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Omslagfoto: de oostoever van Venrode-Midden op 11 september 2015 met goed ontwikkelde
verlandingsvegetatie met Moerashertshooi (‘Diamantkruid’). Foto: David Tempelman
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Referaat

Referaat
D. Tempelman (2017). Een eeuw monitoring van vennen in Midden-Brabant: veldwerkverslagen. Rapport 2017/1.
Stichting Semblis, Amsterdam. 191p.
Dit rapport bevat basisgegevens bij het rapport ‘Een eeuw monitoring van vennen in Midden-Brabant: basis voor
adequaat beheer.’(Van Dam e.a. 2017).
In 2015 zijn 30 vennen in Midden-Brabant onderzocht op macrofauna, vegetatie, schietmotten, haften, libellen,
amfibieën en vis. Van elk van de 30 vennen zijn verslagen gemaakt, die in dit rapport zijn opgenomen.
Trefwoorden:

vennen, Noord-Brabant, macrofauna, vegetatie, paddenstoelen schietmotten, haften, libellen,
amfibieën, vis, doorzicht
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Samenvatting
Dit rapport hoort bij het rapport ‘Een eeuw monitoring van vennen in MiddenBrabant. Basis voor adequaat beheer.’(Van Dam e.a. 2017).
In 2015 zijn 30 vennen in Midden-Brabant onderzocht op macrofauna, vegetatie, schietmotten, haften, libellen, amfibieën en vis. Van elk van de 30 vennen
zijn verslagen gemaakt. Deze worden in dit verslag gepubliceerd.
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1. Methoden

1.1. Fauna
Van de fauna zijn de macrofauna, de libellen, schietmotten, amfibieën en vissen bestudeerd. Vogels zijn terloops genoteerd; voor vogels wordt verwezen
naar het hoofdrapport (Van Dam e.a. 2017).

1.1.1. Veldwerk
In het voorjaar en in het najaar van 2015 is steeds op één tot drie locaties van
elk van de 30 vennen een monster genomen. In kleine vennen met weinig variatie in habitat, zoals het Zandbergsven 20, werd volstaan met één monster per
seizoen. In vennen met meer variatie in habitat werden twee tot drie deellocaties onderzocht. Bij de monstername werden een standaardmacrofaunanet,
RAVON-net en een appelzeef gebruikt. Ook werden drijfbladeren van Waterlelie en Gele plomp afgespeurd. De monsters werden steeds in het veld uitgezocht.
Er is bij het macrofauna-onderzoek alleen systematisch gekeken naar libellenlarven, kokerjuffers (de larven van Trichoptera), haften (eendagsvliegen), waterkevers en water- en oppervlaktewantsen. Naar de overige diergroepen is niet
systematisch gekeken. Wel zijn steeds slakken en tweekleppigen genoteerd en
soms een aanvullende opmerkelijke soort.
In de vennen is tijdens de alle veldbezoeken gelet op rondvliegende libellen.
Schietmotten (volwassen Trichoptera) zijn gesleept (Figuur 1)
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Figuur 1

Links: Het slepen van schietmotten gebeurt door met een stevig net door de vegetatie
te slepen (een vlindernet is te fragiel).
Midden: met behulp van een lichttoren kunnen schietmotten die aan komen vliegen
gemakkelijk worden ingezameld;
Rechts: met een passieve lichtval werden ook goede resultaten verkregen.

In de meeste vennen is in de periode augustus-oktober onderzoek gedaan naar
schietmotten. Deze werden met een lichtval onderzocht. Meestal is dit met actief licht gedaan (lichttoren); bij enkele vennen is een passieve lichtval gebruikt. De lichttoren werd steeds bij zonsondergang aangezet, en bij goed weer
werd dan tot twee uur na zonsondergang gewerkt. De passieve val werd meestal de volgende ochtend weer opgehaald.
Wegens koude nachten in die periode is dit niet bij ieder ven succesvol geweest. Schietmotten vliegen goed bij zwoel weer, maar geven niet thuis bij
heldere, koude nachten. Vaak was het in september overdag wel warm, maar
koelde het ’s avonds dermate af dat er geen schietmot meer vloog. Daarom zijn
bij enkele vennen in 2016 nog aanvullende bemonsteringen uitgevoerd. Bij de
lichtvangsten bleken ook kevers (en in mindere mate) waterwantsen te worden
aangetroffen; dit waren vaak aanvullende soorten voor de soortenlijst van een
ven.
Tijdens het bemonsteren van macrofauna zijn ook amfibieën en vissen genoteerd. Amfibieën die werden waargenomen tijdens het vangen naar schietmotten zijn ook genoteerd.
Vis is in 2015 onderzocht als bijvangst van macrofauna. Met het RAVON-net
is langs de oevers gesleept en zo konden in veel vennen viswaarnemingen worden gedaan. Met name het Amerikaans hondsvisje kon zo makkelijk gevangen
worden. Ook jonge Snoekjes en Kleine modderkruiper lieten zich goed vangen.
In vennen met helder en dieper water zullen veel soorten niet gevangen zijn en
voldoet het schepnet niet voor alle vennen om een volledig beeld van de visstand te krijgen. Wel werden zichtwaarnemingen gedaan, en door raadplegen
van hobbyvissers kon toch wel een goed beeld verkregen worden.
In totaal werden in 2015 ruim 130 veldbezoeken gebracht aan de vennen (dit is
inclusief de bezoeken waarbij de vegetatie is onderzocht).

1.1.2. Determinatie en telling
Grote dieren zijn dieren in het veld gedetermineerd en teruggezet, zoals grote
kevers en wantsen, vis en amfibieën. Ook volwassen libellen zijn niet verzameld. Verzamelde macrofauna is gedetermineerd met een stereozoommicroscoop (vergroting 10-110 x). De macrofauna is gedetermineerd met
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actuele determinatieliteratuur, die in de literatuurlijst is vermeld. Bij de naamgeving van organismen is de TWN-lijst gevolgd (www.aquo.nl). De gevolgde
werkwijze voor monstername en determinatie volgt die zoals is beschreven in
het Handboek Hydrobiologie (Bijkerk 2014)
De determinatie van Kleine watersalamander en Vinpootsalamander is lastig
bij jonge dieren. Deze waarnemingen zijn opgenomen als Lissotriton spec.

1.2. Flora
In het kader van dit project werd in de zomer van 2015 veldonderzoek verricht.
Per ven of deel daarvan is daarin een opname gemaakt volgens de schaal van
Tansley (Bijlage 5.1) van de water- en oevervegetatie (vaatplanten, mossen,
kranswieren, macroscopische algen) en een beschrijving van de zonering daarvan. De water- en oeverplanten zijn apart genoteerd. Voor de determinatie is
gebruik gemaakt van de literatuur uit de literatuurlijst.
Naast de soortensamenstelling is ook gekeken naar de structuur van de vegetatie. Daartoe zijn de bedekkingspercentages bepaald van de groeivormen van de
water- en oeverplanten uit Tabel P1.
Bovendien is de totale procentuele bedekking van de mossen in het open water
en de oeverzone tezamen bepaald.
Tabel P1.

Indeling van groeivormen van water- en oeverplanten (‘SNEFKO-variabelen’) volgens
Van den Berg e.a. (2004) en landplanten.
Afk. Groeivorm

Omschrijving

S

Submers

Ondergedoken waterplanten die de water-kolom geheel of gedeeltelijk
kunnen opvullen

N

Drijfbladeren

Wortelende waterplanten met op het water drijvende bladeren

E

Emers

Boven het wateroppervlak uitstekende planten, beneden het gemiddelde
laagwaterpeil wortelend in open water

F

Draadwier/flab

Drijvende of ondergedoken met het blote oog zichtbare algen (‘floating
algae beds’)

K

Kroos

Drijvende plantjes die nauwelijks structuur onder de waterspiegel vormen,
en een aaneengesloten dek kunnen vormen

O

Oeverplanten

Begroeiing in de oeverzone, doorgaans tussen de gemiddeld laagste en
gemiddeld hoogste waterlijn

L

Landplanten

Planten die boven het grond- of oppervlaktewaterniveau wortelen

Paddenstoelen werden niet systematisch onderzocht. Wel werden tijdens veldbezoeken paddenstoelen genoteerd als aanvullende waarneming. Waarnemingen van soorten van de Rode Lijst zijn vermeld in de veldwerkverslagen; een
lijst van alle waarnemingen is opgenomen als bijlage P.
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2. Veldwerkverslagen

2.1. GAL – Galgeven of Berghven
Bezocht 26 dec. 2014 MJS, DT (algemene indrukken); 3 mei 2015 MJS, DT
(macrofauna voorjaar, rondvliegende insecten). Weer was op 3 mei 2015 fris,
regenachtig; 10 sept. 2015 DT (vegetatie); 11 okt. 2015 DT (macrofauna); 23
juli 2016 CZ, DT (schietmotten).

2.1.1. Algemeen
Het ven is erg groot: het meet 700 bij 300 m. Langs de oever ligt wat bagger,
blad (o.a. van Amerikaanse eik) en takjes op de verder keiharde zandbodem.
Langs de noordoever loopt een vrij toegankelijk pad, vanwaar de oost-, westen noordoevers van het ven makkelijk te bereiken zijn. Langs de zuidoever
loopt geen pad, maar op 10 sept. 2015 was de waterstand gezakt en kon hier
makkelijk over de venoever worden gelopen.
Zowel de west- als oostpunt van het ven hebben een verlandingszone. De
noord- en zuidoever zijn smaller, deels ook steiler en liggen dichter tegen het
bos aan.
De diepte bedraagt 360 cm (Lorié 1917).

2.1.2. Water
Het water is kleurloos en glashelder. EGV op 3/5/2015: 81 μS/cm; pH 6,7 (metingen lab ’s anderendaags). Het water staat op 3 mei 2015 erg hoog. Op 10
sept. 2015 werd het doorzicht geschat op 150 cm. Er is niet met een kano gewerkt, waardoor dit als een minimum moet worden beschouwd; mogelijk is er
overal in het ven bodemzicht, in welk geval het zicht dus ruim 3 m zal bedragen.
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Figuur 2

Water uit het Galgeven, 11 okt. 2015.

2.1.3. Vegetatie
De vegetatie langs het ven wordt hier per oever kort beschreven.
Oostoever Vooral in de oostelijke helft is er een brede oeverzoom tussen het
water en de bosrand. Deze is compleet begroeid met pitrus. In de oever langs
het water is ook Pijpenstrootje aanwezig; in het noordelijk deel van deze oever
is daarvan een 5-10 m brede zone. Verder staat hier veel Gewone waternavel
en Knolrus. In het water staat veel Knolrus en nog wat kranswier. Op 10 sept.
2015 waren hier enkele Witte waterlelies aanwezig, die verder nergens in het
ven staan.

Figuur 3

Oostoever van het Galgeven (monsterpunt macrofauna GALm3).Kijkrichting zuid. 3
mei2015.

Figuur 4

Oostoever van het Galgeven met veldje Witte waterlelie; de oevervegetatie bestaat
vooral uit Pitrus en verder staat er Gewone waterbies en Gewone waternavel. Kijkrichting noord. 10 sept. 2015.

Noordoever en zuidoever: De noord- zuidoever liggen direct aan het bos. Langs
de oevers staat vooral Pijpenstrootje. Halverwege de noordoever is wat Riet
aanwezig. Aan deze oever is ook een inham, met enige verlanding, waarin
Knolrus, Gagel, Pitrus, Grote lisdodde en berk. In een dwarsslootje langs de
noordoever drijft wat Klein kroos.
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Figuur 5

Noordoever van het Galgeven, monsterpunt macrofauna GALm1. Kijkrichting west. 3
mei 2015.

Figuur 6

Noordoever van het Galgeven bij de inham, monsterpunt macrofauna GALm1.
Kijkrichting west. 3 mei 2015.

De westpunt van het ven wordt vooral bepaald door een brede zone met Pitrus.
Verder staat hier Pijpenstrootje en een veldje Snavelzegge (een soort die in
2005 niet werd aangetroffen), verder Waternavel, Knolrus, Wolfspoot, wat
Spirogyra, Sphagnum, Polytrichum, Agrostis sp., Veenpluis en Grauwe wilg.

Figuur 7

Westoever van het Galgeven, monsterpunt macrofauna GALm2. Kijkrichting
noordoost (achtergrond: het westelijk deel van de noordoever).

Figuur 8

Veenpluis in de westoever van het Galgeven. Foto’s 3 mei 2015.

Langs de zuidoever, aan de oostzijde, werd op de oever een beetje Drijvend
fonteinkruid aangetroffen.
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Figuur 9

Drijvend fonteinkruid op de drooggevallen oever aan de zuidoostkant van het ven, 10
sept. 2015.

Waterbodem
De waterbodem is deels begroeid, maar het was moeilijk te zeggen hoeveel het
begroeide percentage bedroeg omdat niet met de kano is gewerkt. Plaatselijk
zijn flinke velden met Gesteeld glaskroos aanwezig. Ook is Pilvaren algemeen
en ook de smalle fonteinkruiden zijn algemeen; deze vormden op 10 sept. 2015
plaatselijk dikke pakketten in de aanspoelselzone.
Tijdens het veldbezoek konden de smalbladige fonteinkruiden moeilijk worden
gedetermineerd, maar : “Ik heb mijn Potamogeton-puzzeltje nu eindelijk opgelost. Gewoon door nog eens goed te kijken. Ik zag op zeker moment aan het
meest algemene fonteinkruid (het bruinige plantje met vruchtjes) bij elke bladvoet twee knobbeltjes. Uit de KNNV-veldgids Water- en oeverplanten van
Roelf Pot leerde ik dat het een vegetatief kenmerk is voor Potamogeton
berchtoldii. Daarom moet ik weer terug naar mijn eerste indruk: er groeit in
hoofdzaak Klein fonteinkruid. Daarnaast ook P. pusillus, P. trichoides, P.
obtusifolius en P. mucronatus. Vijf soorten kleine fonteinkruiden bij elkaar,
heel bijzonder vind ik dat” (uit e-mail van Maarten Mandos aan Bart van Tooren).

Veldwerkrapport Stichting Semblis 2017/1

10

Een eeuw monitoring van vennen in Midden-Brabant

Figuur 10

Zuidoostoever van het ven, met links de kale zandbodem en rechts de Pitrus-zone;
hiertussen ligt een dik pakket van aanspoelsel van smalbladige fonteinkruiden. 10 sept.
2015.

Figuur 11

Gewone waternavel (rechts) en Pilvaren (midden) in de oever aan de zuidwestkant van
het ven, 10 sept. 2015.
Pilvaren vormt plaatselijk een mat van 1m breed. Zuidoostoever, 10 sept. 2015.

Figuur 12

2.1.4. Paddenstoelen
Op 18 augustus 2015 werd een Wasplaatmycena (Hymimycena mairei) aangetroffen (E. Brouwer in e-mai). Dit is een Bedreigde soort van de Rode Lijst.
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2.1.5. Macrofauna
In het voorjaar en in het najaar is de macrofauna op drie punten onderzocht:
langs de westpunt, met verlandingszone van Pitrus en Snavelzegge, en een harde zandbodem; langs de noordoever, langs de oevervegetatie van Veelstengelige waterbies en Grote lisdodde; en aan de oostpunt, met een sterk geëxponeerde oever (voorjaar) en met een zoom van Snavelzegge, Gewone waterbies en
Witte waterlelie (najaar). Er zijn vooral kevers en wantsen aangetroffen. Kevers werden vooral in de westpunt aangetroffen; in de sterk geëxponeerde
oostoever zaten bijna alleen wantsen, waaronder de zeldzame Venduikerwants.
In de oever en de bodem werden veel grote libellenlarven aangetroffen.
Op 3 okt. 2011 verzamelde Henk Moller een larve van de kokerjuffer Tricholeiochiton fagesii in het ven (Waarneming.nl).

2.1.6. Schietmotten, haften en libellen
Op 10 sept. 2015 werden langs de zuidoever meerdere Agrypnia obsoleta aangetroffen. Er is in 2015 niet met licht gevangen wegens gebrek aan goede nachten met zacht weer in het najaar van 2015. Wel is een aanvullende lichtvangst
gedaan op 23 juli 2016. Daarbij werden toen ruim 13 soorten aangetroffen,
waaronder echter geen typische soorten voor vennen of zeldzame soorten.
Op 3 mei 2015 werden subimago’s van Cloeon dipterum en Leptophlebia vespertina gezien. Op 11 okt. 2015 werd een adult mannetje Cloeon dipterum gevangen.
Op 3 mei 2015 werden zowel exuviae van Watersnuffel als rondvliegende Watersnuffels aangetroffen. Op 10 sept. 2015 werden Houtpantserjuffer, Koraaljuffer, talloze Watersnuffels, Blauwe glazenmaker, Paardenbijter, Bruinrode
heidelibel, Zwarte heidelibel en Bloedrode heidelibel gezien. In de laatste jaren
werden langs dit ven ook Tengere pantserjuffer, Gewone pantserjuffer, Bruine
winterjuffer, Bruine glazenmaker, Gewone keizerlibel, Gewone oeverlibel aangetroffen; in 2010 werd een Zuidelijke keizerlibel waargenomen, toen nog een
slechts zeer zelden in Nederland waargenomen soort (Waarneming.nl).

2.1.7. Amfibieën
Op 3 mei 2015 werd een ♂ Vinpootsalamander werd aangetroffen in de Pitrusverlandingszone aan de westkant van het ven. Verder werden in de macrofaunamonsters talrijke kikkervisjes aangetroffen en waren op veel plaatsen Groene
kikkers aanwezig en werd een Bruine kikker gespot. Ook op 11 okt. 2015 werden zowel Groene kikker (jonge dieren, en nog een larve) en een aantal jonge
Bruine kikkertjes gespot.
Vinpootsalamanders waren hier al bekend van waarnemingen uit 2008 en
2011. Ook werden in 2006, 2007 en 2011 Heikikkers gemeld, echter zonder
bewijsmateriaal (Waarneming.nl).
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Figuur 13

Langs de westkant van het ven werd op 3 mei 2015 een ♂ Vinpootsalamander
gevangen.

2.1.8. Vis
Er is in 2015 geen vis aangetroffen. De talrijke Kuifeenden en Dodaarzen doen
wel vermoeden dat er veel vis aanwezig is. Het water is heel helder en er is niet
zoveel structuur langs de oever. Mogelijk is vis daardoor in dit ven ook erg
moeilijk te vangen.
In de 19e eeuw, toen het ven verbonden was met de Voorste Stroom, was er
wel veel vis; na afsluiting van de verbinding met deze voedselrijke beek in de
jaren ’60 van de 20e eeuw kwam er een einde aan de rijke visstand. In 1966
werd nog wel een Regenboogforel uitgezet in het ven (Casper e.a. 2012), maar
bij onderzoek in de jaren ’80 werd geen vis meer aangetroffen. De vermelding
in Leuven & Oyen (1987) van Salmo sp. verwijst naar de in 1966 uitgezette
forel.

