(Sigara distincta). Deze nieuwkomer komt voor in wateren in de pleistocene gebieden en in de 
duinen. De grote sigaar heeft een voorkeur voor enigszins voedselarm of zwak stromend water, 
doorgaans met een hooguit schaars begroeide zandbodem. De grote sigaar wordt wel als 



Zes jaar onderzoek macrofauna vennen EVIDES waterwingebieden  Westelijk N.-Brabant   

 
 

16 
 

storingsindicator gezien. Het vliegvermogen is goed, zodat deze wants zich snel op nieuwe plaatsen 
kan vestigen.11 
Bij de bemonstering op 4 juli zijn in het Bokkenven geen waterkevers aangetroffen.  
 
 

2.2.3  Halsteren, Linieven 
  

Het Linieven is een deels door de loof- en naaldbomen beschaduwde poel. De zandbodem is lemiger 
dan de bodem van de beide andere vennen. Bij hevige neerslag watert het Linieven af op een 
greppeltje. In natte perioden staat een groot deel van het grasland buiten de poel onder water, 
waardoor het Linieven in verbinding kan komen te staan met het Bokkenven. In de zomer staat het 
Linieven nagenoeg droog. 
 
De oeverzone van de poel is sinds enige jaren geheel bedekt met een tapijt van watercrassula 
(Crassula helmsii) en moerasherthooi (Hypericum elodes). Ook komt hier egelboterbloem 
(Ranunculus flammula), moerasrolklaver (Lotus pedunculatus), wolfspoot (Lycopus europaeus), 
hazenzegge  (Carex leporina)  en geelgroene zegge (Carex demissa) voor. 
In één hoek van de poel groeit gewoon riet (Phragmites communis). In de poel groeit grote 
waterweegbree ( Alisma plantago-aquatica).  

Afb. 8  Het Linieven op 4 juli 2022 

 
Terwijl in de winter 2021/2022 het Rover- en het Bokkenven zijn opgeschoond en de crassula daaruit 
is verwijderd, is het Linieven ongemoeid gelaten.  

                                                           
11 Aukema et al. 2002, 55 
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In theorie is namelijk de 
waterkwaliteit niet gunstig voor de 
invasieve exoot en in de praktijk lijken 
inheemse soorten zoals 
moerashertshooi (afbeelding 9) een 
verdere toename van watercrassula 
tegen te houden.12 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 9  Moerashertshooi bij het Linieven, 4 juli 

2022 

 
 
Bemonstering van de water- en oppervlaktewantsen in het Linieven op 4 juli 2022 (en voorgaande 
jaren) laten het volgende resultaat zien: 

Halsteren, Linieven 

  2015  2017  2018  2019  2020 2021 2022 

Corixidae  

Cymatia coleoptrata (gewoon zwemmertje)    x 3   

Corixa panzeri (schaarse duikerwants) x      1     

Corixa punctata (gewone duikerwants) x  x    1     

Corixa affinis (kustduikerwants)       1     

Hesperocorixa castanea (venmoerwants)     1  2   11 33 

Hesperocorixa linnei (donkere moerwants)     1  5  2   

Sigara nigrolineata (richelsigaar) x           

Sigara striata (gewone sigaar)    x  1  6   1♂  

Sigara distincta (grote sigaar) x      7     

Sigara iactans (oostelijke sigaar)   x      1♂   

Sigara Fallleni-groep ♀♀ (Sigara Fallleni-groep)   x      1♀   

Sigara scotti (vensigaar) x  x    7  7   

Sigara semistrtiata (driestreepsigaar)       4     

Sigara lateralis (zwartvoetje ) x    2  8  1 15  

Naucoridae  

Illyocoris cimicoides (platte waterwants )  x     3 

Pleidae  

Plea minutissima (dwergruggenzwemmer) xx    2  8 

Notonectidae  

                                                           
12 Leunisse & d’Hooge 22, 47 
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Halsteren, Linieven 

  2015  2017  2018  2019  2020 2021 2022 

Notonecta viridis (tenger bootsmannetje) x  x  1  4     

Notonecta glauca  (gewoon bootsmannetje) x      1    1 

Veliidae  

Microvelia reticulata (gewoon dwerglopertje)    1    

Gerridae  

Gerris odontogaster (buiktandje)    1  1♀ 2  

Tabel 4.  Water- en oppervlaktewantsen Linieven (x = waargenomen, niet geteld) 

 
Vanaf 2019 vertoont de soortendiversiteit in het Linieven een 
dalende trend. Telde 2019 nog vijftien soorten wantsen, in 
2020 is dit gedaald tot acht terwijl 2021 en 2022 nog slechts 
vier soorten telden. 
 
Waar voorgaande jaren de vensigaar (Sigara scotti) in het 
Linieven de meest voorkomende waterwants was, zien we 
dat er nu vrijwel uitsluitend venmoerwantsen (Hesperocorixa 
castanea) voorkomen. Venmoerwantsen prefereren kleine, 
zure vennen met veel plantengroei van met name veenmos 
(Sphagnum).13 Weliswaar ontbreekt veenmos in deze poel, 
maar blijkbaar vormt de grote hoeveelheid watercrassula een 
geschikt alternatief.  
 
Afb. 10  Venmoerwants (Hesperocorixa castanea) 

 
Sinds 2020 missen we de vensigaar (Sigara scotti) in het 
Linieven, in 2022 blijkt ook het zwartvoetje (Sigara lateralis) 
uit deze poel verdwenen. 
De verdwenen vensigaar prefereert zure wateren met weinig plantengroei en weinig organisch 
materiaal op de bodem.14 Gezien de biotoopvoorkeur van de vensigaar en de toenemende hoeveelheid 
crassula lag het in de lijn der verwachtingen dat deze waterwants hier zou verdwijnen. 
Het zwartvoetje is een detrituseter, die eveneens te vinden is in wateren met weinig vegetatie en 
kale bodems.15 De dicht met crassula overdekte bodem van het Linieven maakt dit onaantrekkelijk 
voor ook het zwartvoetje.  
 
In het Linieven is in 2022 slechts één waterkever aangetroffen, Illybius aenescens. Het is een vrij 
zeldzame soort van vennen en hoogveenwateren. 
 

                                                           
13 Aukema et al. 2002, 42 
14 Aukema et al. 2002, 61 
15 Aukema et al. 2002, 62 
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3. Waterwingebied Huijbergen  

  

3.1   Beschrijving van het gebied 
 

Het waterwingebied Huijbergen heeft een oppervlakte van 77 hectare en bestaat vooral uit naaldbos. 
Het hekwerk van de vliegbasis Woensdrecht begrenst het gebied aan de westzijde. Door het terrein 
lopen de Vennekensstraat en de Bergsebaan, verharde openbare wegen.  
In het noordelijke deel van het waterwingebied ligt midden in het bos de Kooiheide, een recent 
herstelde heide met een oppervlakte van ongeveer zes hectare. Iets zuidelijker ligt het Kooiheideven, 
een poel met een goed ontwikkelde rietvegetatie. Rondom het pompstation aan de Vennekensstraat 
en het Eiland (het meest zuidelijke deel van het waterwingebied) liggen graslanden die een belangrijk 
leefgebied van veel insectensoorten zijn. De eigendommen van Evides lopen hier zonder fysieke 
barrières over in de eigendommen van Stichting Het Brabants Landschap. In het grasland liggen 
enkele niet-natuurlijke poelen die gevoelig zijn voor droogval.16 
 
Lang was dit een gebied van heiden en stuifduinen. Afbeelding 11 geeft een impressie van dat 
landschap. Het toont het gebied tussen de dorpen Hoogerheide, Ossendrecht en Huijbergen 
omstreeks 1850, een gebied van heiden, stuifduinen, vennen, karrensporen met in het midden wat 
bos. Alleen rondom de dorpskernen liggen akkers en weilanden. Te zien is hoe de Brabantse Wal 
westwaarts van de lijn Hoogerheide/Ossendrecht abrupt overgaat in het meters lager gelegen 
poldergebied, waar de Agger nog herinnert aan de oude loop van de Schelde. Het afgebeelde gebied 
wordt van noord naar zuid doorsneden door de verkeersverbinding tussen Bergen op Zoom en 
Antwerpen. Op de kaart is ten zuiden van Huijbergen een groot C-vormig ven te zien. De omgeving 
daarvan is bekend als Het Eiland, genoemd naar het stukje grond dat door de armen van dat ven 
wordt omsloten. Ten noorden daarvan bevindt zich de Kooiheide. Daartussen ligt nu het huidige 
waterwingebied met de onderzochte poelen. 

 

 

Afb. 11   Omgeving Hoogerheide-Ossendrecht-Huijbergen omstreeks 1850. (Uit: www.topotijdreizen.nl)  
 

                                                           
16 Leunisse & d’Hooge 2022, 23 
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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 toponiemen 
Venneken(s)straat, Eiland en Kooiheide, herinneren nog aan dat oorspronkelijke open landschap.  
In 1963 is hier de winning van drinkwater opgestart. In het gebied liggen 22 bronnen die grondwater 
van 100 meter diepte oppompen. Het waterwingebied omvat nu - naast het pompstation - bossen, 
heiden en weiland.  
De agrarische gronden ten zuiden van het waterwingebied, de dennenbossen van de Kooiheide in het 
waterwingebied en het daaraan grenzende vliegveld, vormden tot voor kort een reeks barrières 
tussen het Grenspark in het 
zuiden en de natuurgebieden 
Wouwse Plantage, 
Woensdrechtse Heide en 
Mattemburgh in het noorden.  
Het dennenbos in het 
waterwingebied is gedeeltelijk  
open gemaakt, de agrarische 
gronden van Het Eiland zijn 
heringericht, waarbij heiden, 
poelen en vennen zijn 
gecreëerd, zodat een 
Ecologische Verbindingszone 
(EVZ) is ontstaan. Amfibieën en 
reptielen, zoals de kam- en de 
vinpootsalamander, de 
heikikker, de levendbarende 
hagedis en de gladde slang 
kunnen daarvan gebruik maken. 
 
Een klein deel van het 
waterwingebied maakt, samen 
met een stuk van het 
aangrenzende vliegveld, deel uit 
van het Nederlands-Vlaamse 
Grenspark Kalmthoutse Heide. 
De beide delen hebben 
uiteenlopende begrenzingen, 
deels overlappen zij elkaar.17 
(afbeelding 12). 
 
Een groot deel van het 
waterwingebied Huijbergen 
maakt deel uit van het Natura-
2000 gebied Brabantse Wal 
(Vogelrichtlijn).  
 

Afb. 12  Begrenzing van het terrein van EVIDES Huijbergen (geel) en van het Grenspark Kalmthoutse Heide (rood) met 
aanduiding van de ligging van de vijf poelen 

 

                                                           
17 Zie Vandenbulcke & Groeneweg 2020,  afb 16. 



Zes jaar onderzoek macrofauna vennen EVIDES waterwingebieden  Westelijk N.-Brabant   

 
 

21 
 

Met uitzondering van het meest zuidelijke deel van het waterwingebied, de omgeving van het 
Eilandven, wordt de bodem van de directe omgeving van de andere poelen in het waterwingebied 
Huijbergen gekenmerkt als veldpodzolgrond, bestaand uit leemarm en zwak lemig fijn zand. De 
bodem heeft voor het merendeel een 20 à 30 cm dikke homogene laag met 2-5% humus. De 
oorspronkelijke loodzandlaag is geheel in het cultuurdek opgenomen.18  
Door en deels langs het waterwingebied loopt een natuurlijk beekje, de Blikloop, dat overigens 
regelmatig droog staat.  
 
 

  3.2 Vennen en poelen in het waterwingebied Huijbergen  
 

Het waterwingebied Huijbergen telt een 
vijftal poelen (afbeelding 12 en 13), van 
zuid naar noord: 

- Eilandven 
- Vennekenspoel 
- (vee)drinkput 
- voormalige Spoelwatergeul 
- Kooiheideven. 

 

De poelen in het waterwingebied Huijbergen 
zijn bemonsterd op 6 oktober 2022.  
Daarbij werd assistentie verleend door 
Jeffrey Samuels (Ecologisch Adviesbureau 
Sambiose) 
 
Afb. 13  Deel van het waterwingebied Huijbergen, 

waarop de onderzochte poelen zijn aangeduid. 

 
 

 

 

 

 

3.2.1 Huijbergen, Eilandven 
 

Het Eilandven ligt in een vochtig kruiden- en faunarijk grasland, dat voor een groot deel beheerd wordt 
door de Stichting Het Brabants Landschap.  
Het gebied is ooit in handen gekomen van de gemeente Woensdrecht, die het op haar beurt aan de 
Stichting Brabants Landschap heeft door geleverd als compensatie voor woningbouw in Hoogerheide. 
In 2013-2014 is het gebied vervolgens ingericht als ‘ecologische verbindingszone’ (EVZ), die het 
heidereservaat Kortenhoeff van Staatsbosbeheer in het zuiden en het particuliere landgoed de 
Wouwse Plantage in het noorden, met elkaar verbindt.  
In het gebied zijn verschillende poelen gegraven (afbeelding 14). Bovendien zijn er wat sloten gedempt 
voor verhoging van de waterstand.  
 

                                                           
18 Bodemkaart Nederland  
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Afb. 14    Ligging van de poel, aangeduid als Eilandven 

 
Het onderzoek waarvan in deze rapportage melding wordt gemaakt heeft betrekking op onder andere 
één van die vennen in dit grasland: de poel die het dichtst langs het zandpad ligt, dat de verbinding 
vormt tussen Vennekensstraat en de Huijbergseweg. Die poel wordt aangeduid als “Eilandven”.  
De bodem van de directe omgeving van de poel bestaat uit zeer droge haarpodzolgrond.19 
 
De poel maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant, ligt binnen het 
Grenspark Kalmthoutse Heide, maar maakt geen deel uit van het 
Natura2000-gebied Brabantse Wal. 
Het Eilandven wordt gebruikt als drenkplaats voor een beperkt aantal 
herefordrunderen die het omliggende grasland begrazen. De bodem is 
vaak modderig, de oever wordt stukgetrapt door het vee. Tot voor 
kort was hier nauwelijks aquatische vegetatie aanwezig, thans komt in 
de poel massaal watercrassula (Crassula helmsii) voor. Deze invasieve 
exoot verdringt inheemse waterplanten en verkleint het open 
watervolume.  
In 2021 en 2022 is in het Eilandven een herintroductie van 
knoflookpadden (Pelobates fuscus) en boomkikkers (Hyla cinerea) 
uitgevoerd. In voorgaande jaren werden hier ook basterdkikker, 
bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en 
vinpootsalamander gesignaleerd. 
 
Dankzij de extensieve begrazing met Herefordrunderen komt in het 
Eilandven een grote populatie medicinale bloedzuigers voor. Deze 
dieren voeden zich met het bloed van vee dat uit het ven komt 
drinken.20  
 

Afb. 15  Medicinale bloedzuiger (Hiruda medicinalis) in het Eilandven, 6 oktober 2022 

                                                           
19 Leunisse & d’Hooge 2022, figuur 14 
20 Leunisse & d’Hooge 2022, 52 en 73 
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Medicinale bloedzuigers komen vanouds in westelijk Noord-Brabant voor, bijvoorbeeld in één van de 
Leemputten bij De Kleine Meer, op Kortenhoeff en zeer waarschijnlijk ook in het Moseven.21 
Bloedzuigers kunnen zich bij vochtig weer uitstekend op eigen initiatief over land verplaatsen, maar 
kunnen ook meeliften aan de poten van ree of rund en zich zo op nieuwe plaatsen vestigen. De recente 
ontdekking van deze zeldzame bloedzuiger op twee locaties in het waterwingebied Huijbergen 
(Eilandven en Vennekenspoel) lijkt in elk geval aan te geven, dat de ecologische verbindingszone tussen 
Kortenhoeff en het waterwingebied Huijbergen functioneert. 
 
 
 
 
 

Afb.  16  Eilandven, 6 oktober 
2022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemonstering van de water- en oppervlaktewantsen in het Eilandven op 6 oktober 2022 (en 
voorgaande jaren) laten het volgende resultaat zien: 
 

Huijbergen, Eilandven 

   2017  2018  2019  2020 202222 

Nepidae  

Ranatra linearis (staafwants) 1     

Corixidae  

Callicorixa praeusta (vlekpoot) 1    1    

                                                           
21 Felix & Van der Velde 2000; Felix et al. 2010 
22 Het Eilandven is in 2021 niet bemonsterd 
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Huijbergen, Eilandven 

   2017  2018  2019  2020 202222 

Corixa punctata (gewone duikerwants) 2  2  5  16 1 

Cymatia coleoptrata (gewoon zwemmertje)     x    

Hesperocorixa castanea (venmoerwants)     2    

Hesperocorixa linnei (donkere moerwants) 1        

Hesperocorixa sahlbergi (vlekmoerwants)     13    

Sigara distincta (grote sigaar)    3  

Sigara lateralis (zwartvoetje) 1    10  30 4 

Sigara striata (gewone sigaar) 1      3 1 

Sigara falleni-groep. ♀♀    1 ♀     

Sigara iactans (oostelijke sigaar) 1        

Sigara scotti (vensigaar) 2    17    

Naucoridae  

Illyocoris cimicoides (platte waterwants) 1    1   2 

Pleidae  

Plea minutissima (dwergruggenzwemmer)     3 

Notonectidae  

Notonecta glauca (gewoon bootsmannetje) 1    7  1 3 

Notonecta maculata (gevlekt bootsmannetje)     1 

Notonecta obliqua (zwart bootsmannetje) 1       1 

Notonecta viridis (tenger bootsmannetje 1  1    1 1 

Gerridae  

Gerris odontogaster (buiktandje)    1  

Tabel 5.  Water- en oppervlaktewantsen Eilandven 

 
Wat vooral opvalt is, dat het zwartvoetje (Sigara lateralis), een kleine 
duikerwants die in 2019 en 2020 nog volop in het Eilandven aanwezig was, daar 
vrijwel niet meer voorkomt. Het zwartvoetje is een detrituseter, die vooral te 
vinden is in wateren met weinig vegetatie en kale bodems.23 De dicht met 
crassula overdekte bodem van het Eilandven maakt deze poel onaantrekkelijk 
voor het zwartvoetje.  
De dwergruggenzwemmer (Plea minutissima) is dan weer een zichtjager en 
loert vanuit de onderwatervegetatie naar zijn prooi en verlangt daarom niet 
alleen aquatische vegetatie, maar ook helder water. Het Eilandven, vroeger vaak 
troebel, met weinig vegetatie en slijkerige, door vee vertrapte oevers, voldoet 
nu, mede door de komst van de watercrassula, aan deze voorwaarden. Vandaar 
dat we deze wants hier nu voor het eerst aantreffen.  
 

Afb. 17 Helochares lividus, Eilandven 6 oktober 2022 

 

                                                           
23 Aukema et al. 2002, 62 
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Het aantal waterkevers is beperkt, één piep- of slijktor (Hygrobia hermanni), een gegroefde 
haarwaterroofkever(Acilius sulcatus) en een Heloches lividus (afbeelding 17). 
 

 

3.2.2  Huijbergen, Vennekenspoel 

 Afb. 18  Vennekenspoel Huijbergen, 6 oktober 2022 

 

De Vennekenspoel, aan de oostzijde van het pompstation, is omstreeks 2010 gegraven en wordt 
gevoed door afstromend regenwater van het dakoppervlak van het naastgelegen pompstation.24 De 
poel vertoont een grote diversiteit aan oeverbegroeiing, drijvende vegetatie en onderwatervegetatie. 
Een waterdichte bodem zorgt ervoor dat de poel ook in droge zomers watervoerend blijft. 
Het gebied waarin de Vennekenspoel ligt, maakte ooit deel uit van een uitgebreid gebied van droge 
heiden en stuifduinen. Tot ver in de eerste helft van de twintigste eeuw blijft dit gebied het karakter 
van heide en/of stuifzand houden. Vanaf dan wordt op dit perceel het laatste restje woeste grond 
ontgonnen. Het is daarna soms als akkerland, maar meestal als weiland in gebruik.  
In 1980 is dit grasland door de waterleidingbedrijf aangekocht. Sindsdien wordt het extensief begraasd 
door enkele Herefordrunderen. Op het grasland wordt een verschralingsbeheer gevoerd. Het grasland 
wordt sinds de aankoop in 1980 niet meer bemest.  
De Vennekenspoel maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant, maar valt buiten de begrenzing 

van het Grenspark en maakt evenmin deel uit van het Natura2000-gebied Brabantse Wal.  