2.1.9. Vogels
Er werden op 3 mei 2015 bijna 100 watervogels geteld: 35 ♂ + 30 ♀ Kuifeend,
5 ♂ Wilde eend, 2 Geoorde fuut, 2 Fuut, 3 roepende Dodaars, 2 Meerkoet en 2
Nijlgans.
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Tabel 1 Tansley-opname Galgeven (10 sept. 2015, David Tempelman).
Oever
Agrostis canina
Alnus glutinosa
Betula pubescens
Bidens connata
Bidens frondosa
Calamagrostis canescens
Carduus crispus
Carex rostrata
Cirsium arvense
Dryopteris carthusiana
Eleocharis palustris
Epilobium hirsutum
Epilobium parviflorum
Eriophorum angustifolium
Eupatorium cannabina
Hydrocotyle vulgaris
Hypericum elodes
Juncus bufonius
Juncus effusus
Lycopus europaeus
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Molinia caerulea
Myrica gale
Persicaria lapatifolia
Phragmites australis
Pilularia pilulifera
Pinus sylvestris
Potamogeton natans
Quercus robur
Quercus rubra
Rhododendron sp.
Rubus sp.
Salix sp.
Solanum dulcamare
Tussilago farfara
Typha latifolia
Water
Carex rostrata
Elatine hexandra
Eleocharis palustris
Hydrocotyle vulgaris
Juncus bulbosus
Lemna minor
Phragmites australis
Pilularia pilulifera
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton mucronatus
Potamogeton obtusifolius
Potamogeton polygonifolius
Potamogeton pusillus
Potamogeton trichoides
Chara sp.
Moslaag (oever)
Polytrichium sp.

Moerasstruisgras
Zwarte els
Zachte berk
Smal tandzaad
Zwart tandzaad
Hennegras
Kruldistel
Snavelzegge
Akkerdistel
Smalle stekelvaren
Gewone waterbies
Harig wilgenroosje
Beklierde basterdwederik
Veenpluis
Koninginnekruid
Gewone waternavel
Moerashertshooi
Greppelrus
Pitrus
Wolfspoot
Grote kattenstaart
Watermunt
Pijpenstrootje
Gagel
Beklierde duizendknoop
Riet
Pilvaren
Grove den
Drijvend fonteinkruid
Zomereik
Amerikaanse eik
Rhododendron (soort)
braam (soort)
wilg (soort)
Bitterzoet
Klein hoefblad
Grote lisdodde

Code
O
R
O
O
O
O
R
O
R
O
F
R
R
R
S
LA
LA
R
F
O
R
O
LD
LF
R
LF
LA
O
R
O
S
S
O
R
O
R
O

Snavelzegge
Gesteeld glaskroos
Gewone waterbies
Gewone waternavel
Knolrus
Klein kroos
Riet
Pilvaren
Klein fonteinkruid
Puntig fonteinkruid
Stomp fonteinkruid
Duizendknoopfonteinkruid
Tenger fonteinkruid
Haarfonteinkruid
kranswier (soort)

LF
LA
LF
LF
LA
R
R
F
LA (*)
O (*)
O
O
O
O (*)
O

haarmos (soort)

LF

* = Data Maarten Mandos, zie ook Waarneming.nl
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Tabel 2 (vervolg).
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
< 1 % weergegeven als 0,5 %
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10
0,5
0,5
0
0,5
95
0
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2.2. SCH – Schaapsven
Bezocht 26 dec. 2014 MS, DT (veldindrukken); 27 apr. 2015 MJS, DT (macrofauna: 2 monsterpunten; algemene indruk; libellen; vogels; amfibieën; 6 aug.
2015 DT, MJS (schietmotten); 20 aug. 2015 DT, HvD (vegetatie); 10 sept.
2015 DT (aanvullende waarneming blaasjeskruid); 15 okt. 2015 DT, EvdD
(macrofauna: 2 monsters; aanvullende waarnemingen paddenstoelen).

2.2.1. Algemeen
Het ven ligt fraai in bosomgeving. Langs de westkant is moerasbos, met mooie
verlandingszones. De bomen worden kort gehouden doordat er een elektriciteitsleiding N-Z loopt met draden die moeten worden vrijgehouden. De zuiden noordoevers zijn steil. Aan de oostkant is een strandje, waar ook honden te
water gaan. Langs de noordoevers zijn drijftillen aanwezig. Er loopt een wandelpad om het ven.
Het ven is niet zo groot maar flink diep: in het midden tot maximaal mogelijk 3
m. Op 20 aug. 2015 werd vastgesteld dat het zeker ruim 2 m diep is. Er ligt
weinig slib; alleen onder de drijfbladeren van de Gele plompen ligt 10-20 cm
bagger.

2.2.2. Water
Het water is helder en bijna kleurloos. Het zicht is werd op 20 aug. 2015 geschat op 125 cm. Het water in de ondiepe zones, vooral langs de noordoever,
warmt flink op.

Figuur 14

Water uit het Schaapsven, 20 aug. 2015.

2.2.3. Vegetatie
Het ven heeft een rijke en afwisselende vegetatie. Deze wordt hieronder ongeveer per oever beschreven.
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In de westelijke rand is een brede verlandingszone aanwezig, die een eiland
vormt. Het eiland neemt ongeveer 10% van de totale oppervlakte van het ven
voor zijn rekening.
Afwisselend staat hier vooral gagelstruweel en er zijn en poeltjes. Er zijn ook
zones met snavelzegge en gele lis. In de poeltjes staat plaatselijk duizendknoopfonteinkruid, verder blaasjeskruid en veenmos. De verlandingszone
wordt aan de waterzijde (d.w.z., de kant van het ven) begrensd door een zone
met waterdrieblad. De vegetatie van het ‘eiland’ is apart opgenomen. In het
centrale deel van het eiland, wat 20 aug. 2015 bezocht is, staat een prachtige
veenmosvegetatie met Witte snavelbies en Ronde zonnedauw. In het eiland
slaat wel berk op, maar staan geen storingsindicatoren; Pitrus staat alleen hier
en daar langs de rand van het eiland. Op het eiland zijn ook nog twee poelen,
die begroeid zijn met Gele plomp respectievelijk Snavelzegge.

Figuur 15

Westkant van het Schaapsven met moerasbos. 26 december 2014.

Figuur 16

Westkant van het Schaapsven met moerasbos. 27 april 2015.

Figuur 17

Duizendknoopfonteinkruid in een poeltje in de zuidwesthoek van het Schaapsven. 27
april 2015.

Figuur 18.

Veenmostrilveen met Gagel en Witte snavelbies in het centrum van het eiland in het
westelijke deel van het Schaapsven, 20 aug. 2015,

Figuur 19.

Ronde zonnedauw, groeiend op veenmos in het centrum van het eiland in het
westelijke deel van het Schaapsven, 20 aug. 2015,

Langs de zuidoever grenst het ven direct aan het bos en is er nauwelijks oevervegetatie. Wel valt het bloeiende Waterdrieblad op, maar verder staat er langs
de zuidoever maar weinig, vooral wat Pijpenstrootje en Pitrus.
Aan de oostkant is een strandje aanwezig. Ten zuiden en noorden ervan staat
veel vegetatie, vooral Gele lis, Veenmos, Waterdrieblad, Stijve zegge, Melkeppe, Gagel en Brede lisdodde.
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De noordoever is bijna helemaal gezoomd met Waterdrieblad. In de westelijke
helft zijn mooie drijftillen aanwezig. Hier staat verder Gagel, Snavelzegge,
Brede lisdodde, Waterdrieblad en Veenmos.

Figuur 20.

Drijftillen langs de noordoever van het Schaapsven, gezien in oostelijke richting,

Figuur 21.

Drijftillen langs de noordoever van het Schaapsven, gezien in westelijke richting, 27
april 2015, Beide foto’s genomen op 27 april 2015.

Figuur 22.

Waterdrieblad is met rijk bloeiende, brede tapijten aanwezig, vooral langs de
noordoever (op deze foto) en verder langs de verlandingszone in het westen en plaatselijk elders. Schaapsven, 27 april 2015,

Figuur 23.

Bloeiend Loos blaasjeskruid. Schaapsven, 10 sept. 2015.

In het water drijft op 27 april 2015 hier en daar Loos blaasjeskruid en er is ijle,
zich nog ontwikkelende drijfbladvegetatie van voornamelijk Gele plomp met
wat Witte waterlelie aanwezig. De Gele plomp bedekt eind april al bijna de
helft van het ven, al is deze nog ijl. In augustus werd vastgesteld dat de Gele
plomp tot ongeveer de 1,5-m dieptelijn groeit. Er werd toen genoteerd dat 25%
van hele ven met Gele plomp wordt bedekt, en rekening houdend met het begroeibaar areaal zou kunnen worden gesteld dat het volledige begroeibaar areaal met Gele plomp is bezet.
Het Waterdrieblad was op 20 aug. 2015 wittig uitgeslagen, wat mogelijk veroorzaakt werd door hitte in de voorafgaande periode: toen werd geregeld 30°C
gehaald. Het Loos blaasjeskruid was inmiddels massaal aanwezig.
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Langs de noordelijke oever staat er anno 2015 nog maar weinig Gagel; rond
2007 was dit hier meer aanwezig (meded. H. van Dam).
De Tansley-opnames zijn hierachter toegevoegd.

2.2.4. Paddenstoelen
Op 18 mei 2015 werd een Vlokkig veenmosklokje (Galerina paludosa) waargenomen, een Kwetsbare soort van de Rode Lijst (E. Brouwer , in e-mail, 27
februari 2017). Op het westelijke eiland werden op 15 oktober 2015 enkele
Veenmosgordijnzwammen (Cortinarius tubarius) gevonden, een soort die ook
op de Rode Lijst staat (E. van den Dool in e-mail, 28 oktober 2015).

2.2.5. Macrofauna
Macrofauna is bemonsterd op 27 april 2015 en op 15 okt. 2015. Op beide data
werden twee deelmonsters verzameld, zodat in totaal vier monsters zijn genomen (SCHm1-m4).
SCHM1 (voorjaar). Deze locatie ligt in de zuidwest-zone van het ven. Er is
bemonsterd in de poeltjes in de verlandingszone en langs de wateroever van het
open water. Er zijn veel brokkelwormen (Lumbriculus variegatus) aangetroffen, die erop wijzen dat de bemonsterde plekken ’s zomers kunnen droogvallen.

Figuur 24.

Zuidwesthoek van het Schaapsven, gezien in westelijke richting, Macrofaunamonsterlocatie 1 (SCHm1).

Figuur 25.

Zuidoever van het Schaapsven, gezien in oostelijke richting. Macrofauna-monsterlocatie
1 (SCHm1). Beide foto’s genomen op 27 april 2015.

SCHM2 (voorjaar). Deze locatie ligt in de oostoever van het ven. Er is bemonsterd in de hier groeiende gele lissen, en in de zoom met waterdrieblad en in
stijve zegge. De onderwater oever is hier flauw. Er werden oa. larven van de
kokerjuffer Glyphotaelius pellucidus aangetroffen. Langs de noordoever werd
nog een grote schaatsenrijder Aquarius paludum gezien.
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Figuur 26.

Noordoosthoek van het Schaapsven, gezien in noordelijke richting. Macrofaunamonsterlocatie 2 (SCHm2).

Figuur 27.

Strandje in de oostpunt van het Schaapsven, gezien in zuidelijke richting. Beide foto’s
genomen op 27 april 2015.

SCHM3 (najaar). Deze locatie ligt op het veemoseiland in de westelijke zone
van het ven. Hier werden enkele waterkevers, het wantsje Microvelia reticulata
en de vijverloper aangetroffen. Het monster werd met een zeef verzameld door
in veenmos poeltjes te drukken.
SCHM4 (najaar). Langs de oevers van het hele ven is een verzamelmonster
genomen van de macrofauna. Hierbij werd met een RAVON-net en een zeef
gewerkt en werden 10 bladeren van Gele plomp onderzocht op aanwezigheid
van macrofauna.
In 2016 is nog een aanvullend bezoek gebracht, waarbij gericht is gezocht naar
de kokerjuffer Tricholeiochiton fagesii. Hiervan werden larven gevonden an de
onderkant van Gele plompbladeren. Ook werden toen duizenden Ripistes parasita aangetroffen, het Gele plompkruipertje, een vrij zeldzame borstelworm.

2.2.6. Schietmotten, haften en libellen
Op 6 aug. 2015 is succesvol met licht gevangen naar Schietmotten. Er werden
onder meer 25 Agrypnia varia gezien en 1 Trichostegia minor verzameld en
250 Leptocerus tineiformis.
Van de haften werd op licht een Baetis vernus gevangen, een soort van stromend water. Deze zal afkomstig zijn uit de Voortse Stroom, die iets ten noorden van het ven stroomt. Verder werd een larve van Cloeon dipterum gevangen.
Op 27 april 2015 werd een Smaragdlibel gezien en een Vuurjuffer. Op 20 aug.
2015 waren Koraaljuffer, Tenger pantserjuffer, Grote roodoogjuffer, Bruine
glazenmaker, Blauwe glazenmaker, Grote keizerlibel, Steenrode heidelibel en
Watersnuffel aanwezig.

2.2.7. Amfibieën
Vinpootsalamanders zijn in 2015 aan de zuidoever en de oostoever aangetroffen. Verder zijn op verschillende plekken Groene kikkers gezien.
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2.2.8. Vis
Tijdens de veldbezoeken in 2015 is geen vis gezien, maar de aanwezigheid van
Kuifeend en Dodaars kan op de aanwezigheid van Amerikaanse hondsvis wijzen. In recente jaren zijn hier Graskarpers waargenomen; in 2014 werd een
dode Graskarper aangetroffen (waarneming H. van Dam).

2.2.9. Vogels
Op 24 april 2015 waren maar liefst 11 p. Kuifeend aanwezig. In de verlandingszone langs de westoever riep een Dodaars. Verder was een paartje Wilde
eend aanwezig en riep een Waterhoen. Op 20 aug. 2015 werden IJsvogel, Waterral, Waterhoen en Dodaars met pullus waargenomen.

Figuur 28.

Kuifeenden in het Schaapsven, 27 april 2015.

Figuur 29.

Vrouwtje Vinpootsalamander in het Schaapsven, 27 april 2015.
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Tabel 3 Tansley-opname Schaapsven, 20 aug. 2015 (David Tempelman & Herman van Dam)
Groeivormen zijn geschat t.o.v. het hele ven. Ook is het percentage t.o.v. het begroeibaar areaal weergegeven.

Oever
Agrostis stolonifera
Fioringras
Betula pendula
Ruwe berk
Bidens connata
Smal tandzaad
Bidens frondosa
Zwart tandzaad
Carex elata
Stijve zegge
Carex rostrata
Snavelzegge
Comarum palustre
Wateraardbei
Drosera rotundifolia
Ronde zonnedauw
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
Eriophorum angustifolium
Veenpluis
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Iris pseudacorus
Gele lis
Juncus effusus
Pitrus
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Lysimachia thirsiflora
Moeraswederik
Lysimachia vulgare
Grote wederik
Menyanthes trifoliata
Waterdrieblad
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Myrica gale
Gagel
Peucedanum palustre
Melkeppe
Phragmites australis
Riet
Pinus sylvestris
Grove den
Quercus robur
Zomereik
Quercus rubra
Amerikaanse eik
Rhamnus flammula
Sporkenhout
Rhynchospora alba
Witte snavelbies
Rubus sp.
braam (soort)
Salix cinerea
Grauwe wilg
Sorbus aucuparia
Wilde lijsterbes
Typha latifolia
Grote lisdodde
Water
Carex rostrata
Snavelzegge
Lemna minor
Klein kroos
Menyanthes trifoliata
Waterdrieblad
Nuphar lutea
Gele plomp
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Potamogeton natans
Drijvend fonteinkruid
Utricularia australis
Loos blaasjeskruid
Moslaag (oever)
Polytrichium sp.
haarmos (soort)
Sphagnum fallax
Fraai veenmos
Sphagnum palustre
Gewoon veenmos
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
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Ven excl.
eiland
R
F
O
O
O
O
O

Eiland
F

LF
O

R
R
O
F
O
O
O
O
A
F
O
O
O
O

O
O
LA
A
A
O
O
S

O
O
R
O
R
O

O
LF

R
A
A
F
LF
A

LF
O
LA
LA

R
D (cf)
F (cf)
Hele ven Begr. areaal
10
50
25
100
0,5
0,5
0
0
0,5
0,5
95
95
10
10
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2.3. RIE – Rietven
Bezocht 27 april 2015 MJS, DT (veldindrukken; macrofauna: 3 monsterpunten;
libellen; schietmotten; vogels; amfibieën; vis); 30 aug. 2015 MJS, DT (schietmotten); 10 sep. 2015 DT (vegetatie, libellen); 15 okt. 2015 DT, EvdD (macrofauna, aanvullende waarnemingen vegetatie en paddenstoelen).

2.3.1. Algemeen
Het ven ligt in de bossen ten zuiden van Oisterwijk en is het oostelijkst gelegen
ven in de cluster-Tilburg. Het bestaat uit twee delen, die van elkaar gescheiden
worden door een dijkje waar een tamelijk druk belopen wandelpad op ligt. Dit
dijkje is in het midden open zodat de twee delen van het ven wel in open verbinding met elkaar staan. Het oostelijke deel is langgerekt en smal. Het westelijke deel is ongeveer rond, met een eilandje. De westoever van het westelijke
deel is niet toegankelijk (particulier terrein, tuin). Ter hoogte van het brugje op
het dijkje is het water 1 m diep.

2.3.2. Water
Het water is helder en zeer licht geel van kleur. Het zicht is bepaald vanaf het
bruggetje tussen de vennen, en hier was bodemzicht (zicht 100 cm). Het water
in de ondiepe zones, vooral langs de noordoever, warmt flink op.

Figuur 30

Water uit het Rietven, 30 okt. 2015.