                                                           
24 Leunisse & d’Hooge 2022, 25 
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Afb. 19  Ligging van de Vennekenspoel  

  

Bemonstering van de water- en oppervlaktewantsen in de Vennekenspoel op 6 oktober 2022 (en 
voorgaande jaren) laten het volgende resultaat zien: 
 

Huijbergen, Vennekenspoel 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nepidae 

Ranatra linearis (staafwants) 1   1   

Corixidae 

Callicorixa praeusta (vlekpoot)  1 1    

Corixa dentipes (venduikerwants)   1    

Corixa panzeri (schaarse duikerwants)  x  x   

Corixa punctata (gewone duikerwants) 2  xxx  6  4 xxx 29 

Cymatia coleoptrata (gewoon zwemmertje)   1       

Hesperocorixa castanea (venmoerwants) xx  1     6 2 

Hesperocorixa. Linnei (donkere moerwants)   1     6 1 

Hesperocorixa sahlbergi (vlekmoerwants)     2   1  

Sigara lateralis (zwartvoetje) 1    5  1   

Sigara limitata (tweestreepsigaar)   2       

Sigara scotti (vensigaar)   17     6  

Sigara semistriatia driestreepsigaar)   1     1  

Sigara striata (gewone sigaar) 1      1 1  

Sigara distincta (grote sigaar)     1  

Naucoridae 
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Illyocoris cimicoides (platte zwemwants) 1  x     1 

Notonectidae 

Notonecta glauca (gewoon bootsmannetje) 2  xx  2   4 7 

Notonecta obliqua (zwart bootsmannetje) 1      1 3 2 

Notonecta viridis (tenger bootsmannetje) 1  xx  1  4 10 3 

Notonecta maculata (gevlekt bootsmannetje)       

Gerridae 

Gerris argentatus (zilveren schaatsenrijder)   1       

Gerris odontogaster (buiktandje)     1     

Gerris thoracicus (bruine schaatsenrijder) 1    1     

Tabel 6.  Water- en oppervlaktewantsen Vennekensdreef (“x”= wel aanwezig, niet geteld) 

  

De Vennekenspoel met haar vrij stabiel 
waterpeil èn met veel begroeiing langs zowel 
de oever als onderwater en drijvend, is in 
droge zomers een levensreddende uitkomst 
voor waterinsecten uit de wijde omgeving.  
De poel is rijk aan soorten waterwantsen, ook 
het aantal wantsen is er relatief groot. 
Opvallend is hier altijd de ruime 
vertegenwoordiging van verschillende soorten 
bootsmannetjes (Notonectidae) en van de 
gewone duikerwants (Corixa punctata). 
Hoewel de toevoeging ‘gewone’ aan de 
Nederlandse naam anders suggereert komen 
we de gewone duikerwants in de andere 
poelen van de EVIDES-waterwingebieden 
slechts sporadisch tegen.  
 

 
Afb. 20 Gewone duikerwants (Corixa punctata), 

Vennekenspoel 14 december 2021 

 
Bij het bemonsteren van de Vennekenspoel 

kwamen we drie soorten waterkevers tegen: vijf slijk- of pieptorren (Hygrobia hermanni), één ♀ 

geelgerande waterkever (Dytiscus marginalis) en één Helochares lividus 
 

 

3.2.3   Huijbergen, Veedrinkput 
 

In het droge grasland ten westen van het pompstation ligt een veedrinkput. De oevers zijn steil en diep. 
In het modderige water komen nauwelijks waterplanten voor en de oevers worden kapotgetrapt door 
vee. Omdat de Veedrinkput regelmatig droog staat, is deze niet bezocht. De Veedrinkput ligt binnen 
het Grenspark Kalmthoutse Heide. 
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3.2.4   Huijbergen, Spoelwatergeul / EVZ 
  

Door en gedeeltelijk langs het waterwingebied Huijbergen stroomt de Blikloop. Dit is een smalle beek 
met steile oevers, die als ecologische verbindingszone vanuit de omgeving van het natuurgebied 
‘Kortenhoef’ via ‘Het Eiland’ noordwaarts in de richting van het voormalige ‘Lissefortven’ en de 
Wouwse Plantage loopt. De Blikloop zelf is niet onderzocht. In de zomer staat de Blikloop vaak droog. 
Ten noorden van het pompstation is, evenwijdig aan de Blikloop en op enkele meters afstand 
daarvan, een watergang met flauw glooiende oevers aangelegd (afbeeldingen 21 en 22). De oevers 
van de geul zijn vrijgemaakt van opgaande begroeiing en de (nu nog) ruige vegetatie wordt 
verschraald door periodieke begrazing met schapen. Die geul wordt gevoed door regenwater en 
wordt circa twee maal per jaar gedurende veertien dagen (ten tijde van werkzaamheden aan de 
waterzuivering van EVIDES) gevoed met gezuiverd grondwater van het pompstation. De geul loost op 
het Kooiheideven (zie hierna).25 

Afb. 21  Ligging van de Spoelwatergeul  (foto 31 oktober 2020) 

 

Ook hier bestaat de bodem uit lee arm en zwak lenig fijn zand. In de spoelwatergeul is watercrassula 
(Crassula Helms) gesignaleerd.  
De spoelwatergeul maakt geen deel uit van het Grenspark Kalmthoutse Heide.  
De sterk wisselende waterstand in de spoelwatergeul levert een eveneens sterk wisselend beeld op 
van de waterinsecten op deze locatie. 

                                                           
25 Leunisse & d”Hooge 2022, 52-53, 73 en 88. 
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De Spoelwatergeul wordt niet elk jaar bemonsterd, dat hangt af van de aan- of afwezigheid van 
water in de geul. In 2018 en 2022 is bemonstering achterwege gebleven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 22 Ligging van de Spoelwatergeul en de Blikloop (midden boven)) 

 

Bemonstering van de water- en oppervlaktewantsen in de Spoelwatergeul op 6 oktober 2022 (en 
voorgaande jaren) laten het volgende resultaat zien: 
 

Huijbergen, Spoelwatergeul 

 2017   2019 2020 2021 

Corixidae 

Corixa punctata (gewone duikerwants)     x    

Cymatia coleoptrata (gewoon zwemmertje) x        

Hesperocorixa linnei (donkere moerwants) x        

Hesperocorixa sahlbergi (vlekmoerwants)     2   1 

Sigara lateralis (zwartvoetje)     1♀    

Sigara striata (gewone sigaar)     1 1 

Notonectidae 

Notonecta glauca (gewoon bootsmannetje) x        

Notonecta viridis (tenger bootsmannetje)     1  1  

Gerridae 

Gerris odontogaster (bruine schaatsenrijder)     2    

Gerris lacustris (poelschaatsenrijder)     1  

Tabel 7.  Water- en oppervlaktewantsen Spoelwatergeul 

 



Zes jaar onderzoek macrofauna vennen EVIDES waterwingebieden  Westelijk N.-Brabant   

 
 

30 
 

3.2.5    Huijbergen, Kooiheideven (voormalige Spoelvijver) 
 

Afb. 23  ligging van het Kooiheideven, Huijbergen 

 

Afb. 24  Kooiheideven, 31 oktober 2020 

 
Aanvankelijk lagen de bezinkbassins van het EVIDES-pompstation Huijbergen pal achter het 
pompgebouw, maar in 1979 legt het waterbedrijf een nieuw en groter bassin aan, verder noordwaarts 
op wat toen als aspergeveld te midden van de Kooiheidebossen bij een agrariër in gebruik was 
(afbeelding 23 en 28). Door wijzigingen in het zuiveringsproces verloor de vijver in 2001 zijn functie, 
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maar bleef aanwezig in het bos. Samen met de gemeente Woensdrecht ontdeed Evides de 
dichtgegroeide poel in 2017 van riet (Phragmites australis) en slib. Steile oevertaluds werden verflauwd 
en het omringende bos werd teruggezet.  
Het voormalige bezinkbassin krijgt de naam: Spoelvijver, later Kooiheideven. Het Kooiheideven wordt 
vanuit de voormalige Spoelwatergeul met proceswater uit de zuivering van het waterbedrijf gevoed. 
In ordegrootte voert Evides circa tweemaal per jaar gedurende 14 dagen water aan met een volume 
van ongeveer 50 m3/uur.26 Dat water heeft de kwaliteit van drinkwater. Daardoor heeft het ven een 
pH van ongeveer 8-8,5 en dit is te zien in de vegetatie. 
Afhankelijk van de lozing van proceswater staat er meer of minder water in het Kooiheideven. Aan de 
noordoever van het Kooiheideven treedt kwel uit.  
Het Kooiheideven maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant en van het Natura2000-gebied 
Brabantse Wal, maar valt buiten de begrenzing van het Grenspark Kalmthoutse Heide. 
Het Kooiheideven kan een aantrekkelijk biotoop voor dodaars en amfibieën worden. De oevervegetatie 
en de onderwatervegetatie zijn momenteel relatief structuurarm. Te grote peilfluctuaties kunnen de 
ontwikkeling belemmeren.27 
 
Het Kooiheideven kent een grote diversiteit aan waterslakken. In 
de afgelopen jaren zijn er de volgende soorten waargenomen:  
- bronblaashoornslak  (Physa fontinalis),  
- leverbotslak (Galba truncatula),  
- oeverschijfhoren (Gyraulus riparius),  
- oorvormige poelslak (Radex auricularia) (afbeelding 25),  
- ovale poelslak (Radix  Baltica) en  
- puntige blaashoren (Physella acuta) 
 

 

 

 

 

 

Afb. 25  Oorvormige poelslak (Radex auricularia) uit het Kooiheideven 14 

december 2021 

 

 

In het Kooiheideven leeft veel ruisvoorn (Scardinius erythrophthalmus) (afbeelding 26), vooral jonge vis 
met een lengte van 5-7 cm.  
 

 
Afb. 26 ruisvoorn (Scardinius 

erythrophthalmus) uit het 

Kooiheideven (14 december 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Leunisse & d’Hooge 2022, 25 
27 Leunisse & d’Hooge 2022, 73 
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Ondanks intensief bemonsteren zijn In het Kooiheideven geen waterkevers en slechts enkele wantsen 
gesignaleerd. Dat zal enerzijds verband kunnen houden met de schuilmogelijkheden die watercrassula 
(Crassula helmsii) ook hier biedt. Anderzijds heeft dat ongetwijfeld te maken met de grote hoeveelheid 
jonge rietvoorn (Scardinius erythrophthalmus) in dit ven. 
 

Bemonstering van de water- en oppervlaktewantsen in het Kooiheideven op 6 oktober 2022 (en 
voorgaande jaren) laten het volgende resultaat zien: 
 

Huijbergen, Kooiheideven 

 2017  2018  2019  2020 2021 2022 

Corixidae 

Callicorixa praeusta (vlekpoot)   6       

Corixa panzeri (schaarse duikerwants)   2       

Corixa punctata (gewone duikerwants) x  6  x    5 

Cymatia coleoptrata (gewoon zwemmertje)   1       

Hesperocorixa castanea (venmoerwants)   2       

Hesperocorixa linnei (donkere moerwants)   5       

Sigara distincta (grote sigaar)   4      

Sigara Fallleni-groep (Fallleni-groep-♀♀)     1 ♀    

Sigara iactans (oostelijke sigaar) x         

Sigara lateralis (zwartvoetje) x  7    1  4 

Sigara scotti (vensigaar)   36       

Sigara striata (gewone sigaar) x      1 3 1 

Pleidae 

Plea minutissima (dwergruggenwemmer) x  x      

Naucoridae 

Illyocoris cimicoides (platte zwemwants)      2 

Notonectidae 

Notonecta glauca (gewoon bootsmannetje)   2  1     

Notonecta obliqua (zwart bootsmannetje)   1      1 

Notonecta viridis (tenger bootsmannetje) x        1 

Notonecta maculata (gevlekt bootsmannetje)      1 

Gerridae 

Gerris odontogaster (bruine schaatsenrijder)       

Micronectidae 

Micronecta scholtzi     5  

Tabel 8.  Water- en oppervlaktewantsen Kooiheideven (“x” = wel waargenomen, niet geteld) 

De waarnemingen in het Kooiheideven geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

Het Kooiheideven wordt door omwonenden frequent gebruikt om hun hond te laten zwemmen. 

Meestal wordt door middel van insecticiden de hondenvacht vrij gehouden van parasieten, zoals de 

vlo. Het is bekend dat plukken hondenhaar in het nest van kool- en pimpelmezen daarom soms de 

dood van de jonge vogels tot gevolg hebben. Zo zijn er ook aanwijzingen, dat de insecticiden in de 

vacht van zwemmende honden van invloed kunnen zijn op de aquatische entomofauna. 
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Afb. 27  grote sigaar (Sigara striata), Kooiheideven 6 oktober 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 28 

Deel van het EVIDES waterwingebied Huijbergen in 1977 (bron: www.topotijdreis.nl), waarop aangeduid het pompstation 

van het waterbedrijf (B) en het aspergeveld waar in 1979 de spoelvijver (later Kooiheideven) zal worden aangelegd (A). 

 

Bij het bemonsteren van het Kooiheideven konden drie soorten waterkevers worden waargenomen: de 
slijk- of pieptor (Hygrobia hermanni), de gegroefde haarwaterroofkever (Acilius sulcatus) en 
Helochares lividus)  
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4.    Waterwingebied Ossendrecht  

 

4.1  Beschrijving van het gebied 
 

Het Waterwingebied Ossendrecht ligt ten noordoosten van de woonkern Ossendrecht (gemeente 
Woensdrecht) en maakt deel uit van het Natura 2000-gebied ‘Brabantse Wal’. Dat Natuur 2000-
gebied omvat ruim 4.790 hectare en strekt zich uit over delen van de gemeenten Bergen op Zoom, 
Steenbergen, Roosendaal en Woensdrecht. Het waterwingebied Ossendrecht maakt ook deel uit van 
het grenspark Kalmthoutse Heide. Zoals ook de andere door EVIDES beheerde waterwingebieden 
maakt het waterwingebied Ossendrecht deel uit van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) 
 
Hoogteverschillen, de aanwezigheid van kleilenzen in de diepere ondergrond waardoor regenwater 
stagneert en een grote variatie aan landschappen kenmerken de Brabantse Wal (afbeelding 29). De 
overgang van hoge zandgronden naar lage zeekleipolders zorgt voor grote contrasten, zowel 
ecologisch als visueel/landschappelijk. Kenmerkend voor de Brabantse Wal zijn ook de uitgestrekte 
bossen, heidevelden, vennen, graslanden en zandverstuivingen. Deze staan in hun totaliteit garant 
voor een relatief grote biodiversiteit.  
 

Afb. 29  Bodemreliëf van de omgeving waarbinnen het waterwingebied Ossendrecht ligt over een afstand van 
2,5 km vanaf het zuidwesten (de Noordpolder) tot aan het 20 meter hoger gelegen Moseven (Actueel 
Hoogtebestand Nederland, www.ahn.nl) 

 
Het waterwingebied Ossendrecht heeft een oppervlakte van 153 hectare en worden verschillende 
verkeerswegen doorsneden, waaronder de Putseweg (N289), de Abdijlaan en de Onze Lieve Vrouwe ter 
Duinenlaan. Door en langs het waterwingebied lopen verschillende openbare zandwegen, zoals de 
Oude Meerbaan, de Schapendreef en de Noorddreef.  
 
Binnen het waterwingebied Ossendrecht kunnen verschillende delen worden onderscheiden 
(afbeelding 30): 

1. in het noordoosten het gebied de Groene Papegaai; 
2. ten westen daarvan het Moseven en omgeving, gelegen tussen grasland aan de Putseweg en 

het complex van de Volksabdij OLV ter Duinen; 
3. het gebied Jagersrust ten zuiden van het Moseven met daarin het Moerven; 

http://www.ahn.nl/
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4. centraal de Abdijbossen met daarin een aantal vennen en venrestanten: het Oude 
Wasscheven, het (Nieuwe) Wasseven, het Vergeten Ven en het Driebloksven (binnen het 
gebied liggen ook enkele percelen die niet in eigendom van Evides zijn); 

5. in het zuidwesten de Pottenbergen: het niet voor het publiek toegankelijke bosgebied ten 
westen van de Schapendreef. 

 
Tot omstreeks 1850 bestaat het terrein van de huidige Abdijbossen uit heidevelden met stuifduinen, 
vennen en her en der een akkertje. Vanaf die tijd worden grote delen gefaseerd met naaldbomen 
bebost. 
Met uitzondering van het Moseven e.o. bestaat de bodem uit duinvaaggrond met leemarm tot 
lemig fijn zand.  
 

 
Afb. 30 De verschillende delen van het waterwingebied Ossendrecht (naar Leunisse & d’Hooge 2022) 

 
 

4.2 Vennen en poelen in het waterwingebied Ossendrecht 
 
Het waterwingebied Ossendrecht telt verschillende vennen en venrestanten (afbeelding 30-31): 
- het Moseven, met het Boven- en Middenven, in het noordelijke deelgebied; 
- het Moerven ten zuiden daarvan in het door paarden beweide grasland Jagersrust; 
- het (Nieuwe) Wasseven en de herstelde vennen: Oude Wasscheven, Vergeten ven en Driebloksven, 

te midden van de Abdijbossen. 
Het Moseven, Moerven en Nieuwe Wasseven staan met elkaar in verbinding via de Heiloop. 
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Afb. 31  

De vennen in het 
waterwingebied 
Ossendrecht:  

1 = Bovenven;  

2 = Middenven;  

3 = Moseven; 

4 = Moerven;  

5 = Heiloop; 

6 = Nieuwe Wasseven; 

7 = Vergeten ven;  

8 = Driebloksven;  

9 = Oude Wasscheven 

 

 
 
 
 
De vennen maken deel uit van het Natuurnetwerk Brabant, van het Natura 2000-gebied Brabantse 
Wal (Vogelrichtlijn) en van het Grenspark Kalmthoutse Heide.  

 

4.2.1 Het Moseven 
  

Het Moseven is vermoedelijk een oude turfwinningsput en wordt al in de vijftiende eeuw genoemd.28 
Het is een matig zuur, zwak gebufferd ven en heeft een goed ontwikkelde natte heide- en een 
veenmosvegetatie. 

 
Afb. 32  Situering van het Moseven (midden) omstreeks 1850. Uit: www.topotijdreis.nl (kadaster)  

  

                                                           
28 Leunissen & d’Hooge 2022, 30, met verwijzing naar Vanden Bussche 1997 

http://www.topotijdreis.nl/
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De wat oudere inwoners van Ossendrecht spreken overigens niet over het Moseven, maar over het 
“Akkes-ven”, waarschijnlijk omdat het slootje vanuit het Moseven langs een boerderij liep, waar 
destijds de familie Hack woonde.29 
 
Aan het begin van deze eeuw leed het Moseven onder verdroging en vermesting door aanliggende 
landbouwgronden. Daarom zijn in 2010 door EVIDES, in samenwerking met Bosgroep Zuid 
Nederland, rondom het Moseven hydrologische herstelmaatregelen uitgevoerd: bomen zijn gerooid, 
rabatten en een drainagesloot zijn gedempt en er is geplagd. Door de maatregelen ontstond op het 
hoogste terreindeel een tweede ven: het ‘Bovenven’. Dat Bovenven, wordt gevoed door regenwater 
en door ondiepe kwel vanuit de dekzandruggen ten noorden van het terrein. Het Moseven, dat 
ongeveer anderhalve meter lager ligt, wordt nu gevoed door zowel lokaal kwelwater uit het nieuw-
ontstane ven (afbeelding 33), maar ook door basenrijk regionaal kwelwater uit de omgeving van de 
Abdijlaan en de Putseweg.30  
Op de rug tussen de twee vennen treedt vrijwel continu grondwater uit dat afkomstig is van het 
Bovenven.  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 33  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.  
 