2.3.3. Vegetatie
Het ven heeft een rijke en afwisselende vegetatie, die per deel-ven en ook per
oever sterk van karakter verschilt. Deze wordt hieronder ongeveer per oever
beschreven.
De noordoever van het oostelijke ven ligt op enige afstand van de bosrand.
Tussen het bos, wat vooral uit Grove den bestaat (op een wal) en de waterlijn
bedraagt de afstand zo’n 25 m. De wateroever is flauw, met veel soorten oeverplanten. Hier staat vooral Gele lis, Riet, Stijve zegge, Pitrus, Watermunt,
Bitterzoet, Melkeppe, Kikkerbeet, Watertorkruid en Wolfspoot. Aan de west-
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kant heeft zich heel fraai moerasbos ontwikkeld. Dit bestaat uit struweel met
Gagel, Grauwe wilg en veldjes met Snavelzegge. Aan de waterzijde staat een
zoom van Smalle lisdodde.
De zuidoever van dit deel van het ven grenst wel direct aan het bos en hier
groeien dan ook nauwelijks oeverplanten.
Langs de oevers ligt overal behoorlijk wat hout in het water. In het water van
het oostelijke ven staat veel gele plomp, verder Loos blaasjeskruid, Puntkroos,
Klein kroos en Grote waterweegbree. In de oostelijkste punt werd onder water
een pluk Bronmos Fontinalis antipyretica aangetroffen. Dit bleek bij betreding
struweel langs de noordoever ook daar plaatselijk veel te staan.

Figuur 31

Zuidoever van het Rietven (oostelijke deel) met op de voorgrond stijve zegge, gezien
in westelijke richting. Monsterlocatie RIEm1.

Figuur 32

Bronmos Fontinalis antipyretica in het water langs de oostpunt van het Rietven
(oostelijke deel).

Figuur 33

Oostpunt van het Rietven (oostelijke deel) gezien in westelijke richting. Monsterlocatie
RIEm1. Foto’s 27 april 2015.

Figuur 34

Noordoever van het Rietven (oostelijke deel) met moerasbos, gezien in oostelijke
richting (vanaf het dijkje). Aan de waterzijde staat een zoom smalle lisdodde.

Figuur 35

Zelfde moerasbos, nu gezien vanaf de noordoever. Monsterpunt RIEm2.
Foto’s 27 april 2015.

Het westelijk deel van het ven is moeilijk toegankelijk. Er is in de noordoosthoek en langs een groot deel van de zuid- en westoever een brede strook moerasbos aanwezig. Dit bestaat vooral uit Grauwe wilg. Langs de westoever, en
in de Noordoosthoek van het westelijke deel van het ven staan mooie water-
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rietvelden. Het moerasbos is in de zuidoosthoek bemonsterd op macrofauna. Er
ligt hier zeer veel blad, fijn en grof detritus en takjes.

Figuur 36

Moerasbos in de zuidoosthoek van het westelijke deel van het Rietven, monsterpunt
RIEm3. Foto 27 april 2015.

Er werd geen veenmos aangetroffen. De Tansley-opname is hier achter toegevoegd.

2.3.4. Paddenstoelen
Op 15 oktober 2015 werden enkele Gele wilgengordijnzwammen (Cortinarius
cinnamomeoluteus) en Pagemantels (Cortinarius semisanguineus) aangetroffen
(E. van den Dool in e-mail, 28 oktober 2015). Deze laatste soort staat op de
Rode Lijst.

2.3.5. Macrofauna
De macrofauna is in het voorjaar op drie deellocaties bemonsterd en in het najaar op twee deellocaties. Er werden verschillende soorten slakjes aangetroffen
een vers doublet van een Zwanenmossel en Waterpissebedden. Dit wijst er op
dat het water nooit zuur is. Er werden tal van waterkevers aangetroffen, waaronder Hydaticus seminiger, waterwantsen waaronder de Staafwants en libellenlarven, waaronder die van de Glassnijder aangetroffen. Op 30 aug. 2015 werd
in de passieve val voor schietmotten een tweetal Pikzwarte watertorren aangetroffen.
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Figuur 37

Links: Een vers, leeg doublet van de Zwanenmossel Anodonta cygnea op de noordoever
van het Rietven. Rechts: een Waterpissebed Asellus aquaticus. Foto’s 27 april 2015.

2.3.6. Schietmotten, haften en libellen
Langs de oostpunt werden op 26 april 2015 enkele volwassen Glyphotaelius
pellucidus aangetroffen en drie Lype phaeopa. Op 30 aug. 2015 werd succesvol
met licht gevangen. Er werd met een actief en passief systeem gewerkt. In totaal werden ruim 20 soorten aangetroffen.
Haften werden alleen als nimf aangetroffen. Het betrof de zeer algemene Caenis horaria en Cloeon dipterum.
Op 27 april 2015 werden Vuurjuffer, Smaragdlibel en Variabele waterjuffer
aangetroffen. Op 10 sept. 2015 werden Bloedrode heidelibel, Koraaljuffer,
Paardenbijter, Blauwe glazenmaker en Bruine glazenmaker aangetroffen.

2.3.7. Amfibieën

In de oevers werden veel kikkervisjes gevangen, verder zijn volwassen Groene
kikkers en een Bruine kikker gezien.

2.3.8. Vis
Langs het dijkje, in de westoever van het oostelijke ven, werd op 27 april 2015
een 15 cm grote Snoek gevangen.

2.3.9. Vogels
In het ven was op 27 april 2015 1p. Knobbelzwaan, 1p. Kuifeend, 1 Meerkoet,
1 Waterhoen en 1 IJsvogel aanwezig. De IJsvogel zou vlak bij broeden, in een
oever langs de Reusel (meded. voorbijgangers). Op 30 aug. 2015 werd tijdens
het schietmotten vangen een IJsvogel en Waterral gehoord en waren enkele
Krakeenden aanwezig.
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Tabel 4 Tansley-opname Rietven, 10 sept. 2015 (David Tempelman).
Oever
Alisma plantago-aquatica
Alnus glutinosa
Betula pubescens
Bidens connata
Bidens frondosa
Carex elata
Carex pseudocyperus
Carex remota
Carex rostrata
Dryopteris carthusiana
Epilobium hirsutum
Galeopsis tetrahit
Iris pseudacorus
Juncus effusus
Lemna minor
Lycopus europaeus
Lysimachia thirsiflora
Lysimachia vulgare
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Molinia caerulea
Myosotis scorpioides
Myrica gale
Oenanthe aquatica
Persicaria hydropiper
Peucedanum palustre
Phragmites australis
Pinus sylvestris
Quercus robur
Quercus rubra
Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
Rhamnus flammula
Rorippa amphibia
Rubus sp.
Rumex hydrolapathum
Salix cinerea
Solanum dulcamare
Sorbus aucuparia
Typha latifolia
Water
Fontinalis antipyretica
Hydrocharis morsus-ranae
Lemna trisulca
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Phragmites australis
Potamogeton gramineus
Typha latifolia
Utricularia australis
Nitella translucens
Draadwieren
Moslaag (oever)
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
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Grote waterweegbree
Zwarte els
Zachte berk
Smal tandzaad
Zwart tandzaad
Stijve zegge
Hoge cyperzegge
IJle zegge
Snavelzegge
Smalle stekelvaren
Harig wilgenroosje
Gewone hennepnetel
Gele lis
Pitrus
Klein kroos
Wolfspoot
Moeraswederik
Grote wederik
Grote kattenstaart
Watermunt
Pijpenstrootje
Moerasvergeet-mij-nietje
Gagel
Watertorkruid
Waterpeper
Melkeppe
Riet
Grove den
Zomereik
Amerikaanse eik
Kruipende boterbloem
Blaartrekkende boterbloem
Sporkenhout
Gele waterkers
braam (soort)
Waterzuring
Grauwe wilg
Bitterzoet
Wilde lijsterbes
Grote lisdodde

O
O
F
O
O
O
F
R
LF
R
R
R
O
O
O
O
R
R
R
O
F
R
LF
O
R
O
LF
O
R
O
R
O
R
O
O
O
LD
O
R
LA

Bronmos
Kikkkerbeet
Puntkroos
Gele plomp
Witte waterlelie
Riet
Ongelijkbladig fonteinkruid
Grote lisdodde
Loos blaasjeskruid
Doorschijnend glanswier
Draadwieren

LF
LF
O
A
O
R
S (15 okt.)
F
LA
R
LA

25
40
2
1
0,5
100
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2.4. DIA – Diaconieven
Bezocht 8 juni 2015 (macrofauna, libellen, vogels, vis, veldindrukken) DT,
MS; bezocht 22 juli 2015 DT, JT (libellen, vogels); 11 aug. 2015 DT, MS
(schietmotten); 20 aug. 2015 DT, HvD, Wiel Poelmans; 15 okt. 2015 DT,
EvdD (macrofauna, paddenstoelen).

2.4.1. Algemeen
Het Diaconieven ligt in de bossen van Oisterwijk en is omgeven door bos, wat
hier voornamelijk uit Grove den bestaat. Het bos staat tamelijk dicht op de oever. Recent is hier niet beheerd.
Aan de zuid- en noordzijde is op enkele plaatsen een kale oever aanwezig,
waar soms honden te water gaan.
Het water is tamelijk diep; de precieze diepte is niet gemeten maar bedraagt
vermoedelijk 150 cm (Paijmans 1978 meldt een diepte van 90 cm; dit lijkt een
onderschatting).

2.4.2. Water
Het water is vrij helder, lichtgeel, zicht geschat op 75 cm.

Figuur 38

Water uit het Diaconieven.

Figuur 39

Peilschaal in het Diaconieven. Beide foto’s genomen op 8 juni 2015.
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Figuur 40

Overzicht van het Diaconieven gezien vanaf de oostelijke verlandingszone, 8 juni 2015.

2.4.3. Vegetatie
Langs de noord- en zuidoever zijn de oevers steil en hier staat vooral Pitrus,
Pijpenstrootje en plaatselijk wat Gagel. De oostoever van het is verland en is
gevuld met Pitrus, met op de bodem wat Geoord veenmos. Ook is hier veel
Gagelstruweel. In het oostelijkste deel van de zuidoever, is een veldje met Snavelzegge aanwezig.
De westpunt is ook verland. Hier is een mooie moerasvegetatie ontstaan, met
Grote lisdodde en langs de waterzijde van de verlandingszone staat een veld
Wateraardbei, en verder wat Snavelzegge.
In het water is geen ondergedoken vegetatie aangetroffen. Vroeger stond hier
nog Grote biesvaren (meded. H. van Dam).

Figuur 41

Verlandingszone aan de westpunt van het Diaconieven, 8 juni 2015, met Grote
lisdodde en, drijvend op het water, Wateraardbei.

2.4.4. Paddenstoelen
Langs de oevers van het ven werd op 18 mei 2015 één Kwetsbare soort van de
Rode Lijst waargenomen: een Veenmosgrauwkop (Lyophyllum palustre) (E.
Brouwer in e-mail, 27 februari 2017). Op 15 oktober 2015 werd een Bleke
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moeraszwavelkop (Hypholoma elongatum) gezien (waarneming E. van den
Dool).

2.4.5. Macrofauna
Langs de zuidoever van het ven is op 8 juni 2015 een macrofaunamonster genomen. Ook in het najaar, op 15 okt. 2015 is hier een monster genomen. Opvallend zijn vooral de duikerwantsen, die massaal aanwezig zijn. Het betreft
vooral de soort Sigara distincta. Ook zijn verschillende larven van de Tuimelaar gevangen.

2.4.6. Schietmotten, haften en libellen
Op 8 juni 2015 werden adulte Oecetis ochracea, Ecnomus tenellus, Limnephilus flavicornis aangetroffen. Op 11 augustus 2015 werden schietmotten met
licht gevangen langs de noordoever. Hierbij waren onder andere grote aantallen
Ecnomus tenellus aanwezig.
Van de haften werden alleen enkele larven van Cloeon dipterum gevangen.
Langs de oevers van het ven werden op 22 juli 2015 Watersnuffel, Lantaarntje,
Gewone oeverlibel, Houtpantserjuffer, Koraaljuffer, Grote keizerlibel en
Bloedrode heidelibel aangetroffen. Boven het heideveldje aan de zuidwestkant
vloog een Bruine glazenmaker. Op 20 augustus 2015 werden deze soorten bijna alle opnieuw gezien.

2.4.7. Amfibieën
Op 22 juli 2015 werden enkele Groene kikkers gehoord. Op 8 juni 2015 werden larven van salamanders (vermoedelijk Vinpootsalamander) aangetroffen en
larven van de Groene kikker. Ook werd toen een juveniele Bruine kikker gespot. Op 15 okt. 2015 werd een adulte Vinpootsalamander aangetroffen.

2.4.8. Vis
Op 8 juni 2015 werd ondanks veel scheppen geen Hondsvisjes aangetroffen.
Leuven & Oyen (1987) vermelden in hun studie naar vennen geen soorten vis
(‘species composition unknown’).

2.4.9. Vogels
Op 8 juni 2015 werden 10 Kuifeenden en 4 Wilde eenden gezien en werd een
zingende Dodaars gehoord. Op 22 juli 2015 werden flink wat Dodaarzen gezien en gehoord op het ven. Er leken minstens 2 paar aanwezig, die veel riepen;
zowel de volwassen dieren riepen als waren er verschillende jongen aanwezig.
Ook op 20 aug. 2015 werden. De Dodaars heeft in 2015 hier dus succesvol
gebroed, met minstens 2 paar. Verder werd een paar Wespendieven gezien, die
flink riepen, wat op een territorium wijst.
Veldwerkrapport Stichting Semblis 2017/1

31

Veldwerkverslagen

Tabel 5 Tansley-opname Diaconieven, 20 aug. 2015 (DT, HvD, Wiel Poelmans).

Oever
Agrostis canina
Moerasstruisgras
Agrostis stolonifera
Fioringras
Betula pendula
Ruwe berk
Bidens frondosa
Zwart tandzaad
Blechnum spicant
Dubbelloof
Carex rostrata
Snavelzegge
Comarum palustre
Wateraardbei
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
Eleochiton fluitans
Vlottende bies
Epilobium parviflorum
Beklierde basterdwederik
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Juncus bulbosus
Knolrus
Juncus effusus
Pitrus
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Lysimachia vulgare
Grote wederik
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Myrica gale
Gagel
Osmunda regalis
Koningsvaren
Pinus sylvestris
Grove den
Rhamnus flammula
Sporkenhout
Rubus sp.
braam (soort)
Salix cinerea
Grauwe wilg
Sorbus aucuparia
Wilde lijsterbes
Typha latifolia
Grote lisdodde
Vaccinium myrtillus
Blauwe bosbes
Water
Draadwieren
Draadwieren
Moslaag (water)
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Warnstorfia fluitans
Vensikkelmos
Moslaag (oever)
Pellia epiphylla
Gewoon plakkaatmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Sphagnum fimbriatum
Gewimperd veenmos
Sphagnum sp.
veenmos (nog det.)
Bryophyta
mos onbekend
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
< 1 % weergegeven als 0,5 %

S
R
F
O
S (15 okt.)
LF
LF
O
R
S
F
R
LA
O
O
A
F
R
O
LA
O
O
O
R
O
O
F
O
R
F
F
O
O
1
0
0,5
0,5
0
99
5

.
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2.5. AKO – Achterste Kolkven
Bezocht 5 juni 2015 KL, DT (indrukken, macrofauna); 21 augustus 2015 JB,
DT (met kano, vegetatie, libellen, macrofauna).

2.5.1. Algemeen
Het Achterste Kolkven ligt aan de westrand van het Oisterwijkse bossen- en
vennengebied. Het wordt omgeven door hoog opgaand struweel. Aan de westen zuidoever is dit smal, zodat het hieraan grenzende weiland hier doorheen is
te zien. Op 21augustus 2015 viel vooral de allesbedekkende krooslaag op.
Het ven is in het midden 1,4 m diep. Er ligt ongeveer 75 cm slib. Het is fijn,
grijs slib, geen veenbagger. Langs de oever is het water ongeveer 0,5 m diep.

2.5.2. Water
Het water is zeer lichtgeel en helder, het doorzicht is op 21 aug. 2015 geschat
op 1,4 m (bodemzicht). Bodemzicht is overigens aangenomen; door de afdekkende krooslaag, die algengroei tegengaat, was dit lastig te bewijzen.

Figuur 42

Water uit het Achterste Kolkven, 21 augustus 2015.
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Figuur 43

Peilschaal in het Achterste Kolkven op 5 juni 2015 (82 cm); rechts, op 21 aug. 2015 (62
cm).

2.5.3. Vegetatie
De oevervegetatie bestaat volledig uit lager en hoger struweel, waarbij Grauwe
wilg domineert. Zwarte els is ook veel aanwezig. Van de kruidige vegetatie is
vooral Stijve zegge aanwezig. Hier en daar staat wat Elzenzegge in het struweel.
Op het water domineert Dwergkroos. Plaatselijk is ook een beetje Klein kroos
en zelfs Bultkroos te vinden. Kroos was op 5 juni 2015 ook al aanwezig, maar
bedekte het ven toen nog slechts hier en daar langs de rand. Kroos is ook niet
elk jaar in even grote mate aanwezig (meded. N. Vogels, Natuurmonumenten).
Ook zijn er, vooral aan de westkant, behoorlijk grote velden Gele plomp aanwezig en wat Witte waterlelie.
Onder water is de onder water-vorm van Gele plomp veel aanwezig. Ook werd
een plantje van Grof hoornblad naar boven geharkt.
Veenmossen werden niet gevonden, noch in het water noch langs de oever.
Een tabel met de Tansley-opname is achteraan bijgevoegd.

Figuur 44

Dwergkroos domineert in het Achterste Kolkven op 21 augustus 2015.
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2.5.4. Paddenstoelen
Langs de oever aan de zuidwestkant werden op 21 augustus 2015 enkele Bruine beker zwammen (Peziza badia) aangetroffen.

Figuur 45 Bruine bekerzwammen langs de oever in het Achterste Kolkven op 21 augustus 2015.

2.5.5. Macrofauna
Macrofauna is onderzocht langs de oostkant, bij de peilschaal op 5 juni 2015
en, mede vanuit de kano, langs verschillende plekken aan de wateroever op 21
augustus 2015.
Langs de oostkant (bij de peilschaal) werden opvallend veel kevers aangetroffen, waaronder het Eirond watertorretje (Hyphydrus ovatus 2 ex.), Ilybius ater
(5), Agabus sulcatus, Agabus sturmi. Onder het kroos werd hier en daar het
Dwergbootsmannetje Plea minutissima gevonden en de platte waterwants. Op
het water is weinig macrofauna aanwezig; Grote schaatsenrijders zijn niet aanwezig (kroos). Verder werden slakjes (Bithynia tentaculata), moerashoornschaal (Musculium lacustre) en waterpissebedden (Asellus aquaticus) aangetroffen.
Op de Gele plomp-bladeren werden larven van Hydroptilidae en de vlieg Hydromyza livens (plus mijnen) aangetroffen.
Bij een bezoek in 1991 werden nog “vis en grote zoetwatermosselen” gemeld
(Bruinsma, 1991). Deze werden in 2015 niet aangetroffen.

2.5.6. Schietmotten, haften en libellen
In 2015 is niet met licht gevangen. Wel is gesleept. Daarbij werd op 5 juni
2015 werd overdag de schietmot Ceraclea senilis aangetroffen. In 2016 is aanvullend een nacht met een passieve val gevangen. Daarbij werd nog Triaenodes
bicolor gevangen.
Van de haften zijn alleen larven aangetroffen van Caenis robusta en Cloeon
dipterum.
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Boven het water vlogen op 5 juni 2015 Smaragdlibel, Vuurjuffer, Grote roodoogjuffer, Lantaarntje, Azuurwaterjuffer en Variabele waterjuffer. Op 21 aug.
2015 werden Blauwe glazenmaker, Bruine glazenmaker, Bruinrode heidelibel,
Grote roodoogjuffer, Houtpantserjuffer en Lantaarntje gezien.
In 2014 is een libelleninventarisatie uitgevoerd per kano.

2.5.7. Amfibieën
Op 5juni 2015 werd een larve van de Gewone pad en een larve van de Groene
kikker aangetroffen.

2.5.8. Vis
Op 21 aug. 2015 werd een enkele grote vis gespot, maar het was niet te zeggen
welke soort; mogelijk betreft het een van de hier ooit uitgezette karpers (meded. N. Vogels, Natuurmonumenten).

2.5.9. Vogels
Op 5juni 2015 waren Meerkoet, Wilde eend, Aalscholver en IJsvogel aanwezig. Op 21 aug. 2015 waren maar liefst 40 Krakeenden aanwezig in het ven, die
aan het foerageren waren (vermoedelijk het Dwergkroos) en verder 5 Wilde
eenden, 1 Waterhoen, 1 Meerkoet en 1 Blauwe reiger. Uit de oevervegetatie
riep een Waterral. Vanuit het struweel langs het ven riep een Matkop.
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Tabel 6 Tansley-opname van het Achterste Kolkven, 21 aug. 2015 (JB, DT).

Oever
Alnus glutinosa
Zwarte els
Calamagrostis canescens
Hennegras
Carex acuta
Scherpe zegge
Carex acutiformis
Moeraszegge
Carex elata
Stijve zegge
Carex elongata
Elzenzegge
Carex pseudocyperus
Hoge cyperzegge
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
Epilobium hirsutum
Harig wilgenroosje
Eupatorium cannabina
Koninginnekruid
Galium palustre
Moeraswalstro
Iris pseudacorus
Gele lis
Juncus effusus
Pitrus
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Lysimachia vulgare
Grote wederik
Mentha aquatica
Watermunt
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Osmunda regalis
Koningsvaren
Peucedanum palustre
Melkeppe
Ranunculus sceleratus
Blaartrekkende boterbloem
Rubus sp.
braam (soort)
Rumex hydrolapathum
Waterzuring
Salix cinerea
Grauwe wilg
Scutellaria galericulata
Blauw glidkruid
Solanum dulcamare
Bitterzoet
Sorbus aucuparia
Wilde lijsterbes
Typha latifolia
Grote lisdodde
Water
Ceratophyllum demersum
Grof hoornblad
Lemna gibba
Bultkroos
Lemna minor
Klein kroos
Lemna minuta
Dwergkroos
Nuphar lutea
Gele plomp
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Draadwieren
Draadwieren
Moslaag
Calliergonella cuspidata
Gewoon puntmos
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
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2.6. MKO – Middelste Kolkven
Bezocht 21 augustus 2015 JB, DT, met kano (algemene indrukken, vegetatie,
libellen, macrofauna); 30 okt. 2015 DT (macrofauna).

2.6.1. Algemeen
Het Middelste Kolkven ligt omgeven door vochtig loofbos, niet ver van de
zuidoost oever van het Groot Kolkven. Het is geheel omgeven door hoger en
lager struweel.
Het ven is ongeveer rond van vorm en ruim 100 m in doorsnede. In het midden
is het 1,4 m diep. Er ligt een sliblaag van ongeveer 1 m dik. Het slib is fijn en
grijs (geen veenbagger). De onder water-taluds zijn steil. Langs de oever is het
water vrijwel direct 0,5 m diep, met een laag tot 1 m dik slib. Uit de bagger
borrelt gas op (er werd geen zwavelgeur geroken). Er ligt zeer veel blad in de
ondiepe zone langs het ven.
Het ven stond met het Groot Kolkven en met het Achterste Kolkven in verbinding, maar de slootjes die de vennen met elkaar verbonden zijn dichtgeslibd en
er lijkt nu geen onderlinge verbinding meer te bestaan.

2.6.2. Water
Het water is gelig en troebel, met op 21 aug. 2015 een doorzicht van 30 cm. De
waterkwaliteit is slecht; er is blauwwierbloei. Op 30 okt. 2015 is het water een
stuk helderder; vanaf de zuidoever was bodemzicht.

Figuur 46

Water uit het Middelste Kolkven, 21 augustus 2015.
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Figuur 47

Het Middelste Kolkven op 21 augustus 2015.

2.6.3. Vegetatie
De oevervegetatie bestaat volledig uit lager en hoger struweel, vooral van
Grauwe wilg en Zwarte els. Hier en daar staat ook Gagel. In oever staat verder
veel Stijve zegge. Drijvende vegetatie is aanwezig met een enkele plant van
Witte waterlelie. Wateraardbei is de enige soort die enigszins aan een ven doet
denken.
In de oeverzone, aan de landzijde, werden Elzenzegge en Sphagnum fimbriatum en S. squarrosum gevonden.
Er werden geen veenmossen in het water waargenomen.
De Tansley-opname is hier achter gevoegd.

Figuur 48

Wateraardbei langs de oever van het Middelste Kolkven, 21 augustus 2015.
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2.6.4. Paddenstoelen
In 2015 werden vier soorten paddenstoelen van de Rode Lijst waargenomen,
waaronder het Egelzwammetje (Phaeomarasmius erinaceus) (E. Brouwer in email, 27 februari 2017).

2.6.5. Macrofauna
Macrofauna is tweemaal onderzocht, op 21 augustus 2015 (in het voorjaar kon
het ven niet worden bereikt) en 30 okt. 2015. Er is op 21 aug. 2015 vooral macrofauna op het water aanwezig: enorme groepen Grote schaatsenrijders
(Aquarius paludum) en Plasschrijvertjes (Gyrinus marinus) heersen over het
wateroppervlak. Van beide soorten werd geschat dat er meer dan 1000 aanwezig waren. Verder werden onder meer een larve van de slijkvlieg, Waterspin,
een oppervlaktewantsje (Microvelia reticulata), Gewoon bootsmannetje (Notonecta glauca), Platte waterwants (Ilyocoris cimicoides) en de waterkever Spercheus emarginatus aangetroffen. Op de enkele bladeren van de Witte waterlelie
werden Waterleliehaantjes gevonden. Op 30 okt. 2015 is nogmaals macrofauna
bemonsterd. Hierbij werd langs de zuidoever van het ven uitgebreid met een
RAVON-net, en met een zeef gemonsterd. Hierbij werden veel slakken en waterpissebedden aangetroffen, maar ook veel kleine waterkevers. Bijzonder zijn
de vondsten van het slakje Marstoniopsis scholtzi, en de waterkevers Haliplus
confinis en Hydroporus scalesianus.

Figuur 49

Twee bijzondere macrofaunasoorten uit het Middelste Kolkven. Links: de Geelvlekslak
Marstoniopsis scholtzi, rechts het kevertje Haliplus confinis.

2.6.6. Schietmotten, haften en libellen
Langs de oever werden op 21 augustus 2015 twee Agrypnia pagetana aangetroffen. Deze schietmot werd met een schepnet aangetroffen bij het bemonsteren van macrofauna.
Van de haften werden larven aangetroffen van Caenis horaria en Cloeon dipterum.
Boven het water vlogen op 21 augustus 2015 Watersnuffel, Blauwe glazenmaker, Bruine glazenmaker, Bruinrode heidelibel en Grote roodoogjuffer.
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2.6.7. Amfibieën
Deze werden bij de veldbezoeken niet waargenomen.

2.6.8. Vis
Op 21 augustus 2015 werd geen vis waargenomen en op 30 oktober 2015
evenmin. Echter, op 30 oktober 2015 landde wel een Aalscholver op het ven,
en werd bij de macrofaunabemonstering een vissenbloedzuiger gevangen. Deze
laatste komt alleen voor waar ook vis voorkomt.

2.6.9. Vogels
Op 21 aug. 2015 werd in de oever een verlaten nest aangetroffen, vermoedelijk
van een zwaan (of een Canadese gans?). In het oeverstruweel riep een Matkop.
Op 30 okt. 2015 werd een Aalscholver, Waterhoen en IJsvogel waargenomen.
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Tabel 7 Tansley-opname van het Middelste Kolkven, 21 aug. 2015 (DT, JB).

Oever
Agrostis stolonifera
Fioringras
Alnus glutinosa
Zwarte els
Betula pubescens
Zachte berk
Bidens frondosa
Zwart tandzaad
Calamagrostis canescens
Hennegras
Cardamine pratense
Pinksterbloem
Carex acutiformis
Moeraszegge
Carex elata
Stijve zegge
Carex elongata
Elzenzegge
Comarum palustre
Wateraardbei
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
Galium palustre
Moeraswalstro
Iris pseudacorus
Gele lis
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Lysimachia vulgare
Grote wederik
Lythrum salicaria
Grote kattenstaart
Mentha aquatica
Watermunt
Myrica gale
Gagel
Osmunda regalis
Koningsvaren
Peucedanum palustre
Melkeppe
Phragmites australis
Riet
Quercus robur
Zomereik
Rumex hydrolapathum
Waterzuring
Salix cinerea
Grauwe wilg
Scutellaria galericulata
Blauw glidkruid
Solanum dulcamare
Bitterzoet
Water
Lemna minor
Bultkroos
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Moslaag
Sphagnum fimbriatum
Gewimperd veenmos
Sphagnum squarrosum
Haakveenmos
Bryophyta
mos onbekend
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
< 1 % weergegeven als 0,5 %
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2.7. GKO – Groot Kolkven
Bezocht 5 juni 2015 KL, DT (veldindrukken, macrofauna); 20 aug. 2015 HvD,
WP, DT (veldindrukken); 20 aug. 2015 ’s avonds MJS, DT (schietmotten
lichtvangst); 21 aug. 2015 JB, DT (met kano, vegetatie, libellen); 16 okt. 2015
DT (macrofauna, vis).

2.7.1. Algemeen
Het Groot Kolkven ligt in de bossen bij Oisterwijk. De venoever ligt overal
dicht op de bosrand. Het ven is groot en diep. Zo’n 20 m uit de westoever is het
water 1,5 m diep, met een sliblaag van 1 m dik. Het is fijn, grijs slib, geen
veenbagger.
De hobbyvissers hebben veel informatie en delen die graag. Zo meldden karpervissers dat er “vroeger veel rietvelden waren en dat het water vroeger helderder was, maar dat er altijd blauwalg was”. Vermoedelijk betrof dit de jaren
tachtig van de vorige eeuw. Zij meldden ook, dat er vroeger wel Karper werd
uitgezet, maar dat dat al lang niet meer het geval is. Een andere (voormalige)
hobbyvisser, en eigenaar van een bootje, die hier al 53 jaar komt, meldde verder dat er “vroeger” “trossen” met zoetwatermosselen konden worden gevonden, waar het touw van ging vastzitten. Hij leek najaden te bedoelen (bijv.
Anodonta), al is onduidelijk hoe die in trossen voorkomen. Volgens deze man
was het water tot 1965 helder, en was er overal bodemzicht, vooral langs de
oever ter hoogte van het Middelste Kolkven.

2.7.2. Water
Het water is gelig en vrij troebel, met een doorzicht van 50 cm. Er was op 20
augustus 2015 een blauwalgenbloei aanwezig, met drijflagen. Hier wordt aan
de westkant middels een bordje voor gewaarschuwd.
Volgens een hobbyvisser is het water ’s “zomers altijd groen, maar niet in de
winter”.

Figuur 50

Water uit het Groot Kolkven, 5 juni 2015.

Figuur 51

Waarschuwingsbord tegen blauwalg, westkant Groot Kolkven, 21 augustus 2015.
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Figuur 52

Het Groot Kolkven gezien vanaf de invalidenvisplek aan de oostoever, 5 juni 2015.

Figuur 53

Drijflaag van blauwwierbloei in het Groot Kolkven langs de noordoever, 20 aug. 2015

2.7.3. Vegetatie
De oevervegetatie bestaat voor een groot deel uit lager en hoger struweel,
vooral van Grauwe wilg en Zwarte els. Frequent staat er Gagel. In oever staat
verder veel Stijve zegge. Langs de steiger aan de westkant staat een mooie
strook Moerasvaren langs de steiger.
In het water staan velden Witte waterlelie en Gele plomp. In totaal bedekken
nymphaeiden naar schatting zo’n 3% van het totale wateroppervlak. Het begroeibaar areaal voor drijfbladplanten is naar schatting ongeveer een derde van
de oppervlakte van het ven; dit begroeibare areaal wordt dus bij lange na niet
volledig benut.
Er werden geen veenmossen waargenomen.
Tansley-opname bijgevoegd (Tabel 1).

Figuur 54

Moerasvaren langs de steiger aan de zuidoever van het Groot Kolkven, 21 aug. 2015.

Figuur 55

Op de drooggevallen oever groeiend Watervorkje aan de zuidoever van het Groot
Kolkven, 21 aug. 2015..
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2.7.4. Macrofauna
Macrofauna is op twee locaties onderzocht op 5 juni 2015 en 16 okt. 2015. Op
beide dagen werd een monster werd genomen nabij de invalidenplek aan de
noordoever en een tweede monster nabij de steiger aan de westkant.
De bodem is langs de noordkant en westoever deels zandig en er is hard substraat aanwezig, in de vorm van beschoeiing van de visstekken. De bodem is
nabij de visplekken kaal.
Langs de westkant is een verlandingszone en is gemonsterd tussen het Riet en
de oevervegetatie.
In het ven zitten verschillende soorten slakken, zoals de Grote diepslak (Bithynia tentaculata). Langs de noordpunt werden ook meer dan 1000 dwergduikertjes gezien (Micronecta scholtzi). Ook werd een halsbandbloedzuiger gezien
(Erpobdella nigricollis) (foto). Deze soorten wijzen op belaste omstandigheden.
Op21 aug. 2015 zijn enkele losse waarnemingen van macrofauna gedaan. Op
bladeren van Witte waterlelie werden larven van Orthotrichia costalis, het Waterleliehaantje en Microvelia reticulata aangetroffen. De bladeren van Gele
plomp werden gemineerd door larven van de vlieg Hydromyza livens. Op het
water waren enkele Grote schaatsenrijders aanwezig. In de oeverstructuren
langs de zuidoostkant waren veel vijverlopers aanwezig.

Figuur 56

Een Halsbandbloedzuiger (Erpobdella nigricollis) uit het Groot Kolkven, 5 juni 2015.

Figuur 57

De Plasrombout langs de noordoever van het Groot Kolkven, 5 juni 2015

2.7.5. Schietmotten, haften en libellen
Op 30 april 2015 werd langs de zuidwestoever van het ven een Oligotrichia
striata waargenomen (bron Waarneming.nl). Op 5 juni 2015 werden overdag
Athripsodes aterrimus, Limnephilus flavicornis en Mystacides longicornis aangetroffen. Op 20 aug. 2015 is ’s avonds met licht gevangen op schietmotten.
Hierbij werden ruim 10 soorten aangetroffen, waaronder Agrypnia varia en
Mystacides longicornis. Op 16 okt. 2015 werd bij slechts 7°C overdag een
Anabolia nervosa aangetroffen.
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Figuur 58

Een Anabolia nervosa bij 7°C overdag op een paaltje langs de zuidpunt van het Groot
Kolkven, 16 okt. 2015.

Volwassen haften werden niet aangetroffen in 2015, maar wel larven van Caenis horaria, C. robusta en Cloeon dipterum.
Op 5 juni 2015 werd langs de noordoever een Plasrombout waargenomen. Deze zeldzame soort is hier al vanaf 2001 verschillende keren gezien (bron Waarneming.nl). Verder werden op 5 juni 2015 Grote keizerlibel, Blauwe breedscheenjuffer, Glassnijder, Gewone oeverlibel, Smaragdlibel, Weidebeekjuffer,
Vuurjuffer, Viervlek, Grote roodoogjuffer en Watersnuffel waargenomen. Op
20 aug. 2015 werd een Bloedrode heidelibel, Bruine glazenmaker, Blauwe glazenmaker, Lantaarntje, Blauwe breedscheenjuffer, Houtpantserjuffer, Grote
roodoogjuffer, Watersnuffel waargenomen. In 2015 werden hier verder Tengere grasjuffer, Houtpantserjuffer en Variabele waterjuffer waargenomen (bron
Waarneming.nl).

2.7.6. Amfibieën
In 2015 werden alleen Groene kikkers waargenomen en in slechts kleine aantallen.

2.7.7. Vis
In het ven is veel vis aanwezig. Er in 2015 geen grote inventarisatie geweest,
maar bij bemonstering in oktober werden vier soorten vis aangetroffen: Pos,
Baars, Kolblei en Ruisvoorn. Hobbyvissers melden verder Zeelt, Snoek en
Karper als soorten die in 2015 voorkomen.
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Figuur 59

Ruisvoorn, Pos, Kolblei en Baars, aangetroffen in het Groot Kolkven op 16 okt 2015.

De visplekken zijn grotendeels in gebruik. De bootjes die aan de westoever
liggen lijken minder druk gebruikt; dit werd althans bij geen van de bezoeken
vastgesteld.
Enige jaren terug is door zuurstofgebrek een grote vissterfte geweest.

Figuur 60

Bootjes langs de steiger aan de westoever, 5 juni 2015.

Figuur 61

Rustende Aalscholver langs de westoever, 21 augustus 2015.

2.7.8. Vogels
Op 5 juni 2015 waren Waterhoen, 2 Wilde eenden, 2 Kuifeenden, 2 Futen op
het water aanwezig en zongen twee Kleine karekieten vanuit het Riet. Langs de
zuidwest-oever rustten enkele Aalscholvers. Op 21 aug. 2015 werd langs de
westoever een IJsvogel waargenomen en een rustende Aalscholver. In totaal
waren 3 Aalscholvers aanwezig, verder Waterhoen, Blauwe reiger, 20 Kokmeeuwen, enkele Futen en enkele Wilde eenden. Dodaarzen werden niet gezien.
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Tabel 8 Tansley-opname Groot Kolkven, 21 aug. 2015 (JB, DT).