Een teveel aan water in het Bovenven wordt bovendien via een kleine greppel afgevoerd naar een 
sloot die langs de paardenwei loopt; vanuit deze sloot loopt het water alsnog in het Moseven.  
De combinatie van waterstromen maakt dat er in het Moseven een biotoop van matig zure, zwak 
gebufferde vennen is ontstaan, met een gradiënt in de waterkwaliteit. Dit geeft potentie voor het 
ontstaan van een grote diversiteit aan plant- en diersoorten.  
De kwetsbare vegetatie rondom het Moseven kan worden bedreigd doordat er vanuit de aangrenzende 
paardenweide en de nabijgelegen provinciale weg nutriënten inspoelen. Deze situatie zou een 
natuurlijke ontwikkeling van het Moseven kunnen belemmeren en veroorzaakt verzuring en 
vergrassing van het terrein.31  
Tot voor kort grensde de paardenwei aan de oostzijde van het Moseven vrijwel direct aan de sloot en 
oever rondom het ven. Onlangs is tussen het ven en de paardenwei een ruim vijf meter brede 
bufferzone ingericht.  
De bodem van de directe omgeving van Moseven wordt gevormd door kalkloze gooreerdgronden, 
bestaand uit leemarm en zwak lemig fijn zand.32  

                                                           
29 Hugens-Verbrugge 1988 
30 https://bosgroepen.nl/bosgroep-zuid-nederland/van-een-naar-twee-vennen/ (geraadpleegd 30 nov.2022) 
31 Leunisse & d’Hooge 2022, 74 
32 Bodemkaart Nederland  
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Het Moseven is op 27 oktober bemonsterd.  
 

 
Afb. 34  Het Moseven, 27 oktober 2022.  

 
Bemonstering van de water- en oppervlaktewantsen in het Moseven laten het volgende resultaat zien: 

Ossendrecht, Moseven 
  2016  2017  2018  2019 2020 2021 2022 

Nepidae 

Ranatra linearis (staafwants)  1      

Corixidae 

Callicorixa praeusta (vlekpoot)  4  1    

Corixa panzeri (schaarse duikerwants)  3 1      

Corixa punctata (gewone duikerwants)   5  10  4 9 

Cymatia bondsdorffii (veenzwemmertje) 2 1      

Cymatia coleoptrata (gewoon zwemmertje) 1 2  1 1 5  

Glaenocorisa propinqua (baardduikerwants)  1       

Hesperocorixa castanea (venmoerwants)   2  12  142 5 

Hesperocorixa linnei (donkere moerwants)  2   2 1 1 3 

Hesperocorixa sahlbergi (vlekmoerwants)     1 1  

Sigara distincta (grote sigaar)        

Sigara lateralis (zwartvoetje)      6 2 
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Ossendrecht, Moseven 
  2016  2017  2018  2019 2020 2021 2022 

Sigara scotti (vensigaar)  12  1  5 30 

Sigara semistriatia (driestreepsigaar) 1 1      

Sigara striata (gewone sigaar)   1  1  1  

Naucoridae 

Illyocoris cimicoides (platte waterwants) 2 14 1 5 x 2 2 

Naucoris maculatus (gevlekte zwemwants) 1 1  9  1  

Pleidae 

Plea minutissima (dwergruggenzwemmer)  4 1 14 1 39 2 

Notonectidae 

Notonecta glauca (gewoon bootsmannetje) 1      5 

Notonecta obliqua (zwart bootsmannetje) 1   1    

Notonecta viridis (tenger boootsmannetje)  5   1 16 4 

Gerridae 

Gerris thoracicus (bruine schaatsenrijder)  1      

Velidae 

Microvelia reticulata (dwerglopertje)      2  

Tabel 9.  Water- en oppervlaktewantsen Moseven 

Met betrekking tot de waterwantsen van het Moseven zien we enkele opvallende ontwikkelingen.  
Het massale optreden van de onregelmatige voorkomende venmoerwants (Hesperocorixa castanea) in 
2021, blijkt een eenmalig fenomeen te zijn geweest. Een 
ander aspect dat opvalt, is de relatief grote hoeveelheid 
vensigaren (Sigara scotti) in het Moseven. De soort komt 
vooral voor in zure wateren met weinig plantengroei en 
weinig organisch materiaal op de bodem. Vennen met een 
grotere voedselrijkdom worden overigens door deze wants 
niet geschuwd.33 
 
In het Moseven zijn vier soorten waterkevers gesignaleerd: 
Laccophilus poecilus, Bidessus unistriatus, Anacaena 
globulus en Berosus luridus. 
Laccophilus poecilus (afbeelding 35) is een vaste bewoner 
van elk van de drie vennen en leeft vooral tussen het 
Veenmos (Sphagnum spec.).  
Dit waterkevertje is zeer zeldzaam (!) in ons land en komt 
alleen voor in enkele oligo-mesotrofe vennen ten zuid-
oosten van de lijn Bergen op Zoom-Winterswijk.34 

 
Afb. 35  Laccophilus poecilus. Bovenven 11 november 2019  

 

 

                                                           
33 Aukema et al. 2002, 61 
34 Drost et al. 1992, 154; https://waarneming.nl/species/22169/maps/?start_date=2017-10-
12&interval=157680000&end_date=2022-10-11&map_type=grid10k 
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4.2.2  Ossendrecht, Bovenven 

 

Zoals hiervoor bij het Moseven reeds is uiteen gezet, is het Bovenven ontstaan bij de herinrichting van 
de natte omgeving van het Moseven. Dat Bovenven, wordt gevoed door regenwater en ondiepe kwel 
vanuit de dekzandruggen ten noorden van het terrein (afbeelding 33).  
Via een buis en een greppeltje stroomt voedselrijk water het Bovenven binnen. Dit water is afkomstig 
uit de vijver op het terrein van het Conferentieoord OLV ter Duinen. 
 
Een deel van het water uit het Bovenven  zijgt weg naar het Moseven, dat ongeveer anderhalve meter 
lager ligt. Het teveel aan water in het Bovenven wordt bovendien via een kleine greppel afgevoerd naar 
een sloot die langs de paardenwei loopt; vanuit deze sloot loopt het water alsnog in het Moseven.  
 
Het Moseven is op 27 oktober door de beide auteurs bemonsterd.  
 
 

Afb. 36  Het Bovenven, 11 oktober 2022 

 
Bemonstering van de water- en oppervlaktewantsen in het Bovenven laten het volgende resultaat zien: 
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Ossendrecht, Bovenven 

  2016   2018  2019 2020 2021 2022 

Corixidae 

Corixa panzeri (schaarse duikerwants) 1       

Corixa punctata (gewone duikerwants) 3   1  2 8 

Cymatia bondsdorffii (veenzwemmertje) 2       

Cymatia coleoptrata (Cymatia coleoptrata) 5  3  5 61 7 

Hesperocorixa castanea (venmoerwants) 6  6 3 17 1 16 

Hesperocorixa linnei (donkere moerwants) 2  1  1 2 1 

Hesperocorixa sahlbergi (vlekmoerwants)     1  1 

Sigara distincta (grote sigaar)       1 

Sigara lateralis (zwartvoetje) 1      3 

Sigara limitata (tweestreepsigaar) 1       

Sigara scotti (vensigaar) 4      8 

Sigara semistriatia (driestreepsigaar) 1      1 

Sigara striata (gewone sigaar)     1  2 

Naucoridae 

Illyocoris cimicoides (platte waterwants) 5  2 20 3 6 2 

Naucoris maculatus (gevlekte zwemwants)     13  4 

Pleidae 

Plea minutissima (dwergruggenzwemmer) 9  2 20 3 15 19 

Notonectidae 

Notonecta glauca (gewoon bootsmannetje) 1   1  2 2 

Notonecta maculata (gevlekt bootsmannetje) 1       

Notonecta obliqua (zwart bootsmannetje) 1  1  1 4 1 

Notonecta viridis (tenger bootsmannetje) 4     5 2 

Velidae 

Microvelia reticulata (gewoon dwerglopertje)    9 6   

Tabel 10.  Water- en oppervlaktewantsen Bovenven 

In weinig vennen in de EVIDES waterwingebieden is de biodiversiteit zo hoog als in het Bovenven. De 
twee soorten die er qua aantal uitspringen zijn de venmoerwants (Hesperocorixa castanea) en het 
dwergbootsmannetje (Plea minutissima). 
De venmoerwants komt vooral voor in kleine zure vennen met veel plantengroei, met name veenmos 
(Sphagnum). Veel onderwaterflora en helder water zijn de levensvoorwaarden voor het 
dwergbootsmannetje. 
 
Ook dit keer signaleerden we de gevlekte zwemwants (Naucoris maculatus) in het Bovenven 
(afbeelding 37). Vanaf de aanvang van onze monitoring in en om het Moseven in 2016 wordt de soort 
hier elk jaar aangetroffen. 
Recente waarnemingen van de gevlekte zwemwants in ons land waren tot dat moment alleen 
bekend van enkele locaties in het Utrechts/Hollands plassengebied. In 2021 is ook één exemplaar 
aangetroffen in een aalscholverkolonie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland - Vogelmeer.35 

                                                           
35 https://waarneming.nl/observation/244077463/ 
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Uit Noord-Brabant kende men wel oude meldingen uit Berlicum en Oisterwijk; de laatst bekende 
Brabantse vondst dateerde toen nog uit 1937.  
Binnen Europa heeft de gevlekte zwemwants een Atlantisch-Mediterrane verspreiding. De soort is 
talrijk in de kustgebieden van Frankrijk. Meer naar het noorden toe wordt zij schaarser. Uit België 
waren tot voor enkele jaren slechts enkele waarnemingen bekend, maar ten westen van de lijn Mol – 
La Louvière breidt het aantal vindplaatsen zich uit. In Duitsland is de soort onbekend, Groot-
Brittannië kent één waarneming en wel uit een kleiput ten westen van Dover.36 
In Nederland vindt de gevlekte zwemwants zijn meest noordelijke leefgebied. 
 