Oever
Agrostis canina
Moerasstruisgras
Alnus glutinosa
Zwarte els
Betula pubescens
Zachte berk
Bidens frondosa
Zwart tandzaad
Calamagrostis canescens
Hennegras
Carex acutiformis
Moeraszegge
Carex elata
Stijve zegge
Carex pseudocyperus
Hoge cyperzegge
Carex riparia
Oeverzegge
Epilobium hirsutum
Harig wilgenroosje
Epilobium tetragonum
Kantige basterdwederik
Eupatorium cannabina
Koninginnekruid
Galium palustre
Moeraswalstro
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Iris pseudacorus
Gele lis
Juncus acutiflorus
Veldrus
Juncus articulatus
Zomprus
Juncus effusus
Pitrus
Lotus pedunculatus
Moerasrolklaver
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Lysimachia vulgare
Grote wederik
Lythrum salicaria
Grote kattenstaart
Mentha aquatica
Watermunt
Myrica gale
Gagel
Osmunda regalis
Koningsvaren
Peucedanum palustre
Melkeppe
Phragmites australis
Riet
Plantago major
Grote weegbree
Quercus robur
Zomereik
Rorippa palustris
Gele waterkers
Rubus sp.
braam (soort)
Rumex hydrolapathum
Waterzuring
Salix cinerea
Grauwe wilg
Scutellaria galericulata
Blauw glidkruid
Solanum dulcamare
Bitterzoet
Thelypteris palustris
Moerasvaren
Typha latifolia
Grote lisdodde
Water
Nuphar lutea
Gele plomp
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Phragmites australis
Riet
Moslaag
Riccia fluitans
Watervorkje
Hoog op oever (twijfelachtig mee te tellen) of anderszins buiten opname
Juncus bufonius
Greppelrus
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
< 1 % weergegeven als 0,5 %
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2.8. VGO – Voorste Goorven
Bezocht 8 mei 2015 DT (oriënterend bezoek); 4 juni 2015 DT, KL (macrofauna, libellen, vogels, vis); 2 aug. 2015 MJS, DT (schietmotten lichtvangst); 6
aug. 2015 Marian Schelle, Geert Kierkels, DT (vegetatie, vogels, libellen); 7
sept. 2015 DT, Bram Koese (macrofauna); 13 sept. 2015 DT, MJS (schietmotten lichtvangst).

2.8.1. Algemeen
Het Voorste Goorven ligt in de bossen van Oisterwijk. De oevers zijn deels vrij
steil, deels flauw. Het ven is maximaal 2,5 m diep (meded. H. van Dam). De
waterbodem bestaat uit stevig zand, wat bij de westelijke toegang kaal is, echter op de meeste plaatsen is de bodem al snel uit de oever bedekt met een laag
blad, takjes, grof en fijn organisch materiaal en iets het ven in ligt er een veenbaggerlaag. Op 2 augustus 2015 had zich op de zandbodem en op de takjes en
het blad een laagje donkergroene alg gevormd.

2.8.2. Water
Het water is vrij helder, lichtgeel, zicht geschat op 60 cm. Op 2 augustus 2015
was het water erg warm, zeker 20°C. Bij het bezoek op 6 aug. 2015 viel op, dat
het water in het oostelijk deel helderder was dan in het westelijk deel. In het
oostelijk deel werd het doorzicht geschat op 75 cm. Het water is dus helder,
maar op figuur 4 is een rode gloed in het water te zien, mogelijk door humuszuren?

Figuur 62.

Water uit het Voorste Goorven, 4 juni 2015.

Figuur 63.

Het Voorste Goorven, monsterplek macrofauna VGOm2 gezien in westelijke richting
op 4 juni 2015.
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Figuur 64.

Het Voorste Goorven gezien in oostelijke richting op 8 mei 2015.

Figuur 65.

Het Voorste Goorven (monsterplek macrofauna VGOm1), gezien in oostelijke richting
op 4 juni 2015 en rechts in zuidelijke richting. De rode kleur is wellicht een gevolg van
aanwezige humuszuren.

2.8.3. Vegetatie
In het open water zijn velden met Witte waterlelie en plaatselijk Gele plomp en
ook Knolrus. In de oostelijke punt van het ven werden op 6 aug. 2015 enkele
rozetten van Drijvende waterweegbree en van Stijve waterweegbree aangetroffen. Op een stuk drooggevallen oever aan de noordoostkant van het ven groeiden enkele planten van Duizendknoopfonteinkruid.
Langs de oevers staat op veel plaatsen Gagelstruweel. Langs de westoever staat
wat Snavelzegge, Pitrus en Gewone waternavel en Waterveenmos. Er zijn ook
bescheiden veldjes met Moerashertshooi aanwezig. Langs de noordoever staat
Wateraardbei.
Langs de zuidoever nadert een sloot het ven vanuit het bos, de sloot is dichtgegroeid met Drijvend fonteinkruid, wat het ven zelf echter niet bereikt; deze
soort is dan ook niet meegenomen in de opname.
De Tansley-opname is achter aan dit verslag toegevoegd.
.
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2.8.4. Macrofauna
Er zijn op 4 juni 2015 twee monsters genomen: langs de westoever van het ven
en langs de zuidoever. Er werd niet zoveel macrofauna aangetroffen. Opmerkelijk is de vondst van het mosseltje Musculium lacustre, die er op duidt dat het
water niet echt zuur is. Er zijn ook opvallend veel watermijten aangetroffen.
Op 7 sept. 2015 werd op drie plekken in de oever van het ven de Tweestreepwaterroofkever Graphoderus bilineatus. Langs de oostpunt werd ook een
Liopterus haemorrhoidalis en een Gewone geelrand gevangen. Op bladeren
van Witte waterlelie werden larven van de kokerjuffer Tricholeiochiton fagesii
gevonden.

Figuur 66.

Zoom met Moerashertshooi aan de westkant van Het Voorste Goorven, vindplaats
van de Tweestreepwaterkever Graphoderus bilineatus. Foto 7 sept. 2015.

2.8.5. Schietmotten, haften en libellen
Op 4 juni 2015 werden Mystacides niger aangetroffen en werd een vleugel van
Oligotricha striata gevonden. Op 2 aug. 2015 en 13 sept. 2015 werd met licht
gevangen op schietmotten. Op 7 sept. 2015 werden adulte Mystacides nigra en
een adulte Agraylea sp. gezien boven het water.
In 2015 werden geen haften waargenomen.
Langs de oevers van het ven werden op 4 juni 2015 Smaragdlibel, Vuurjuffer,
Azuurwaterjuffer, Lantaarntje, Koraaljuffer, Grote keizerlibel, Watersnuffel,
Blauwe breedscheenjuffer en Gewone oeverlibel waargenomen; op en bij de
bladeren van de waterlelies waren Grote roodoogjuffers aanwezig

2.8.6. Amfibieën

Er werden op 4 juni 2015 enkele groene kikkers gehoord en in de macrofaunamonsters werden kikkervisjes aangetroffen en enkele larven van de gewone
pad. Bij het monsterpunt VGOm2 werden enkele salamanderlarven gevonden.

Veldwerkrapport Stichting Semblis 2017/1

53

Veldwerkverslagen

2.8.7. Vis
Op 6 juni 2015 werd langs de westoever veel visbroed gezien van Baars. Ook
werden die dag zo’n 10 visjes van ± 4 cm gevangen en gefotografeerd; dit betroffen Baarsjes (zie foto). Ook op 2 aug. 2015 werd hier veel visbroed gezien.
Op 7 sept. 2015 werd nabij de sloot richting het Witven een 10 cm grote Snoek
gevangen (BK). Hiernaast zijn waarnemingen bekend van 3 Baarzen (28 juni
2001), 10 Brasems (25 april 2002), 10 Blankvoorns (25 april 2002) en 1 Snoek
(25 april 2002) (OBN Ravon, bron data: database Natuurmonumenten). Leuven
& Oyen (1987) melden in hun studie acht soorten vis, alle als ‘species reported
previously but not found in this study’: Snoek, Rietvoorn, Brasem, Baars,
Zeelt, Blankvoorn, Paling en Kleine modderkruiper.

Figuur 67.

Klein Baarsje uit het Voorste Goorven, 6 juni 2015.

2.8.8. Vogels
In het ven werden op 8 mei 2015 3♂, 2♀ Wilde eend gezien; op 4 juni 2015
werden 6 Canadese ganzen en 10 grauwe ganzen gezien en een wilde eend. Op
6 aug. 2015 was 1 of waren zelfs 2 IJsvogels aanwezig langs de zuidoever. Op
7 september 2015 waren 12 Canadese ganzen, 2 Wilde eenden en een IJsvogel
aanwezig..

2.8.9. Zoogdieren
Boven het water vlogen op 2 augustus 2015 twee vleermuizen, vermoedelijk
Watervleermuizen.
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Tabel 9. Tansley-opname Voorste Goorven, 6 aug. 2015 (MSC, GK, DT).

Oever
Agrostis stolonifera
Fioringras
Betula pendula
Ruwe berk
Betula pubescens
Zachte berk
Bidens frondosa
Zwart tandzaad
Carex acutiformis
Moeraszegge
Carex exchinata
Sterzegge
Carex elata
Stijve zegge
Carex rostrata
Snavelzegge
Cirsium palustre
Kale jonker
Comarum palustre
Wateraardbei
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
Eleocharis multicaulis
Veelstengelige waterbies
Epilobium tetragonum
Kantige basterdwederik
Erica tetralix
Dophei
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Juncus bulbosus
Knolrus
Juncus effusus
Pitrus
Luronium natans
Drijvende waterweegbree
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Lysimachia vulgare
Grote wederik
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Myrica gale
Gagel
Osmunda regalis
Koningsvaren
Phragmites australis
Riet
Potamogeton polygonifolius
Duizendknoopfonteinkruid
Quercus robur
Zomereik
Rubus sp.
braam (soort)
Salix cinerea
Grauwe wilg
Water
Baldellia ranunculoides ssp. ranunculoides
Stijve waterweegbree
Carex rostrata
Snavelzegge
Luronium natans
Drijvende waterweegbree
Nuphar lutea
Gele plomp
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Schoenoplectus lacustris
Mattenbies
Draadwieren
Draadwieren
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
< 1 % weergegeven als 0,5 %
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2.9. WIT – Witven
Bezocht 6 juni 2015 (oriënterend bezoek) DT; 8 juni 2015 (macrofauna, vis,
libellen, vogels, vegetatie, indrukken) DT, MJS; 23 juli 2015 (schietmotten,
vogels) DT, BK, JT; 6 aug. 2015 MSC, GK, DT (vegetatie, vogels, libellen);
15 aug. 2015 CZ, DT (macrofauna); 22 aug. DT, MJS, PJN (aanvullende waarnemingen macrofauna en schietmotten), 7 sept. 2015 (aanvullende waarnemingen macrofauna).

2.9.1. Algemeen
Het Witven ligt in de bossen van Oisterwijk. Het ven heeft een harde zandbodem, die langs de oevers met veel blad, takjes en fijn en grof detritus is bedekt.
Hier en daar is een kale zandbodem aanwezig. Op 23 juli 2015 werd opborrelend gas waargenomen bij het doorlopen van de noordoever. Het gas rook flink
naar zwavelwaterstof. In de oostoever werd een beetje ijzervlies waargenomen.
Aan de noordoever is het met een kanaal verbonden met het noordelijk van het
Witven gelegen Van Esschenven. Het kanaal is overal watervoerend, al is het
wel flink gevuld met bladeren en bagger, vormt een laag van 50 cm. Aan de
zuidwestkant is het ven met een kanaal verbonden met het Voorste Goorven.
Het hele ven wordt omgeven door bos, vooral bos met Grove den. Bij het kanaaltje staat ook Amerikaanse eik. Aan de oostpunt is een mooie maar smalle
verlandingszone aanwezig (zie bij vegetatie).
Het water is nogal diep: als maximale diepte wordt 2,8 m opgegeven (meded.
H. van Dam).

2.9.2. Water
Het water is zeer helder, bijna kleurloos, zicht geschat op 150 cm, zowel op 8
juni 2015 als 23 juli 2015.

Figuur 68.

Water uit het Witven, 6 juni 2015.
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Figuur 69.
Figuur 70.

Het Witven gezien vanaf de noordoever in westelijke richting op 6 juni 2015.
Oostpunt van het Witven met verlandingszone op 6 juni 2015.

2.9.3. Vegetatie
Het bos staat overal vlak langs de oever en een groot deel van de oevervegetatie bestaat uit struweel, plaatselijk is dat Gagelstruweel en verder staat er ook
Berk, Pitrus en Pijpenstrootje. Langs de oostpunt is een verlandingszone aanwezig met Riet, Moerashertshooi, Gewone waternavel en Snavelzegge. In het
water staan kleine veldjes met Witte waterlelie. Langs een groot deel van de
wateroever staat Knolrus.
Nabij de uitmonding van het kanaal komt Drijvende waterweegbree aan het
wateroppervlak; op de waterbodem staan hier ook rozetjes van Drijvende waterweegbree. Ook groeien op de waterbodem talrijke planten van Stijve waterweegbree, die plaatselijk grote velden vormen en bij de vegetatie-opname op 6
aug. 2015 de Tansley-code ‘lokaal frequent’ kreeg.
Op 23 juli 2015 was de Moerashertshooi goed ontwikkeld maar langs de
noordoever blijft het beperkt tot een smalle strook. Langs het kanaal staat Koningsvaren.

Figuur 71.
Figuur 72.
Figuur 73.

Koningsvaren aan de monding van het kanaal aan de noordoever van het Witven.
Drijvende waterweegbree nabij de monding van het kanaal aan de noordoever van het
Witven op 6 juni 2015.
Detail van de Drijvende waterweegbree nabij de monding van het kanaal aan de
noordoever van het Witven op 6 juni 2015. Op 23 juli 2015 werden geen drijfbladeren
meer gevonden, slechts enkele rozetjes werden gevonden.
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2.9.4. Macrofauna
Deze is onderzocht op 9 juni 2015 en 15 aug. 2015, met enkele aanvullende
waarnemingen op 22 aug. 2015 en 7 sept. 2015. Er is weinig macrofauna aanwezig. Het meest opvallend is het grote aantal Zwemwantsen Ilyocoris cimicoides.
Op 9 juni 2015 werden op de rozetbladeren van Baldellia poppen van Oxyethira aangetroffen. Verschillende werden 22 aug. 2015 door Peter Neu verzameld
en uitgekweekt; er kwamen zo twee adulte Oxyethira flavicornis tevoorschijn.

2.9.5. Schietmotten, haften en libellen
Op 23 juli 2015 werden schietmotten op licht verzameld. De bijzonderste soort
is Oxyethira sagittifera, die hier tamelijk talrijk werd gevonden.
Haften werden in 2015 niet waargenomen.
Op 6 juni 2015 werden Smaragdlibel, Vuurjuffer, Viervlek, Lantaarntje, Watersnuffel en Grote roodoogjuffers gespot. Op 23 juli 2015 werden ook enkele
Koraaljuffers waargenomen. Op 6 aug. 2015 werden Watersnuffel, Grote roodoogjuffer, Bloedrode heidelibel, Blauwe glazenmaker, Grote keizerlibel en een
vrouwtje Bruine glazenmaker waargenomen. Deze laatste was een vrouwtje,
die in een stuk hout wat in de waterlijn lag eitjes aan het afzetten was. Op 15
aug. 2015 werden Grote keizerlibel, Koraaljuffer, Watersnuffel, Lantaarntje en
Blauwe glazenmaker waargenomen.

2.9.6. Amfibieën
Er werden talrijke Groene kikkers gehoord. Op 15 aug. 2015 werden enkele
larven van salamanders aangetroffen.

2.9.7. Vis
Langs de noordoever werd op 9 juni 2015 een Snoekje van 5 cm gevangen.
Verder is een waarneming bekend van een Brasem op 13 mei 2008 (D. Schut,
Bureau Natuurbalans, bron data: database Natuurmonumenten) en een Baars op
31 juli 2002 (OBN Ravon, bron data: database Natuurmonumenten). Leuven &
Oyen (1987) melden in hun studie acht soorten vis, alle als ‘species reported
previously but not found in this study’: Snoek, Rietvoorn, Brasem, Baars,
Zeelt, Blankvoorn, Paling en Kleine modderkruiper. Deze lijst soort is overigens identiek aan die van het Voorste Goorven.

2.9.8. Vogels
Op het ven waren op 6 juni 2015 geen watervogels aanwezig; op 8 juni 2015
was 1 Blauwe reiger aanwezig. Op 6aug. 2015 was een IJsvogel aanwezig
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Tabel 10. Tansley-opname Witven, 6 aug. 2015 (GK, MS, DT).
Oever
Agrostis canina
Moerasstruisgras
Carex rostrata
Snavelzegge
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
Eleocharis multicaulis
Veelstengelige waterbies
Eleochiton fluitans
Vlottende bies
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Juncus acutiflorus
Veldrus
Juncus bulbosus
Knolrus
Lysimachia vulgare
Grote wederik
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Myrica gale
Gagel
Osmunda regalis
Koningsvaren
Phragmites australis
Riet
Pinus sylvestris
Grove den
Quercus robur
Zomereik
Quercus rubra
Amerikaanse eik
Rhamnus flammula
Sporkenhout
Rubus sp.
braam (soort)
Typha latifolia
Grote lisdodde
Water
Baldellia ranunculoides ssp. ranunculoides
Stijve waterweegbree
Juncus bulbosus
Knolrus
Luronium natans
Drijvende waterweegbree
Nuphar lutea
Gele plomp
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Moslaag (oever)
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
< 1 % weergegeven als 0,5 %
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2.10. VES – Van Esschenven
Bezocht 6 juni 2015 (macrofauna, libellen, algemene indrukken) DT; 8 juni
2015 (aanvullende waarnemingen) DT, MS; 23 juli 2015 (schietmotten, aanvullende waarnemingen macrofauna, libellen, vogels) DT, BK, JT; 31 aug. JB,
DT (vegetatie, vogels, libellen); 7 sept. 2015 DT (macrofauna); 31 okt. 2015
DT, KL (poging schietmotten); 10 nov. 2015 Mark Scheepens (zoeken naar L.
nigriceps).

2.10.1. Algemeen
Het Van Esschenven ligt in de bossen van Oisterwijk. De oever boven water is
steil. Het ven heeft een harde zandbodem, die langs de oevers met veel blad,
takjes en fijn en grof detritus is bedekt. Al tot vrij dicht aan de oever is deze
laag 10 cm dik. Vooral in de uiteinden van de lobben van het ven, zowel aan de
westpunt, noordoostlob en zuidoostlob is de laag veel dikker; hier ligt makkelijk een 30-50 cm dikke laag met blad, takjes en veenbagger (oranjebruine
kleur). De opborrelende gasbellen uit de laag rook niet naar zwavel.
Op grote delen van de oever is een kale zandbodem aanwezig. De onderwateroever is langs de kant flauw, maar al op een meter of 2 vanaf de kant gaat
de oever snel de diepte in; op 5 m uit de kant is het water al ruim 2 m diep. In
het midden zou het 3 m diep kunnen zijn.
Aan de zuidkant is het met een kanaal verbonden met het zuidelijk gelegen
Witven. Het kanaal is overal watervoerend, al is het wel flink gevuld met bladeren en bagger, vormt een laag van 50 cm. Aan de noordkant (in de westpunt
van het ven) is ook een kanaal, dat het ven verbindt met de Achterste Stroom.
Het hele ven wordt omgeven door bos, vooral bos met Grove den; hier en daar
staat ook Amerikaanse eik. Aan de oostpunt is een mooie maar smalle verlandingszone aanwezig (zie bij vegetatie).

2.10.2. Water
Het water is zeer helder, bijna kleurloos. Het zicht werd vanuit de kano bepaald
op 200 cm. De peilstok (in de oostpunt van het ven) wijst 5 cm aan en lijkt wat
ruim; hij steekt ruim een meter boven de waterlijn uit. Op 23 juli 2015 werd
geconstateerd dat op ± 2 m diepte het water veel kouder was dan in de bovenlaag, een spronglaag?
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Figuur 74

Water uit het Van Esschenven, 6 juni 2015.

Figuur 75

Peilstok in het Van Esschenven aan de oostpunt, 6 juni 2015.

2.10.3. Vegetatie
Het bos staat overal vlak langs de oever en een groot deel van de oevervegetatie bestaat uit struweel, plaatselijk is dat Gagelstruweel en verder staat er ook
Berk, Pitrus, Pijpenstrootje en Braam. Grote verlandingszones zijn niet aanwezig. Langs de oostpunt is een kleine verlandingszone aanwezig met Riet, Gele
lis, Moerashertshooi, Gewone waternavel en Snavelzegge. Verder staat langs
de hele noord- en zuidoever her en der wat Riet, Snavelzegge en vormt Moerashertshooi bescheiden kraagjes met verder een beetje veenmos ertussen.

Figuur 76

Noordoever van het Van Esschenven, gezien in oostelijke richting, 6 juni 2015.

Langs een groot deel van de wateroever staat Knolrus. In de oever langs het
kanaal staat Koningsvaren. Aan de noordoever, aan de westkant (net ten oosten
van het kanaal naar de Achterste Stroom) is een klein heideveldje aanwezig,
met hier ook Moeraswolfsklauw.
Op het wateroppervlak staan kleine veldjes met Witte waterlelie.
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De waterbodem is afgespeurd vanuit de kano, gebruik makend van het goede
doorzicht; de bodem kon alleen in het diepste deel niet worden gezien. Ook is
een lange plantenhark gebruikt. Vastgesteld werd dat er grote, maar nogal ijle
velden aanwezig zijn van Drijvende waterweegbree (vooral in de noordoostlob en in de westpunt, en met kleinere veldjes langs de zuidrand), Kruipende
waterweegbree (vooral in de zuidoost-lob). In de noordwestpunt werd ook Stijve waterweegbree waargenomen.
De drie soorten waterweegbree bloeiden op 31 aug. 2015 niet (meer). De planten waren alleen in rozetvorm aanwezig. De determinatie werd gebaseerd op de
vorm van de bladeren: plat bij Drijvende waterweegbree en driehoekig bij de
Stijve en Kruipende waterweegbree; deze laatste twee onderscheidden zich
doordat de Stijve niet, en de Kruipende wel aan elkaar vast zaten.
Pilvaren is opvallend talrijk aanwezig in het ven. Zowel op de oever, waar
meest smalle matten groeien als ook in het water, waar grote velden aanwezig
zijn, die wuivende stengels van 20 cm lang of langer hebben.
Op de bodem groeien verder flinke plakkaten met Gesteeld glaskroos.
Er is bewust en actief gespeurd naar o.a. Oeverkruid, maar dit is niet aangetroffen.
De Tansley-opname is achter in dit verslag opgenomen (Tabel 1).

Figuur 77
Figuur 78

Figuur 79

Drijvende waterweegbree nabij de monding van het kanaal aan de noordoever van het
Van Esschenven op 6 juni 2015.
Onder water-rozetje van drijvende waterweegbree nabij de monding van het kanaal
aan de noordoever van het Van Esschenven op 6 juni 2015.

Gesteeld glaskroos op een ondiep deel van de bodem van het Van Esschenven (7 sept.
2015).

Langs de zuidoever is ook nog een moerasbosje aanwezig met in het water een
dicht pak Duizendknoopfonteinkruid
.
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2.10.4. Macrofauna
Macrofauna is op 6 en 8 juni 2015 en op 7 sept. 2015 onderzocht. Er is op twee
plekken langs de zuidoever gemonsterd, met aanvullende waarnemingen bij het
kanaaltje aan de zuidoever.
Langs de zuidoever van het ven, aan de oostzijde, werd op 21 maart 2015 een
Laccophilus poecilus gevangen (bron Waarneming.nl). Op 6 en 8 juni 2015
kon maar weinig macrofauna worden aangetroffen. De meest opvallende soort
is de Tuimelaar, waarvan er verschillende werden waargenomen. Op bladeren
van Witte waterlelie werd op 9 juni 2015 het wantsje Mesovelia furcata waargenomen en op het water is de Grote schaatsenrijder Aquarius paludum aanwezig; op 31 aug. 2015 werden er zo’n 200 waargenomen langs de noordoever.
Op 8 juni 2015 werden enkele bladeren van waterlelie (nabij de uitmonding
van het kanaal naar het Witven) afgespeurd in de hoop Tricholeiochiton te vinden. Die soort werd niet aangetroffen. Wel werd hierbij een Mesovelia furcata
gespot en werden enkele Chironomiden-larven van de waterleliebladeren afgeplukt.

2.10.5. Schietmotten, haften en libellen
Op 9 juni 2015 werden langs de zuidoever 2 Holocentropus dubius verzameld.
Op 23 juli 2015 zijn schietmotten op licht gevangen langs de zuidoever van het
ven, bij het kanaal. Hierbij werd Oxyethira sagittifera aangetroffen, een zeldzame soort, die hier in 2003 al eerder was aangetroffen (Tempelman & Sanabria 2015). Op 31 okt. en 10 nov. 2015 is overdag bij goed weer gesleept naar
schietmotten in pogingen Limnephilus nigriceps te vinden, die echter niet werd
aangetroffen.
Volwassen haften werden niet aangetroffen maar op 21 maart 2015 werd wel
een larve van Leptophlebia vespertina aangetroffen (C. Zuyderduyn).
Op 6 juni 2015 werden Smaragdlibel, Vuurjuffer en Viervlek gespot; op 31
aug. 2015 werden Houtpantserjuffer, Steenrode heidelibel, Bruinrode heidelibel, Bruine glazenmaker, Watersnuffel, Gewone oeverlibel, Koraaljuffer en
Lantaarntje aangetroffen.

2.10.6. Amfibieën
Er werden talrijke Groene kikkers gehoord en in het macrofaunamonster waren
larven van de Groene kikker aanwezig.

2.10.7. Vis
In de oeverzone van de oostpunt werd een kleine school van Baars gezien (circa 7 cm groot). Leuven & Oyen (1987) vermelden Snoek voor het ven (met een
relatieve abundantie van > 50%); daarnaast melden ze Rietvoorn, Brasem,
Baars, Zeelt, Karper, Blankvoorn, Paling en Kleine modderkruiper als ‘reported previously but not found in this study’.
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2.10.8. Vogels
Op het ven was op 6 juni 2015 slechts een paartje Wilde eend aanwezig. Op
23 juli 2015 waren 7 soepeenden, 2 Canadese ganzen en een IJsvogel aanwezig. Op 31 aug. 2015 waren 145 Canadese ganzen op het ven aanwezig.
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Tabel 11 Tansley-opname Van Esschenven, 31 aug. 2015 (JB, DT).
Oever
Betula pubescens
Zachte berk
Carex rostrata
Snavelzegge
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
Eleocharis multicaulis
Veelstengelige waterbies
Erica tetralix
Dophei
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Iris pseudacorus
Gele lis
Juncus bulbosus
Knolrus
Juncus effusus
Pitrus
Luronium natans
Drijvende waterweegbree
Lycopodiella inundata
Moeraswolfsklauw
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Lysimachia vulgare
Grote wederik
Lythrum salicaria
Grote kattenstaart
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Myrica gale
Gagel
Osmunda regalis
Koningsvaren
Peucedanum palustre
Melkeppe
Phragmites australis
Riet
Pilularia pilulifera
Pilvaren
Pinus sylvestris
Grove den
Quercus robur
Zomereik
Quercus rubra
Amerikaanse eik
Rhamnus flammula
Sporkenhout
Rubus sp.
braam (soort)
Sorbus aucuparia
Wilde lijsterbes
Typha latifolia
Grote lisdodde
Vaccinium myrtillus
Blauwe bosbes
Water
Baldellia ranunculoides ssp. ranunculoides
Stijve waterweegbree
Baldellia ranunculoides ssp. repens
Kruipende waterweegbree
Carex rostrata
Snavelzegge
Elatine hexandra
Gesteeld glaskroos
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Juncus bulbosus
Knolrus
Luronium natans
Drijvende waterweegbree
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Pilularia pilulifera
Pilvaren
Schoenoplectus lacustris
Mattenbies
Draadwieren
Draadwieren
Moslaag (water)
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Warnstorfia fluitans
Vensikkelmos
Moslaag (oever)
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Sphagnum fallax
Fraai veenmos
Buiten opname
Potamogeton polygonifolius
Duizendknoopfonteinkruid
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
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2.11. AGO – Achterste Goorven
Bezocht 4 juni 2015 DT, KL (indrukken, libellen, macrofauna); 3 aug. 2013
MJS, DT (schietmotten); 6 aug. 2015 Marian Schellekes, Geert Kierkels, DT
(vegetatie, vogels, libellen; 1 soort veenmos is nagedetermineerd door Klaas
van Dort); 1 sept. 2015 Wiel Poelmans, DT (schietmotten passieve val); 7 sept.
2015 DT (macrofauna); 13 sept. 2015 DT, MJS (schietmotten passieve val).

2.11.1. Algemeen
Het ven ligt in de bossen bij Oisterwijk en is geheel omgeven door bos. Het
ven ligt georiënteerd in zuidwest-noordoostelijke richting. Het ligt weliswaar
vlak “achter” het Voorste Goorven, maar het water is er van gescheiden.
Het ven bestaat uit een complex van verschillende vennen en poelen. Het
grootste ven ligt in de westelijke helft. Naar het oosten toe wordt het ven smaller en hier zijn verschillende aparte kleine vennetjes.
Langs een groot deel van de oevers staat het bos niet tot pal aan de oever, of
wel het ven ligt mooi vrij. Landschappelijk is het een zeer fraai ven. Het is
vanaf de paden die er langs lopen (behalve aan de westkant) goed te overzien.
Het ven is voor een flink deel omgeven met Gagelstruweel. Het water is ongeveer 60 cm diep en op de bodem ligt een dikke laag van veenbagger, dat uit
zowel fijn als grover materiaal bestaat. Bij het lopen door de veenbagger komt
naar zwavelwaterstof ruikende lucht naar boven borrelen. De baggerlaag is
langs de oever 30 cm dik, maar zou in het midden makkelijk 60 cm dik kunnen
zijn.

2.11.2. Water
Het water is bruinachtig maar helder. Het doorzicht werd op 4 juni 2015
geschat op 60 cm.

Figuur 80

Water uit het Achterste Goorven, 4 juni 2015.

Figuur 81

Peilstok langs de zuidoever van het Achterste Goorven, 7 sept. 2015.
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2.11.3. Vegetatie
Bij de vegetatie-opname is de hele westelijke tot zuidelijke oever opgenomen.
De Tansley-opname is achteraan toegevoegd.
In het water is veel Witte waterlelie aanwezig. Deze staat vrij ijl en is als ‘locaal frequent’ gewaardeerd in de Tansley-opname. Op 4 juni 2015 werd langs
de zuidoever ook Kikkerdrilwier aangetroffen. Verder staat er alleen een beetje
veenmos in het water.
Langs een groot deel van de oever staat struweel van Gagel. Plaatselijk zijn
langs de zuidrand mooie hoogveen-achtige oevers aanwezig, met Veelstengelige waterbies, veenmossen, Ronde zonnedauw, Veenpluis en Witte snavelbies.
De veenmossen die op de oever groeien betroffen: Waterveenmos S. cuspidatum (enkele rood aangelopen planten werden verzameld en later door K. van
Dort bevestigd als deze soort; met dank aan Geert Kiekels en Marian Schellekes), Geoord veenmos S. denticulatum, Fraai veenmos S. fallax en Gewimperd
veenmos S. fimbriatum.

Figuur 82

Zuidoever van het Achterste Goorven gezien in noordoostelijke richting op 6 aug.
2015. Plaatselijk is een mooie zone met Witte snavelbies en Veelstengelige waterbies
aanwezig en veenmossen, waarop Ronde zonnedauw groeit.
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Figuur 83

Ronde zonnedauw op Geoord veenmos langs de zuidoever. Foto 6 aug. 2015.

Figuur 84

Witte snavelbies langs de zuidoever. Foto 6 aug. 2015.

Figuur 85

Gewimperd veenmos langs de zuidoever. Foto 6 aug. 2015.

2.11.4. Macrofauna
Langs de zuidoever van het ven werd op 3 juni 2015 en 7 sept. 2015 een monster van de macrofauna genomen (nabij de peilschaal). Hierbij werden onder
andere de kever Graphoderus zonatus, larven van de kokerjuffer Triaenodes
bicolor en een koker van de kokerjuffer Oligotricha striata aangetroffen en het
wantsje Mesovelia furcata. Op 6 aug. 2015 waren 50 Grote schaatsenrijders en
1 Plasschrijvertje Gyrinus marinus op het ven te vinden.

2.11.5. Schietmotten, haften en libellen
Langs de zuidoever van het ven werden op 3 aug. 2013 schietmotten onderzocht op licht. Hierbij werden aangetroffen: Oecetis lacustris, Holocentropus
dubius , Oxyethira flavicornis en Agraylea sexmaculata. Op 3 juni 2015 werden overdag de schietmotten Triaenodes bicolor en Holocentropus dubius aangetroffen. Op 1 sept. 2015 en 13 sept. 2015 werd een passieve lichtval geplaatst
langs de zuidoever. Op 13 sept. 2015 leverde dat meerdere soorten Limnephilidae op.
Haften werden in 2015 niet aangetroffen.
Op 3 aug. 2013 werd in de avondschemer een Blauwe glazenmaker gezien. Op
4 juni 2015 werd langs de zuidoever een Plasrombout waargenomen. Op 3 juni
2015 waren Watersnuffel, Smaragdlibel, Viervlek, Grote keizerlibel, Azuurwaterjuffer, Vuurjuffer, Blauwe breedscheenjuffer, Plasrombout en Grote roodoogjuffer aanwezig; op 6 aug. 2015 werden Koraaljuffer, Grote keizerlibel,
Watersnuffel, Gewone oeverlibel, Bruine glazenmaker, Weidebeekjuffer en
Bloedrode heidelibel gezien.
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Figuur 86

De Gele hommelroofvlieg Laphria flava langs de zuidoever. Foto 4 juni. 2015.

Figuur 87

Plasrombout (Gomphus pulchellus) langs de zuidoever. Foto 4 juni. 2015.

2.11.6. Amfibieën
3 juni 2015 werd bij het bemonsteren van de macrofauna larven van de Groene
kikker aangetroffen.

2.11.7. Vis
Er werd geen vis aangetroffen bij de bemonsteringen van de macrofauna op 3
juni en 6 aug. 2015.

2.11.8. Vogels
Op het ven zelf werden op 3 juni noch op 6 aug. 2015 watervogels waargenomen. Op 6 aug. 2015 was een IJsvogel aanwezig.

Veldwerkrapport Stichting Semblis 2017/1

69

Veldwerkverslagen

Tabel 12 Tansley-opname Achterste Goorven, 6 aug. 2015 (GK, MSC, DT).

Oever
Betula pendula
Ruwe berk
Betula pubescens
Zachte berk
Carex rostrata
Snavelzegge
Drosera rotundifolia
Ronde zonnedauw
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
Eleocharis multicaulis
Veelstengelige waterbies
Erica tetralix
Dophei
Eriophorum angustifolium
Veenpluis
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Juncus bulbosus
Knolrus
Juncus effusus
Pitrus
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Myrica gale
Gagel
Osmunda regalis
Koningsvaren
Phragmites australis
Riet
Pinus sylvestris
Grove den
Quercus robur
Zomereik
Rhamnus flammula
Sporkenhout
Rhynchospora fusca
Bruine snavelbies
Salix cinerea
Grauwe wilg
Water
Carex rostrata
Snavelzegge
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Batrachospermum turfosum
Kikkerdrikwier
Moslaag (water)
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Moslaag (oever)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Sphagnum fallax
Fraai veenmos
Sphagnum fimbriatum
Gewimperd veenmos
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
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2.12. LAM – Lammerven
Bezocht 8 mei 2015, MJS, DT, JT. Zonnig weer, half bewolkt, 17°C (algemene
indrukken; macrofauna; amfibieën; 6 aug. 2015 MSC, GK, DT (vegetatie); 1
sept. 2015 Wiel Poelmans, DT (schietmotten lichtvangst); 7 sept. 2015 DT
(macrofauna); 1 nov. 2015 DT (waterkleur).
Op alle bezoeken zijn ook libellen en vogels genoteerd.

2.12.1. Algemeen
Het Lammerven ligt in de bossen van Oisterwijk. Het ven is ± 100 m in doorsnede en is rond, met in het midden een eilandje. Het ligt in het bos maar rondom het ven is een 20-30 m brede zone die niet met bos is begroeid, waardoor
de zon de hele dag alle oevers van het ven beschijnt en er ook enige windwerking is.
Langs de zuid-, oost- en noordrand van het ven staan dwars erop tamelijk diepe
greppels.
Het water in de met Pitrus en Pijpenstrootje begroeide oeverzone is op 8 mei
2015 20-30 diep. Op 6 aug. 2015 was deze zone bijna drooggevallen.
Aan de waterzijde van deze zone is het water in het ven ± 60 cm diep. De bodem is een stevige zandbodem, die is bedekt met grof en fijn organisch materiaal, vooral takjes, en een 10-20 cm dikke laag veenbagger.
Het noordoostelijke deel van de oever is zonder een dergelijke zone; hier gaat
de oever direct omlaag. Hierachter is een open veldje met bosbes. In de noordoosthoek van het ven ligt geïsoleerd ervan nog een klein ven; hiervan is een
aparte vegetatie-opname gemaakt.