Zoals veel wantsen kan ook de gevlekte zwemwants goed vliegen. Aanvankelijk was het de vraag 
of de vangst in het Moseven toevallige passanten betrof of dat hier sprake was van een 
permanente populatie die zich in het Moseven voortplant. Die vraag is inmiddels beantwoord, 
want de soort wordt er (nagenoeg) elk jaar aangetroffen, inclusief ook de onvolwassen 
exemplaren (nimfen).  
Zijn aanwezigheid is niet meer beperkt tot het Moseven, want inmiddels is de soort ook 
aangetroffen in een klein ven bij het Zwaluwmoer (2016), het Moerven (2017), de Kleine Meer 
(2019) en het Bovenven (2020). 
 
Het feit dat de soort in ons land zijn noordgrens bereikt, houdt wellicht verband met de omstandigheid 
dat een winter met strenge vorst alleen in relatief 
diepe wateren kan worden overleefd. Diep water 
alleen is niet genoeg, want om te overleven en op 
prooidieren te jagen, heeft de wants bovendien 
dichte onderwatervegetatie zoals veenmos 
(Sphagnum sp.) nodig. Die combinatie en daarmee 
een overlevingskans bij strenge vorst, doet zich op 
een aantal plaatsen in de Hollands/Utrechts plassen 
voor èn in het Moseven. Het Moseven is daarmee 
van groot belang voor het behoud van de soort in 
dit deel van Nederland.  

 

Afb. 37  Gevlekte zwemwants (Naucoris maculatus). Moseven 

8 november 2019 

 
In het Bovenven signaleerden we dit jaar vijf soorten waterkevers, waaronder ook hier het 
zeldzame waterkevertje Laccophilus poecilus (afb.35). Het is een vaste bewoner van elk van de drie 
vennen en leeft daar bij voorkeur tussen het Veenmos (Sphagnum spec.).  
 
 

4.2.3  Ossendrecht, Middenven 
 

Tussen het Bovenven en het Moseven bevindt zich een derde ven, dat door ons de werknaam 
“Middenven” heeft gekregen (afb. 38 en 39). Hoewel het Middenven in feite deel uitmaakt van het 
veel grotere Moseven, wordt het als afzonderlijk ven aangemerkt, omdat het karakter ervan geheel 
anders is dan die van het Moseven. 
Evenals het Moseven wordt ook het Middenven door uittredend grondwater vanuit het Bovenven 
gevoed.  
 

                                                           
36 Kroese 2008; Aukema et al. 2002, 65 
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Het Middenven is door middel van een smalle rug van het Moseven gescheiden. Die scheiding 
bestaat voornamelijk uit pollen pijpenstrootje (Molinea caerulea), waartussen de beide vennen met 
elkaar in verbinding staan. 
In het ondiepe Middenven groeit veel moerashertshooi (Hypericum elodes) en drijvend fonteinkruid 

(Potamogeton natans). 

 
Afb. 38 Het Middenven op 27 oktober 2022 

Het Middenven is op 27 oktober bemonsterd.  
 
Bemonstering van de water- en oppervlaktewantsen in het Middenven laten het volgende resultaat 
zien: 

Ossendrecht, Middenven 

  2016   2018  2019 2020  2022 

Nepidae 

Nepa rubra (waterschorpioen)   1     

Corixidae 

Corixa panzeri (schaarse duikerwants) 7       

Corixa punctata (gewone duikerwants) 40      8 

Cymatia bondsdorffii (veenzwemmertje) 1       

Cymatia coleoptrata (Cymatia coleoptrata) 3  1  1   

Hesperocorixa castanea (venmoerwants) 2      16 

Hesperocorixa linnei (donkere moerwants)     1  1 

Hesperocorixa sahlbergi (vlekmoerwants) 1   2 1  1 
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Ossendrecht, Middenven 

  2016   2018  2019 2020  2022 

Micronecta scholtzi (vijverdwergduikertje)    2    

Sigara distincta (grote sigaar)       1 

Sigara fossarum (slootsigaar)     17   

Sigara lateralis (zwartvoetje)     18  3 

Sigara scotti (vensigaar) 1   2 9  8 

Sigara semistriatia (driestreepsigaar)     1  1 

Sigara striata (gewone sigaar)    3 4  2 

Naucoridae 

Illyocoris cimicoides (platte waterwants) 2  1 1 1  2 

Naucoris maculatus (gevlekte zwemwants)       4 

Pleidae 

Plea minutissima (dwergruggenzwemmer) 1  1 3 1  19 

Notonectidae 

Notonecta glauca (gewoon bootsmannetje) 1   2 1  2 

Notonecta maculata (gevlekt bootsmannetje)    1    

Notonecta obliqua (zwart bootsmannetje) 6    1  1 

Notonecta viridis (tenger bootsmannetje) 40    3  2 

Gerridae 

Gerris odontogaster (Gerris odontogaster) 1       

Velidae 

Microvelia reticulata gewoon dwerglopertje)   1 5    

Tabel 11.  Water- en oppervlaktewantsen Middenven 

 

De macrofauna van het Middenven komt sterk 
overeen met die van het Bovenven. Ook hier is 
de biodiversiteit hoog, ook hier komt de 
zeldzame gevlekte zwemwants (Naucoris 
maculatus) voor en ook hier zijn de 
venmoerwants (Hesperocorixa castanea) en de 
dwergruggenzwemmer (Plea minutissima) 
(afbeelding 39), die sterk vertegenwoordigd.  
 
 
Afb. 39  Dwergruggenzwemmer (Plea minutissima) 

 
 
 
 
De in het Middenven waargenomen waterkevers komen overeen met de soorten, die in Mose- en 
Bovenven zijn gesignaleerd: het watertredertje (Haliplus spec.), het knotssprietzwemkevertje (Noterus 
clavicornis), Bidessus unistriatus en Helochares punctatus.  
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4.2.4   Ossendrecht,  Moerven 

 

Het gebied “Jagersrust”, ten zuiden van de Abdijlaan, met daarin het Moerven, is een voormalig 
landbouwgebied met een oppervlakte van ongeveer 20 hectare, dat tegenwoordig uit voedselarme 
graslanden bestaat, waarin paarden grazen. Dit aan de zuid- en westzijde met bossen loof- en 
naaldbomen van de Meiduinen omzoomde grasland is grotendeels in erfpacht uitgegeven aan 
Natuurmonumenten. 
 
Waar nu het Moerven ligt, was tot voor enkele jaren niets te zien dat aan een ven herinnerde. Voor de 
oorspronkelijke situatie kunnen we terug naar een topografische kaart van vóór 1850. Op die kaart is 
fraai het traject van de Heiloop te zien (afbeelding 40). Dat waterloopje loopt dan vanaf De Groote en 
Kleine Meer in westelijke richting, een reeks kleine vennen als parels aaneenrijgend. Van het Moerven 
is op deze kaart niets terug te vinden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31  

Afb. 40  Situatie Moerven vóór 1850. Uit: www.topotijdreis.nl (kadaster)  

 

Ook op een latere topografische kaart (omstreeks 1870) is nog geen spoor van het Moerven te zien. 

vinden (afbeelding 42. De locatie waar nu het Moerven ligt, is dan nog steeds open terrein met 

stuifduinen, waarop later die eeuw een naaldbos zal worden aangeplant.  

Vanaf het midden van de twintigste eeuw neemt men een steeds groter deel van de Meiduinen als 

akker- en weiland in gebruik.  

 
Agrarisch gebruik van de directe omgeving van Moer- en Moseven had in het verleden een ongewenste 
invloed op de waterhuishouding in dit deel van het Grenspark.  
Om de verdroging op de Brabantse Wal terug te dringen en de waterkwaliteit te verbeteren werd 
in november 2009 tussen verschillende partijen een convenant getekend. Door het plaatsen van 
stuwen zou het water langer kunnen worden vastgehouden. Kwetsbare verdroogde gebieden in 
oostelijke richting zoals Groote en Kleine Meer konden zich daardoor herstellen, zo hoopte men. 
Beekherstel zou plaatsvinden door herinrichting van de Heiloop. Om het landbouwwater te 
scheiden van het kwalitatief hoogwaardige water van het Moseven moest een omleidingssloot 

http://www.topotijdreis.nl/
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worden aangelegd. Door omleiding van voedselrijk landbouwwater zou beschermde flora en fauna 
zich kunnen herstellen, waarbij de Heiloop een functie als Ecologische Verbindingszone (EVZ) zou 
krijgen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 41  

Het Moerven (midden) met 

de Heiloop. Het lichtgroen 

ingekleurde gebied ten 

westen van de Putseweg is 

door EVIDES voor een 

periode van 30 jaar in 

erfpacht gegeven aan 

Natuurmonumenten, die het 

op haar beurt verpacht voor 

beweiding met rijpaarden.  

 

 

In 2012 voert het Waterschap Brabantse Delta het project uit. Er vindt een reeks grote ingrepen plaats. 
In totaal herstelt men een kilometer beek en kreek, realiseert men vijf hectare waterberging en wordt 
het Moerven ingericht. Daarnaast wordt een kilometer bermsloot verondiept voor het vasthouden van 
water en richt men in totaal 25 hectare Ecologische Hoofdstructuur in.  
 
Het Moerven wordt door middel van de Heiloop gevoed vanuit het Moseven. De ontlasting (en 
medicijnen?) van de vele rijpaarden langs het Moseven en rondom de Heiloop kunnen van invloed zijn 
op de waterkwaliteit van het Moerven.  
Het Moerven maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant, van het Natura2000-gebied Brabantse 
Wal (Habitatrichtlijn) en van het Grenspark Kalmthoutse Heide. 
 
De oeverzone van het Moerven is op sommige plaatsen bijzonder smal, waarbij de oeverbegroeiing 
direct overgaat in intensief begraasd weiland.  
 
Hoewel dat een beperking van het begrazingsareaal van de Paardenhoeve ‘Jagersrust’ zou betekenen, 
zouden wij Natuurmonumenten willen adviseren om de natuurlijke oeverzone van het Moerven te 
verbreden.  
 