Figuur 88

Het Lammerven gezien vanaf de westelijke oever in oostelijke richting op 8 mei 2015.

2.12.2. Water

Het water is op 8 mei 2015 helder en lichtbruin. Het water in de ondiepe oeverzone is warm: het wordt gedurende een groot deel van de dag opgewarmd door
de zon. Het water staat hoog, al geeft de peilschaal 50 cm aan (maximum 100
cm). pH 5,2 ; EGV 39 μS/cm (metingen in lab ’s anderendaags).
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Op 6 aug. 2015 gaf het peil 25 cm, dus een daling in waterstand van 25 cm in 3
maanden. Het water was op 6 aug. 2015 niet erg helder, geschat doorzicht 40
cm.

Figuur 89

Water uit het Lammerven, 1 nov. 2015.

Figuur 90
Figuur 91

Peilschaal in de zuidwesthoek van het Lammerven, 8 mei 2015. Peil op 50 cm.
Peilschaal in de zuidwesthoek van het Lammerven, 6 aug. 2015. Peil op 25 cm.

2.12.3. Vegetatie
Op 6 aug. 2015 is een Tansley-opname gemaakt. De resultaten zijn hier achter
gevoegd (Tabel 1).
De oevers zijn bijna overal voorzien van een 1-10 m brede zoom van Pitrus en
vooral Pijpenstrootje, wat de vegetatie domineert. Hiertussen staat Waterveenmos Sphagnum cuspidatum en Gewone waternavel. Pitrus staat vooral vlak
aan de oever en in en langs de afwateringsgreppels, die haaks op het ven staan.
Verspreid staan er enkele bomen in de oeverzone, vooral berk.
Aan de waterzijde van deze zone is er over grote delen van de oevers een zoom
met Moerashertshooi. In het water staat hier en daar bescheiden veldjes met
Witte waterlelie. Langs het noordoostelijke deel van de oever gaat het talud
direct omlaag.
Snavelzegge is de enige zegge die is aangetroffen en staan slechts met enkele
planten in de oever van het hoofdven.
Vooral langs de zuidoever van het ven zijn verschillende soorten veenmos aangetroffen, waaronder Wrattig veenmos Sphagnum papillosum.
In de noordoosthoek van het ven ligt geïsoleerd ervan nog een klein ven, dat
apart is opgenomen. De oevers worden omzoomd door Pitrus, maar aan de waterzijde staan ook flinke zones met Snavelzegge.
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Figuur 92
Figuur 93

Moerashertshooi in de westoever. Lammerven, 7 sept. 2015.
Klein vennetje in de noordoosthoek van het Lammerven (x. 142,82, y. 396,75), 6 aug.
2015.

2.12.4. Macrofauna
Macrofauna werd bemonsterd op 8 mei en 7 sept. 2015. Er werd op beide data
één verzamelmonster genomen langs de west- en noordoever van het ven.
Er werden vooral wantsen, kevers en libellenlarven aangetroffen. Er werden
ongeveer 10 soorten kevers gevonden, waaronder drie tuimelaars Cybister lateralimarginalis, de pieptor Hygrobia tarda, Berosus luridus, Coelostoma orbiculare en Rhantus exsoletus. Van de wantsen werden Gewoon bootsmannetje,
Donker bootsmannetje, Platte waterwants en de duikerwantsen Sigara distincta, Callicorixa praeusta en Corixa punctata gevonden en verder werden Waterschorpioen en schaatsenrijders gezien. Van de libellen waren larven aanwezig van de Watersnuffel, de Grote keizerlibel, Smaragdlibel en Viervlek. Van
de kokerjuffer werd alleen een larve van Limnephilus marmoratus gevonden.
Haftenlarven werden niet aangetroffen.
Op 7 sept. 2015 werden enkele bladeren van Witte waterlelie onderzocht.
Hierop werd geen macrofauna aangetroffen, maar wel veel watervlooien.

2.12.5. Schietmotten, haften en libellen
Op 8 mei 2015 werd 1 ♀ Oligotricha striata aangetroffen en 1 ♀ Holocentropus stagnalis. Op 1 sept. 2015 werd met licht gevangen. Het was echter fris, en
er werden slechts enkele schietmotten gevangen, waaronder Molanna angustata.
Haften werden in 2015 niet aangetroffen.
Er waren op 8 mei 2015 tientallen Vuurjuffers aanwezig, verder enkele Lantaarntjes, een Smaragdlibel en enkele Watersnuffels. Op 6 aug. 2015 werden
Koraaljuffers, Watersnuffel en Grote keizerlibel aangetroffen. Op 7 sept. 2015
waren Tengere pantserjuffer, Watersnuffel, Koraaljuffer, Bloedrode heidelibel
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en Blauwe glazenmaker aanwezig. Op 1 nov. 2015 werden enkele Bruinrode
heidelibellen waargenomen.

2.12.6. Amfibieën

Er werden op 8 mei 2015 1 ♂+ 3♀ en larven aangetroffen van de Vinpootsalamander, en verder kikkervisjes en enorme aantallen Groene kikkers. In de
westoever werd een Levendbarende hagedis gezien. Op 7 sept. 2015 werden 10
larven van de Vinpootsalamander aangetroffen. In 2011 werden hier nog 20
Heikikkers gezien en gehoord (bron Waarneming.nl).

2.12.7. Vis
Er werd geen vis gevangen. De Amerikaanse hondsvis lijkt hier te verwachten,
maar gewoonlijk wordt die bij macrofaunabemonstering toch makkelijk gevangen (met het RAVON-net). Kennelijk zit er echt geen vis. Noch de database
van Natuurmonumenten noch Waarneming.nl vermelden visgegevens. Tot ergens in het begin van de vorige eeuw zal er wel vis hebben gezeten: “Het groeit
gelijk toe, gene vis kan ’t erin hauwen op den duur….. ’t Is ’t eerste begonnen
mee het Lammervenneke, vruuger wier d’r in gevist dat ‘t ’n liefhebberij was,
nou kunnen ze er deur lopen van veuren toe aachteren” (Vuijsters, 1949).

2.12.8. Vogels
Er werden op 8 mei 2015 een paartje Kuifeend, 1♂ Wilde eend en een Dodaars
waargenomen.
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Tabel 13 Tansley-opname van het Lammerenven, 6 augustus 2015 (GK, MS, DT).
Oever
Betula pendula
Ruwe berk
Betula pubescens
Zachte berk
Carex rostrata
Snavelzegge
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
Eleocharis multicaulis
Veelstengelige waterbies
Epilobium tetragonum
Kantige basterdwederik
Erica tetralix
Dophei
Eriophorum angustifolium
Veenpluis
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Juncus effusus
Pitrus
Larix sp.
Larix
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Osmunda regalis
Koningsvaren
Pinus sylvestris
Grove den
Populus tremulus
Ratelpopulier (esp)
Quercus robur
Zomereik
Quercus rubra
Amerikaanse eik
Rhamnus flammula
Sporkenhout
Salix cinerea
Grauwe wilg
Water
Carex rostrata
Snavelzegge
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Spirogyra sp.
groenwier
Moslaag (water)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Moslaag (oever)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Sphagnum fimbriatum
Gewimperd veenmos
Sphagnum papillosum
Wrattig veenmos
Sphagnum squarrosum
Haakveenmos
Hoog op oever (twijfelachtig mee te tellen) of anderszins buiten opname
Calluna vulgaris
Struikhei
Deschampsia flexuosa
Bochtige smele
Juncus tenuis
Tengere rus
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
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2.13. GAD – Groot Aderven
Bezocht 6 juni 2015 (macrofauna, libellen, algemene indrukken) DT; 7 aug.
2015 DT, MJS (schietmotten); 10 sep. 2015 DT (vegetatie, libellen, macrofauna).

2.13.1. Algemeen
Het Groot Aderven ligt in de bossen van Oisterwijk. De oever boven water is
steil. De bodem van het ven is tot vlak langs de oevers met veel blad, takjes en
fijn en grof detritus bedekt en al tot vrij dicht aan de oever ligt er een dikke
laag veenbagger. Een kale zandbodem is aan de westelijke helft plaatselijk
aanwezig (op plekken waar honden worden uitgelaten). Aan de noordelijke
kant van de westpunt is een fraaie verlandingszone aanwezig (zie vegetatie).
Het water is langs de oevers ongeveer 1 m diep, in het midden naar schatting
1,5-2 m.

2.13.2. Water
Het water is zeer helder, bijna kleurloos, zicht geschat op 150 cm op 10 sept.
2015.

Figuur 94

Water uit het Groot Aderven, 6 juni 2015.

2.13.3. Vegetatie
Het bos staat overal vlak langs de oever en een groot deel van de oevervegetatie bestaat uit struweel, vooral Gagelstruweel en verder staat er ook Berk, Pitrus, Pijpenstrootje en Braam. Aan de waterzijde staat op veel plekken Moerashertshooi.
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De westpunt is duidelijk verrijkt, met opvallend genoeg een aantal planten van
Liesgras (enige ven met deze soort) en Grote lisdodde. Kennelijk een erfenis
uit de tijd toen het ven als visvijver dienst deed (meded. Herman van Dam).
De westpunt en de westelijke helft van de noordoever hebben een 1-3 m brede
kragge, waar vooral Gele lis, Moerashertshooi, Waternavel en Snavelzegge
staat.
Ongeveer in het midden van het ven steekt een landtong het ven in. Hier staat
veel veenmos. Langs de westpunt is een kleine verlandingszone aanwezig met
Waterdrieblad, Grote lisdodde, Mattenbies en Gele lis. Langs de noordoever
staat ook een strook met Blaaszegge. In het glasheldere water werd één plantje
van Klein blaasjeskruid aangetroffen.
Aan de oostpunt van het ven staat hier en daar Riet, wat een hoogte tot 4 m
bereikt!
De Tansley-opname is aan het eind toegevoegd.

Figuur 95

Noordoever van het Groot Aderven, gezien in westelijke richting, 6 juni 2015.
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Figuur 96

Westpunt van het Groot Aderven, met verlandingszone, 6 juni 2015.

Figuur 97

Velden van Witte waterlelie en Drijvend fonteinkruid in het Groot Aderven, 6 juni
2015.

In het water staat veel Witte waterlelie en er zijn ook grote velden met Drijvend fonteinkruid aanwezig.

2.13.4. Paddenstoelen
Op 18 mei 2015 zijn twee soorten van de Rode Lijst aangetroffen: het Mijtertje
(Mitrula paludosa) (Bedreigd) en het Vlokkig veenmosklokje (Galerina paludosa) (Kwetsbaar) (E. Brouwer in e-mail, 27 februari 2017).

2.13.5. Macrofauna
Deze onderzocht op 6 juni 2015 en 10 sept. 2015. Langs de noordoever is macrofauna verzameld aan de waterzijde langs het struweel; ook langs de oever
van schiereiland in het westelijk deel en in de veenmospoeltjes aldaar is gemonsterd. Er werden veel watermijten, waterspin, en verschillende waterkevers
gevangen. Op 10 sept. 2015 is macrofauna verzameld in de veenmospoeltjes en
langs de oevervegetatie van het schiereiland. Op het water waren ruim 10 Grote schaatsenrijders aanwezig. Op 2 bladeren van een Witte waterlelie waren 25
huisjes van Tricholeiochiton fagesii aanwezig (weliswaar leeg)

2.13.6. Schietmotten, haften en libellen
Op 6 juni 2015 werd Triaenodes bicolor overdag waargenomen. Op 7 aug.
2015 is met licht gevangen langs de noordoever van het ven. Hierbij werden
ruim 100 Agraylea sp., 25 Agrypnia varia en enkele Oxyethira sagittifera aangetroffen.
Haften werden in 2015 niet aangetroffen. Op 6 juni 2015 werden Smaragdlibel,
Grote roodoogjuffer, Vuurjuffer, Azuurwaterjuffer en Viervlek gespot. Op 10
sept. 2015 werden Koraaljuffer, Bruinrode heidelibel, Bloedrode heidelibel,
Watersnuffel en Houtpantserjuffer waargenomen. Uit de voorgaande jaren
(2010-2014) zijn ook nog Gewone oeverlibel, Bruine glazenmaker, Gewone
pantserjuffer, Bruine winterjuffer en Platbuik gezien (Waarneming.nl).
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2.13.7. Amfibieën
Er werden op 6 juni 2015 talrijke larven van Groene kikkers aangetroffen in
het macrofaunamonster, > 1000. Ook werd een larve van de Gewone pad aangetroffen. Verder werd een volwassen Groene kikker en een jonge Bruine kikker waargenomen.

2.13.8. Vis
In de oeverzone lang het schiereiland werd op 10 sept. 2015 een Amerikaanse
hondsvis gevangen. Leuven & Oyen (1987) vermelden in hun onderzoek
Snoek, Rietvoorn, Brasem en Baars; daarnaast melden ze de volgende soorten
die niet in hun studie werden aangetroffen maar wel bekend waren van het ven:
Zeelt, Karper, Blankvoorn, Paling, Kolblei en Pos. Opmerkelijk veel soorten
dus, maar geen Amerikaanse hondsvis.

2.13.9. Vogels
Op het ven was op 6 juni 2015 een roepend vrouwtje Kuifeend aanwezig.
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Tabel 14 Tansley-opname Groot Aderven, 10 sept. 2015 (DT).

Oever
Betula pubescens
Zachte berk
Bidens frondosa
Zwart tandzaad
Calamagrostis canescens
Hennegras
Carex elata
Stijve zegge
Carex rostrata
Snavelzegge
Carex vesicularia
Blaaszegge
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
Glyceria maxima
Liesgras
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Iris pseudacorus
Gele lis
Juncus effusus
Pitrus
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Lysimachia vulgare
Grote wederik
Menyanthes trifoliata
Waterdrieblad
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Myrica gale
Gagel
Phragmites australis
Riet
Pinus sylvestris
Grove den
Quercus robur
Zomereik
Quercus rubra
Amerikaanse eik
Rhamnus flammula
Sporkenhout
Rubus sp.
braam (soort)
Salix cinerea
Grauwe wilg
Sorbus aucuparia
Wilde lijsterbes
Typha latifolia
Grote lisdodde
Vaccinium myrtillus
Blauwe bosbes
Water
Carex rostrata
Snavelzegge
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Phragmites australis
Riet
Potamogeton natans
Drijvend fonteinkruid
Schoenoplectus lacustris
Mattenbies
Typha latifolia
Grote lisdodde
Utricularia minor
Klein blaasjeskruid
Batrachospermum turfosum
Kikkerdrikwier
Draadwieren
Draadwieren
Moslaag (oever)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum fimbriatum
Gewimperd veenmos
Moslaag (water)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
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2.14. STA – Staalbergven
Bezocht 5 juni 2015 KL, DT (indrukken, macrofauna); 19 aug. 2015 DT, HvD
(schietmotten lichtvangst); 31 aug. 2015 DT, JB (vegetatie-opname per kano);
8 sept. 2015 DT, Peter Voorn (nader onderzoek biesvaren, macrofauna); 1 nov.
2015 DT (macrofauna); 21 dec. 2015 JB, nader onderzoek naar mos. Bij alle
bezoeken zijn ook libellen genoteerd.

2.14.1. Algemeen
Het Staalbergven ligt a7an de noordkant van het Oisterwijkse bossen- en vennengebied. Noordelijk ervan ligt het Wolfsputven, ten zuiden ervan het Groot
Aderven.
Het ven is in gebruik als open luchtzwembad en zodoende wordt de waterkwaliteit streng gemonitord. Het zwembadgedeelte ligt aan de noordoever. Op 30
aug. 2015 kwamen volgens het personeel van het zwembadbedrijf 1200 mensen en 300 honden zich verpozen. Ook de honden gaan te water. Ondanks dat
was van deze drukte op 31 aug. 2015 geen spoor te merken, noch van afval e.d.
Oeverkruid groeit tot aan de ligweide en onder de steigers waar vanaf mensen
te water gaan of hun waterfiets afmeren. Slechts een strook van zo’n 50 m is
door het vele in- en uit het water lopen kaal zand.
Het ven wordt omgeven door hoog opgaand struweel, wat tot dicht op de oever
staat.
Het ven heeft onder water zeer flauwe oevers en zodoende is de begroeibare
zone het hele ven. Grote delen van het ven zijn 0,5-1 m diep. In het midden is
het water ongeveer 1,5 m diep. De diepste plek is nabij een vierkanten, betonnen constructie langs de noordoever, waar het water 2,5 m diep is.
Langs de noordoever, aan de oostkant en in de westpunt, en plaatselijk ook
langs de zuidoever, is de moslaag 20-40 cm dik, en ligt deze op een 10-20 cm
dikke baggerlaag. Deze laag borrelt flink op bij het doorlopen (hierbij komt
H2S vrij).

2.14.2. Water
Op 5 juni 2015 is het water is kleurloos en glashelder; er is overal bodemzicht;
aangezien het ven maximaal 2,5 m diep is, is het doorzicht ook 2,5 m.
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Figuur 98

Water uit het Staalbergven, 5 juni 2015.

Figuur 99

Opborrelend gas uit de bodem langs de oostelijke noordoever van het Staalbergven,
31 aug. 2015.

2.14.3. Vegetatie
Het ven ligt in het bos en langs het grootste deel van de oever staat het bos er
vlak op. Aan de noordzijde is het zwembad, en daar is de oever meer open.
De oevers van het ven zijn aan de waterzijde voor een groot deel begroeid met
Oeverkruid. Aan de landzijde is er vooral Moerashertshooi.

Figuur 100

Noordoever van het Staalbergven, gezien in oostelijke richting. Op de oever is zeer
veel Moerashertshooi aanwezig (landzijde) en Oeverkruid (waterzijde). Op de achtergrond de vierkanten betonnen constructie en diepste plek van het ven, 31 aug. 2015.