Het Moerven is vrijwel geheel dichtgegroeid met watercrassula (Crassula helmsii), bovendien was 
het ven in het verslagjaar nagenoeg drooggevallen. Om die reden is bemonstering in 2022 
achterwege gebleven.  
Bemonsteringen van de water- en oppervlaktewantsen in het Moerven in voorgaande jaren laten het 
volgende resultaat zien: 
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Ossendrecht, Moerven 

  2017   2019 2020 2021 

Nepidae 

Ranatra linearis (staafwants) 1     

Corixidae 

Callicorixa praeusta (vlekpoot) x      

Corixa punctata (gewone duikerwants) x   4  2 

Hesperocorixa castanea (venmoerwants)    5 2 9 

Hesperocorixa linnei (donkere moerwants)    1   

Sigara lateralis (zwartvoetje) xx   2  2 

Sigara scotti (vensigaar) x      

Sigara semistriata (driestreepsigaar) x      

Sigara striata (gewone sigaar) xx      

Sigara distincta (grote sigaar) 1      

Naucoridae 

Naucoris maculatus (gevlekte zwemwants) x     

Illyocoris cimicoides (platte zwemwants)    1  

Pleidae 

Plea minutissima (dwergruggenzwemmer) x  x x 159 

Notonectidae 

Notonecta glauca (gewoon bootsmannetje) x  1  2 

Notonecta viridis (tenger bootsmannetje) x   1  

Notonecta obliqua (zwart bootsmannetje)   1  1 

Gerridae 

Gerris odontogaster (bruine schaatsenrijder) x     

Tabel 12.  Water- en oppervlaktewantsen Moerven (“x” = waargenomen, niet geteld) 

 

4.2.5  Ossendrecht, Heiloop 

De Heiloop, plaatselijk bekend als “Het Loopke”, voert overtollig water vanuit het Moseven naar het 
Moerven. Vervolgens loopt de afwatering westwaarts langs het Wasseven, om uiteindelijk bij Calfven in 
de Noordpolder uit te komen. 
De Heiloop ontstaat in het Moseven en doorkruist een groot deel van de Meiduinen en de Abdijbossen. 
Plaatselijk ligt de Heiloop erg diep: de bodemligging is sterk wisselend en varieert van 2,5 meter tot een 
halve meter onder maaiveld.  
 
De Heiloop is ooit gegraven voor het ontwateren van de “woeste gronden” (afbeelding 40-42), maar 
werd ook gebruikt om het waterpeil in de vennen te reguleren. Ooit wilde de heer van 
Hoogerheide/Ossendrecht het gebied ontginnen voor turfwinning en visteelt. Over de visteelt ontstond 
grote onenigheid tussen hem en 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 Heiloop. De Heiloop is overigens verschillende keren verlegd. Nadeel was 
dat de vennen, via de Heiloop, snel ontwaterden en langzamerhand verdroogden. 
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Een deel van de oevers van de Heiloop, ten noorden van de bebouwing aan de Wassevendreef, is door 
Waterschap Brabantse Delta ingericht als ecologische verbindingszone, door vlaktegewijs een groot 
deel van de bomen te kappen.37 
Het Waterschap heeft de ambitie om de Heiloop in te richten als “meanderende laaglandbeek”. 
Daardoor zou de afvoer vertragen en kan er meer water in de bodem infiltreren. Dit zou echter ten 
koste gaan van het bos. Mogelijk zijn er wel kansen om de watergang plaatselijk te verondiepen, zodat 

de verdrogende werking op de 
aangrenzende bossen kleiner wordt. Een 
combinatie met de inrichting en 
ontwikkeling van het voormalige 
landbouwperceel aan de Schapendreef 
ligt daarbij voor de hand. Hiervoor zoekt 
EVIDES afstemming met waterschap 
Brabantse Delta.38 
 
Afb. 42  
Situatie van de Heiloop 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.  
 
Nabij het Moerven is in de Heiloop een stuw geplaatst, waardoor het waterniveau in het Moseven 
gehandhaafd blijft. Het verdere verloop van de Heiloop, stroomafwaarts van het Moerven, staat in de 
zomer meestal droog. Voor het stuw in de Heiloop bij het Moerven zijn in 2021 de volgende kevers 
gesignaleerd: de snelzwemmer (Agabus bipustulatus), Bidessus unistriatus en Hydroporus 
erythrocephales. In 2022 is de Heiloop niet bemonsterd. 
 

 

4.2.6  Ossendrecht, Wasseven 

Het Wasscheven is waarschijnlijk aan het einde van de negentiende eeuw ontstaan als 
zandafgraving. Daarna werd de zandgroeve gebruikt als bezinkvijver met een overstort van 
ijzerrijk spoelwater uit de drinkwaterzuivering van EVIDES.  
Vanwege aanpassingen aan de zuivering heeft de plas in 1995 die functie verloren. De sliblaag is 
daarna verwijderd, waarbij het vrijgekomen slib is verwerkt in het noordelijke deel van de 
oorspronkelijke vijver, die om die reden is afgedamd. Dit lager gelegen deel biedt kans om het 
overschot aan spoelwater dat in het Wasseven wordt geloosd in de bodem te laten infiltreren en 
een moerasachtige biotoop te creëren. Hiervoor moet een overstortconstructie in de dam worden 
aangebracht, waarbij de overstorthoogte iets lager is dan de overstorthoogte naar de Heiloop. De 
oude spoelwaterleiding wordt tegenwoordig gebruikt om het Wasscheven op peil te houden in 
droge perioden. De zuurtegraad (pH) is daardoor relatief hoog en dat is terug te zien in de 
vegetatie. Op basis van oude afspraken is het visrecht uitgegeven aan de lokale sportvisvereniging 
“Het Spanjooltje”, die in het Wasseven vis mag uitzetten. Van een natuurlijk ecosysteem is 
daardoor geen sprake.39  

                                                           
37 Leunisse en d’Hooge 2022, 61 
38 Leunisse & d’Hooge 2022, 92 
39 Leunisse & d’Hooge 2022, 60 en 90 
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Om die reden blijft het bemonsteren van de macrofauna van het Wasseven achterwege. Overtollig 
water in het Wasseven wordt geloosd op de Heiloop. 
Ter onderscheding van het noordelijker gelegen “Oude Wasscheven” wordt dit ven ook wel aangeduid 
als “Nieuwe Wascheven” 
 

4.2.7 Ossendrecht: Vergeten ven, Oude Wasscheven en Driebloksven  
 

Toen vanaf circa 1859 heide, vennen en stuifduinen gefaseerd plaatsmaakten voor uitgestrekte 
dennenbossen, werden de drie vennen in de Abdijbossen ontwaterd. De vennen waren tot voor 
kort zelfs niet meer als natte laagte herkenbaar.  
 
In 2014 herstelden Evides en de Bosgroep Zuid het drietal vennen (afbeelding 31). De begroeiing 
werd gerooid en de strooisellaag verwijderd. Hierdoor kwam de minerale bodem vrij te liggen en 
ontstond er een geschikte uitgangssituatie voor planten en insecten van vochtige en droge heide. 
De beoogde ontwikkeling van natte heide komt maar zeer lokaal op gang.40 
De bodem bestaat uit een duinvaaggrond met leemarm tot lemig fijn zand.  
 
Voor twee vennen kwam de oude naam terug: Driebloksven en Wasscheven. Dat laatste ven met 
de toevoeging “Oude” ter onderscheiding van het inmiddels elders ingerichte (Nieuwe) Wasseven.  
Van één ven, het meest droge, was zelfs de naam niet overgeleverd. Het ven was alleen van oude 
kaarten bekend. Omdat het ven een naam verdiende schreef men een wedstrijd uit. Tijdens de 
Brabantse Wal Dag 2015 deden 83 mensen mee aan deze wedstrijd. De winnende naam werd, 
heel toepasselijk: Vergeten Ven.41  
De drie vennen 
worden gevoed 
door regenwater, 
aan de oostzijde 
van het 
Driebloksven is 
sprake van weinig 
uittredende kwel.  
Het Vergeten Ven 
staat al vroeg in het 
jaar droog, gevolgd 
door het Oude 
Wasscheven.  
 
Afb. 43 Driebloksven op 

27 juli 2018 
 
Het Driebloksven 
blijft wat langer water houden, zodat daar in sommige jaren bruine kikkers, rugstreeppadden en 
kleine watersalamanders zich met succes kunnen voorplanten. De meeste waterinsecten hebben 
een goed vliegvermogen. Wanneer het ven in het voorjaar uitdroogt gaan ze op zoek naar een 
andere locatie. Voortplanting van waterinsecten in het Driebloksven is nagenoeg uitgesloten. In 
het najaar wordt het ven weer bewoond door waterinsecten die elders zijn opgegroeid.  
  

                                                           
40 Leunisse & d’Hooge 2020, 58-59 
41 Woensdrechtse Bode 22 juli 2015 
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Coördinaten van de onderzochte vennen  
  

  

Halsteren (circa 6 m + NAP):  

Roverven:    GPS 51.527/4296; RDS 79.288/393.683  

Bokkenven:    GPS: 51.526/4293; RDS: 79.088/393.545  

Linieven:    GPS 51.526/4295; RDS 79.232/393.521  

 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)  

voormalige Spoelwatergeul:   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)  

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)  
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 Bijlage I 

Waterkevers Waterwingebied Halsteren 

Roverven 

  

  

2015  2017  2018  2019  2020 2021 2022 

Gyrinidae  

Gyrinus substriatus (slootschrijvertje)   3         

Haliplidae  

Haliplus flavicollis (watertreder)       2     

Noteridae  

Noterus clavicornis 

(knotssprietwaterroofkevertje) 
    1  

 

Noterus crassicornis  (diksprietwaterroofkever  1      

Hygrobiidae  

Hygrobia hermanni (pieptor) xx    2  2  4   

Dytiscidae  

Agabus bipustulatus (gewone snelzwemmer) xx 1  2    

Bidessus unistriatus       2 

Dytiscus circumflexus (geelgerande waterkever) xx       

Cybister lateralimarginalis (tuimelaar)  1  2    

Hyphydrus ovatus (eironde watertor)  1      

Hydroporus planus (dwergwatertor)     1   

Hydroporus spec. (moeraswaterroofkevertje) xx       

Hygrotus inaequalis       2 

Ilybius aeneascens       1 

Laccophilus minutus    1    

Rhantus suturalis (bep. waterroofkever)  1   1   

Rhantus frontalis xx       

Hydrophilidae  

Berosus luridus  (tweekleurige waterkever)    1 1   

Berosus signaticollis    2 1   

Enochrus spec    1    

Helochares lividus.  1   1   

Hydrophilus piceus  (spinnende watertor) 1       
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Bokkenven 

   2015  2017  2018  2019  2020 2021 2022 

Haliplidae    

Haliplus fulvus    2       

Haliplus lineatocollis (gestrekte watertreder)  1       

Noteridae   

Noterus clavicornis 

(knotssprietwaterroofkevertje) 
 1     

 

Dytiscidae   

Acilius sulcates (gegroefde haarwaterkever)      1  

Agabus bipustulatus (gewone snelzwemmer)  1      

Colymbetes fuscus (bruine duiker)  1   1   

Rhantus suturalis (bepoederde waterroofkever)  2      

Hydrophilidae   

Berosus signaticollis     1    

Helochares punctatus (slijktor)  1  1    

Helochares lividus     1   

 

Linieven 

  2015  2017  2018  2019  2020 2021 2022 

Gyrinidae  

Gyrinus substriatus (slootschrijvertje) x       

Haliplidae  

Haliplus fulvus  (gestrekte watertreder) x       

Hyphydrus ovatus  x       

Dytiscidae  

Agabus bipustulatus (gewone snelzwemmer) x  1 1    

Enochrus melannocephalus    1    

Hydroporus planus (dwergwatertor)     1   

Hyphydrus ovatus (eironde watertor)  x      

ILLybius aenescens      1♀ 1 

Rhantus suturalis (bepoederde waterroofkever) x    1   

Hydrophilidae  

Berosus luridus     2   

Berosus signaticollis     1   

Helochares obscurus        1     

Helochares punctatus  (slijktor) x           

Helophorus spec.     1   
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Bijlage II 

Waterkevers Waterwingebied Huijbergen 

Eilandven 

 2017  2018  2019  2020 2022 

Haliplidae 

Haliplus apicalis (brede watertreder)     1    

Haliplus flavicollis      1   1 

Haliplus fulvus      1    

Haliplus ruficollis  1        

Pelodytus caesus  1        

Noteridae 

Noterus clavicornis (diksprietwaterroofkever) 1      

Noterus crassicornis  1      

Hygrobiidae 

Hygrobia hermanni (pieptor) 2    1    

Dytiscidae 

Agabus nebulosus  1       1 

Colymbetes fuscus (bruine duiker) 1        

Graphodorus cinereus  2        

Hydroporus pubescens      1    

Hygrotus inaequalis    1  1    

Laccophilus hyalinus  5        

Laccophilus minutus      1    

Rhantus suturalis (bepoederde waterroofkever) 1        

Hydrophilidae 

Berosus signaticollis      3    

Berosus luridus    1  

Helochares lividus  1        

Helochares punctatus (slijktor) 1        

Helophorus grandis  1        

Gyrinidae  

Gyrinus distinctus    2  
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Vennekenspoel 

Huijbergen, Vennekenspoel 

  2017  2018  2019  2020 2021 2022 

Noteridae  

Noterus clavicornis (diksprietwaterroofkever) x      

Noterus crassicornis  1      

Hygrobidae  

Hygrobia hermanni (pieptor) 1 1 1  1 1 

Dytiscidae  

Agabus bipustulatus (gewone snelzwemmer)   3    

Bidessus unistriatus    1    

Cybister lateralimarginalis  (tuimelaar) 1      

Dytiscus marginalis (geelgerande waterkever)      1 

Graphoderius zonatus (gewone snelzwemmer)   1    

Hydrobius fuscipes (roodpootwaterkever)   1    

Hygrotus inaequalis   1     

Hygrotus impressopunctatus  1      

Laccophilus minutus     1  

Liopterus haemorrhoidales    1    

Rhantus suturalis (bepoederde waterroofkever) 1 1   1  

Hydrophilidae  

Berosus signaticollis    1    

Helochares lividus  1     1 

 

Spoelwatergeul 

 2017  2019 2020 2021  

 Haliplidae 

Haliplus lineatocollis     1   7  

 Hygrobiidae 

Hygrobia hermanni (pieptor) x      

 Dytiscidae 

Agabus bipustulatus (gewone snelzwemmer)    1   1  

Agabus nebulosus     1   1  

Dytiscus marginalis (geelgerande waterkever)    ♂     

Colymbetes fuscus (bruine duiker)     2  

Hydroporus palustris (moeraswaterroofkevertje)     1  

Hydroporus planus (dwergwatertor)    3   2  

Rhantus suturalis (bepoederde waterroofkever)    1   
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 2017  2019 2020 2021  

 Hydrophilidae 

Berosus signaticollis     3     

Helophorus laticollis     2  

Helophorus obscurus     1  

 Dryopidae 

Dryops sp. (klampkever)     2  

 

Kooiheideven 

  2017  2018  2019  2020 2021 2022 

Dytiscidae 

Aciliius sulcatus (gegroefde haarwaterroofkever)      1 

Agabus bipustulatus (gewone snelzwemmer)   1       

Hydroglyphus pusillus    1       

Hygrotus inaequalis      1     

Hyphydrus ovatus (eironde watertor) x         

Laccophilus minutus  x  1       

Rhantus suturalis (bepoederde waterroofkever)   2  1     

Hydrophilidae 

Helochares lividus      1 

Helophorus obscurus    1      

Hygrobiidae 

Hygrobia hermanni (pieptor) x     1 
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Bijlage III 

Waterkevers Ossendrecht  

Boven-, Midden- en Moseven 

  2016  2017  2018  2019 2020 2021 2022 

Haliplidae  

Haliplus ruficollis mo:1       

Hydraenidae 

 Ochthebius minimus (gegroefde dwegr-

oeverkruiper) 
   mo:1   

 

Noteridae 

Noterus clavicornis 

(knotssprietwaterroofkevertje)  
mo:1 mo:1 

mo:4 

bo:3 

mi:2 

mi:2  mo:2 

mi:1 

bo:1 

Noterus crassicornis (dikspriet-zwemmertje) 

mo: 

11 

mi:5 

mo:1 

mo:3 

bo:5 

 

bo:5 
mo:1 

bo:2 

bo:28 

mo:5 

 

Hygrobiidae 

Hygrobia hermanni (pieptor) bo:1       

Dytiscidae 

Agabus bipustulatus  mo:1 mo:1 mi:1    

Agabus nebulosus      mo:1  

Bidessus unistriatus   

mo:1 

bo:2 

mi:4 

mo:3 

 

mo:x 

bo:1 
 

mo:1 

mi:4 

bo:2 

Colymbetes fuscus (bruine duiker) bo:1 mo:1      

Copelatus haemorrhoidalis  mo:1 mi:1 mo:1    

Graphoderus cinereus    bo:1    

Graphoderus zonatus (gordelwaterroof-kever) bo:1       

Hydroglyphus geminus    bo:2    

Hydroglyphus pusillus mo:1  mi:2     

Hydroporus arginatus    bo:1    

Hydroporus discretus    bo:2    

Hydroporus erytrocephales     bo  bo:3 

Hydroporus menonius      bo:1  

Hydroporus nigrita      bo:1  

Hydroporus obscurus  mo:1 
bo:24 

mi:1 
mo:1 mo:2  

 

Hydroporus palustris     mi:1   

Hydroporus planus (dwergwatertor) mi:1  
bo:1 

mo:2 
   

 

Hydroporus umbrosus      bo:1  

Hygrotus impressopunctatus    bo:1    

Hygrotus inaequalis mi:1 mo:2  mo:1    
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  2016  2017  2018  2019 2020 2021 2022 

Hyphydrus ovatus (eironde watertor) bo:1  bo:1     

Ilybius aenescens mi:1       

Ilybius ater  mo:1      

Laccophilus hyalinus (kleine geelrand)    mo:2    

Laccophilus minutus    
bo:5 

mi:1 
  

 

Laccophilus poecilus mo:3  
mi:2 

mo:1 
bo:2 bo:1 bo:1 

mo:1 

bo:3 

Rhantuis exsoletus  mo:2  mi:1    

Rhantus suturalis (bepoederde 

waterroofkever) 

bo:1 

mi:3 
mo:3  

mo:1 

bo:1 
 mo:1 

 

Rhantus suturellus   mi:4     

Hydrophilidae 

Anacaena globulus       mo: 1 

Berosus luridus        mo: 1 

Berosus signaticollis    
mo:2 

mi:2 
  

 

Cercyon marinus mo:1       

Enochrus melanocephalus mo:1       

Enochrus nigritus    mi:1    

Helochares affinis mi:1   mo:1    

Helochares lividus mi:1   bo:4  bo:7   

Helochares obscurus   mi:13    Bo:6 

Helochares punctatus (slijktor) c1 mo:1 
mo:11 

bo:2 

mo:6 

mi:15 
  

mi:4 

Helophorus minutus mi:1       

Helophorus obscurus  mo:1      

Hydrobius fuscipes (roodpootwaterkever)   bo:1     

Haliplidae 

Haliplus lineolatus       mi:1 

 

Moerven 

  2017   2019 2020 2021 

Hygrobiidae 

Hygrobia hermanni (pieptor) x     

Noteridae 

Noterus clavicornis (knotssprietwaterroofkever) x    1 

Noterus crassicornis  (knotssprietkever) x   6  

Dytiscidae 

Agabus bipustulatus (snelzwemmer)   1 1  

Agabus nebulosus     1 
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  2017   2019 2020 2021 

Coelambus impressopunctatus    x   

Hygrotus inaequalis       

Hydrophilidae 

Berosus luridus  (tweekleurige waterkever)   3   

Helochares punctatus  x     

Helochares lividus     5 

Hydrobius fuscipes      1 

Hydroporus planus  (dwergwatertor) x     

Enochrus melanocephalus     1 

      

 

 

 