De waterbodem is voor een groot deel begroeid met Oeverkruid en Geoord
veenmos. De determinatie van het mos is verricht aan verzameld materiaal bij
het duikonderzoek op 7 sept. 2015. Het mos werd opgestuurd naar Henk Siebel, die constateerde dat het Geoord veenmos betrof (eerder werd zowel aan
Vensikkelmos als aan Bronmos gedacht). Het betreft een afwijkende onderVeldwerkrapport Stichting Semblis 2017/1
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watergroeivorm van deze soort (H. Siebel in e-mail, 23 dec. 2015). John
Bruinsma trof op 21 dec. 2015 naast Geoord veenmos ook een Warnstorfiasoort aan (J. Bruinsma in e-mail, 22 dec. 2015).
Oeverkruid en Geoord veenmos domineren de vegetatie. Een kleiner deel van
de bodem is kaal. Op de bodem staan plaatselijk veldjes met Grote biesvaren.
Deze werd bij de Tansley-opname (die werd uitgevoerd per kano) niet waargenomen, maar bij duikonderzoek op 8 september 2015 werden ze wel gespot. Ze
waren lastig te vinden omdat er veel mos staat, wat ook stof invangt; enkele
sprietjes staken hier dan boven uit en bleken een populatie Grote biesvaren te
betreffen.

Figuur 101

Resultaten van het duikonderzoek naar de Grote biesvarens in het Staalbergven, 8
sept. 2015. Ook is de gedoken route aangegeven.

In 2013 is de watervegetatie van het Staalbergven zeer uitgebreid gekarteerd
(Kierkels 2013). De Grote biesvaren werd toen het meest langs de oostpunt
aangetroffen. Op deze plaatsen is de soort in 2015 opnieuw gevonden, zij het
dat lagere aantallen worden gezien. De hoogste aantallen in 2015 zijn ruim 100
planten in de oostpunt. In 2013 is vooral in de oostelijke helft gedoken (meded.
P. Voorn). Op 8 sept. 2015 is het hele ven doorgezwommen en hierbij werd
ook in het westelijke deel, vlak langs de zuidoever, een veld van enkele vierkante meters met Grote biesvaren gevonden.
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Figuur 102

Grote biesvaren uit het Staalbergven (veldaquarium), 8 sept. 2015.

Figuur 103

Oeverkruid uit het Staalbergven (veldaquarium), 8 sept. 2015.

Het Oeverkruid is op veel plekken bealgd.
In het water staan op 31 aug. 2015 alleen rozetten van Oeverkruid en Drijvende
waterweegbree. Eerder (in 1992 en later ook nog, in 2000) waren ook bloeiende Drijvende waterweegbree aanwezig (meded. J. Bruinsma).
In de oostpunt van het ven staat Riet, wat ook tot in het water groeit (waterriet).
Tansley-opname bijgevoegd (Tabel 1).

2.14.4. Macrofauna
Macrofauna is onderzocht langs de noordoever op 5 juni 2015 en langs de
zuidoever op 8 sept. 2015.
Op het water zijn Grote schaatsenrijders aanwezig.
Er zijn geen mollusken of kreeftachtigen aangetroffen in het ven.
Op 8 sept. 2015 werd in de oostpunt, op een dode in het water liggende boom,
talrijke lege kokers aangetroffen van kokerjuffers. Vermoedelijk is het vooral
de soort Agrypnia varia. Op 1 nov. 2015 werd langs de oostpunt een aanvullend monster genomen met een zeef.

2.14.5. Schietmotten, haften en libellen
Op 5 juni 2015 zijn overdag Triaenodes bicolor, Oecetis lacustris en O. ochracea aangetroffen. Op 19 aug. 2015 zijn schietmotten onderzocht met licht.
Hierbij werd vooral Agrypnia varia aangetroffen: ruim 40 indd. Ook werden
zo’n 250 Ecnomus / Polycentropodidae aangetroffen.
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Op 10 september 2015 zijn overdag schietmotten gesleept. Hierbij werd de
zeldzame Agrypnia obsoleta aangetroffen.
Volwassen haften werden in 2015 niet gevonden, maar wel werden larven van
Leptophlebia vespertina opgemerkt in het macrofaunamonster.
Boven het water vlogen op 5 juni 2015 Smaragdlibel, Watersnuffel, Viervlek,
Gewone oeverlibel, Lantaarntje en Vuurjuffer. Op 31 aug. 2015 Koraaljuffer,
Watersnuffel, Lantaarntje, Bruinrode heidelibel, Grote keizerlibel en Gewone
oeverlibel. Op 8 sept. 2015 werden Houtpantserjuffer, Bruinrode heidelibel,
Paardenbijter en Watersnuffel gezien. In 2010-2014 werden verder nog Tengere pantserjuffer, Azuurwaterjuffer, Blauwe glazenmaker, Blauwe breedscheenjuffer en Bruine glazenmaker waargenomen; op 19 juli 2008 werden bovendien
Glassnijder en Noordse witsnuitlibel waargenomen (Waarneming.nl).

2.14.6. Amfibieën en reptielen
Langs de oevers werden op 5 juni 2015 vooral Groene kikkers aangetroffen,
zowel adulte als larven. Ook werd een Salamanderlarve gevonden. Ook op 8
sept. 2015 werden, in de oostpunt, enkele salamanderlarven gevonden. Op 1
nov. 2015 werd in de oostpunt een adulte Vinpootsalamander aangetroffen. Op
14 maart 2012 werd een Heikikker waargenomen en op 20 mei 2010 een
Roodwangschildpad (Waarneming.nl)

2.14.7. Vis
Er is bij geen van de bezoeken vis aangetroffen. Mogelijk is wel vis aanwezig:
een zeer waarschijnlijke waarneming van Snoek werd gedaan door Peter
Voorn, die tijdens een avondbezoek in 2014 een grote vis een slag op het water
hoorde maken; dit moet haast wel een Snoek hebben betroffen (meded. P.
Voorn). Leuven & Oyen (1987) troffen bij hun onderzoek geen vis aan, maar
melden wel drie soorten die van het ven bekend waren: Rietvoorn, Blankvoorn
en Paling.

2.14.8. Vogels
Op 31 aug. 2015 waren 2 Meerkoeten, 2Kuifeenden, 3 Wilde eenden, een IJsvogel en een roepende Dodaars aanwezig. Er vlogen ook 25 Canadese ganzen
over. Op 8 sept. 2015 werden 4 Dodaarzen, 2 Kuifeenden, 4 Wilde eenden en
een IJsvogel gezien. Er vlogen ook 5 Lepelaars over.

2.14.9. Zoogdieren
Er werden tijdens het onderzoek naar schietmotten op 19 aug. 2015 enkele
vleermuizen waargenomen: vermoedelijk betroffen dit Laatvlieger en een
tweetal Watervleermuizen.
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Tabel 15 Tansley-opname van het Staalbergven, 31 aug. 2015 (JB, DT), incl. aanvulling
duikonderzoek 8 sep. 2015 (PV) en aanvulling JB 21 dec. 2015).

Oever
Betula pendula
Ruwe berk
Bidens frondosa
Zwart tandzaad
Carex rostrata
Snavelzegge
Cirsium palustre
Kale jonker
Drosera intermedia
Kleine zonnedauw
Eleocharis multicaulis
Veelstengelige waterbies
Eupatorium cannabina
Koninginnekruid
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Iris pseudacorus
Gele lis
Juncus acutiflorus
Veldrus
Juncus bulbosus
Knolrus
Juncus effusus
Pitrus
Littorella uniflora
Oeverkruid
Luronium natans
Drijvende waterweegbree
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Lysimachia vulgare
Grote wederik
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Myrica gale
Gagel
Phragmites australis
Riet
Pinus sylvestris
Grove den
Quercus robur
Zomereik
Quercus rubra
Amerikaanse eik
Rhamnus flammula
Sporkenhout
Salix cinerea
Grauwe wilg
Typha latifolia
Grote lisdodde
Water
Elatine hexandra
Gesteeld glaskroos
Isoetes lacustris
Grote biesvaren
Littorella uniflora
Oeverkruid
Luronium natans
Drijvende waterweegbree
Moslaag (water)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Moslaag (oever)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Sphagnum fallax
Fraai veenmos
Warnstorfia sp.
sikkelmos (soort)
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
< 1 % weergegeven als 0,5 %
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2.15. WOL – Wolfsputven
Bezocht 3 mei 2015, MJS, DT. Somber weer, motregen en 14°C. Algemene
indrukken; macrofauna (2 monsters); vogels; libellen; amfibieën; 5 aug. 2015
MJS, DT (schietmotten); 14 aug. 2015 EvdD, DT (vegetatie); 30 okt. 2015 DT
(macrofauna).

2.15.1. Algemeen
Het Wolfsputven ligt in het noorden van de cluster van de Oisterwijkse vennen.
Het ven is smal, en ligt ingeklemd in het bos. Pal langs de noordkant loopt de
Vennenlaan. Vlak langs de zuidkant loopt een wandelpad, en zuidelijk hiervan
ligt het openlucht zwembad van het Staalbergven, wat echter met een hoog hek
van het genoemde pad is gescheiden. Het water van het ven is slechts op enkele
plaatsen makkelijk toegankelijk, doordat langs een groot deel Gagel- en ander
struweel tot aan de waterlijn staat. Aan de oostelijkste punt is het ven het makkelijkst te bereiken.
Het ven lijkt uit meerdere delen te bestaan, die van elkaar gescheiden zijn maar
op 3 mei 2015 was het één ven, met op twee plaatsen elkaar sterk naderende
oevers. De oriëntatie van het is zuidwest-noordoost. Het ven is ongeveer 350 m
lang en 15 tot 60 m breed. Op de bodem van het ven ligt veel fijn en grof organisch materiaal: blad, takjes en veenbagger. Langs de oostkant is een verlandingszone.

2.15.2. Water
Het water is op 3 mei 2015 helder maar bruin. EGV 513 μS/cm; pH 5,4 (metingen ’s anderendaags op lab). Het water staat vermoedelijk ± 20 cm hoger
dan normaal, gezien de gagel die met de voeten in het water staat. Het doorzicht werd op 3 mei 2015 geschat op 50 cm.

Figuur 104

Water uit het Wolfsputven, 30 okt. 2015
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2.15.3. Vegetatie
De oevers zijn onder water steil. Langs een groot deel van het ven zijn de oevers afwisselend begroeid met Gagel, Pitrus en Pijpenstrootje. Hiertussen staat
berk, haagwinde. Er staat overal wel wat veenmos in het water (Sphagnum denticulatum).
In de oostpunt is een veld met Smal tandzand aanwezig.
Op het water is een 5-10 m brede strook met Witt waterlelie aanwezig. Waterlelie bedekt ongeveer de helft van het hele ven. Hier en daar is draadwier wat
op Spirogyra lijkt.
De Tansley-opname is achteraan dit verslag gevoegd.

Figuur 105

Noordkant van het Wolfsputven (monsterpunt WOLm1). Links: gezien richting oost;
rechts: gezien richting west. Foto’s 3 mei 2015.

2.15.4. Macrofauna
De macrofauna is op 3 mei 2015 op twee locaties onderzocht (noordoever en
oostpunt) en op 30 okt. 2015 op een locatie (oostpunt).
Op de bodem van het ven ligt hier veel fijn en grof organisch materiaal: blad,
takjes en veenbagger. In de bagger zitten larven van de slijkvlieg Sialis lutaria.
Er zijn erg veel kikkervisjes aanwezig en veel watervlooien. Wat betreft
macrofauna worden vooral duikerwantsen aangetroffen: Sigara distincta,
Callicorixa praeusta en Cymatia bonsdorffii (Corixidae), platte waterwants
Ilyocoris cimicoides en Notonecta glauca aangetroffen, en ook kevers, zoals de
Eironde watertor Hyphydrus ovatus, de Pieptor Hygrobia tarda en
Graphoderus cinereus. De duikerwantsen zitten vooral in het open water op de
bodem, op de veenbagger dus; de andere wantsen en de meeste kevers zitten in
en langs de oever, langs en tussen de pollen met Pijpenstrootje.
In het veenmos, wat in mei 2015 nog kleine poeltjes bevat, werden enkele larven van de haft Leptophlebia vespertina aangetroffen. Ook werden hier waterroofkevertjes van het genus Hydroporus aangetroffen.
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Figuur 106

Veenmospoel, omgeven door Gagel en Pijpenstrootje bij monsterpunt 2, aan de
zuidkant van het Wolfsputven. Vindplaats van larven van de haft Leptophlebia vespertina.
Foto 3 mei 2015.

2.15.5. Schietmotten, haften en libellen
Op 5 aug. 2015 werd onder goede omstandigheden gevangen. Er werden ruim
10 soorten gevangen. Op 30 okt. 2015 werd overdag 1 Limnephilus nigriceps
gevangen.
Langs het ven werden op 3 mei 2015 enkele subimago´s van de haft Leptophlebia vespertina aangetroffen, een N2000-soort.
Op 3 mei 2015 werden enkele Vuurjuffers waargenomen. Het was niet zulk
best weer, waardoor lang niet alle soorten zullen zijn gevonden. Op 14 aug.
2015 werden Watersnuffel en Bloedrode heidelibel waargenomen. Op 30 okt.
2015 werden twee Houtpantserjuffers waargenomen.

2.15.6. Amfibieën en reptielen
Op beide monsterpunten in het ven werden talrijke kikkervisjes aangetroffen.
Verder werden hier en daar Groene kikkers gehoord en een Bruine kikker gespot. Er is ook wel eens een Roodwangschildpad gezien.

2.15.7. Vis
De aanwezigheid van Kuifeenden en Dodaarzen, die op 3 mei 2015 op het ven
werden gezien, kan op de aanwezigheid van Amerikaanse hondsvis of andere
vis wijzen. Hondsvisjes werden bij de macrofaunabemonsteringen op 3 mei
2015 en 30 okt. 2015 echter niet aangetroffen. Op 14 augustus 2015 werd wel
een grote Goudkarper gespot, die aan de oostpunt aan kwam zwemmen.
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Figuur 107

Een 50 cm lange, bleekgele Goudkarper aan de oostkant van het Wolfsputven. Foto 14
aug. 2015.

2.15.8. Vogels
Op het ven werden 1 ♂ Wilde eend, 1 ♀ Wilde eend met pulli, 4 ♂2♀ Kuifeend, een Meerkoet en op twee plaatsen (nabij WOLm1 en WOLm2) roepende
Dodaarzen waargenomen. Op 30 okt. 2015 werden 25 Wilde eenden, 3 Wintertalingen, 2 Kuifeenden en een IJsvogel waargenomen.
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Tabel 16 Tansley-opname van het Wolfsputven, 14 aug. 2015 (EvdD, DT).

Oever
Betula pubescens
Bidens connata
Bidens frondosa
Dryopteris carthusiana
Glyceria fluitans
Hydrocotyle vulgaris
Juncus effusus
Lycopus europaeus
Lysimachia vulgare
Molinia caerulea
Myrica gale
Quercus rubra
Rhamnus flammula
Rubus sp.
Salix cinerea
Sorbus aucuparia
Vaccinium myrtillus

Zachte berk
Smal tandzaad
Zwart tandzaad
Smalle stekelvaren
Mannagras
Gewone waternavel
Pitrus
Wolfspoot
Grote wederik
Pijpenstrootje
Gagel
Amerikaanse eik
Sporkenhout
braam (soort)
Grauwe wilg
Wilde lijsterbes
Blauwe bosbes
Drents krentenboompje

Water
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Moslaag (water)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Moslaag (oever)
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Sphagnum fimbriatum
Gewimperd veenmos
Sphagnum squarrosum
Haakveenmos
Sphagnum sp.
veenmos (nog det.)
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
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2.16. BEE – Beeldven
Bezocht 4 mei 2015 MS, DT (macrofauna, libellen); 14 aug. 2015 DT, EvdD
(vegetatie, libellen); 1 okt. 2015 DT (macrofauna); 30 okt. 2015 (schietmotten).

2.16.1. Algemeen
Het Beeldven is een klein ven ten oosten van Oisterwijk, gelegen op het landgoed Nemerlaer. Het ven ligt in zuidwest-noordoost oriëntatie, is ovaal en meet
80 bij 120 m. De landschappelijke ligging is prachtig.
De bodem van het ven is bedekt met blad, takjes, en veenbagger. Dit werd op
verschillende plekken langs de oever vastgesteld. Toch ligt er in een groot deel
van het ven nauwelijks bagger. Op 14 aug. werd 2015 vastgesteld dat het water
in het midden ongeveer 2 m diep is. In de ondiepere delen ligt nauwelijks bagger (< 5cm), behalve dus direct langs de oevervegetatie langs de zuid en noordrand. Ook het water rondom het eiland bevat slechts een cm of 10 bagger.
De onderwater-oevers van het ven zijn steil: pal achter de oever is het water
direct 60 cm diep. Het ven heeft daardoor de vorm van een badkuip.

2.16.2. Water
Het water is helder maar erg bruin, kennelijk door humuszuren. Het doorzicht
bedroeg 1 m.

Figuur 108
Figuur 109
Figuur 110

De zuidoever van het Beeldven, gezien in westelijke richting op 4 mei 2015.
Het water van het Beeldven is helder maar diepbruin.
Het water van het Beeldven stond op 4 mei 2015 hoog; de peilschaal staat bijna
helemaal onder water.

2.16.3. Vegetatie
Het hele ven heeft ongeveer gelijkaardige oevers. Deze zijn afwisselend begroeid met Riet, Gagel, Zwarte els, Zachte berk, Grauwe wilg en Draadzegge.
In de noordoost-punt staat Wateraardbei. Langs de oever, aan de waterzijde,
staat langs grote delen van het ven een zone met Moerashertshooi. In het water
staat Witte waterlelie, Gele plomp (in de zomer niet meer waargenomen) en bij
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monsterpunt mafa-2 dreef wat Groot blaasjeskruid (in de zomer ook niet meer
aangetroffen).
Langs de zuidoever, aan de landzijde van het ven, is de oever vochtig en staat
er veel Pitrus, Sphagnum, Riet en hier en daar Duizendknoopfonteinkruid. In
de oevers is hier en daar wat draadwier aanwezig, vermoedelijk Spirogyra
aanwezig. Dit vormt echter nergens ´flab´.
Bij de vegetatie-opname op 14 augustus 2015 is in het water staat noch veenmos, noch andere ondergedoken planten aangetroffen.
Er is aan de noordzijde een veld waterriet aanwezig, dat de grootste bijdrage
levert aan de emerse vegetatie (totaal geschat op 2% van het hele ven).

Figuur 111.

De zuidoever van het Beeldven is in het midden onderbroken en
verbonden met een ondiepe zone met veenmos en Duizendknoopfonteinkruid. Foto 4 mei 2015.
Duizendknoopfonteinkruid in de ondiepe zone langs de zuidoever van het
Beeldven. Foto 4 mei 2015.

Figuur 112.

Figuur 113.
Figuur 114.

Gewimperd veenmos (Sphagnum fimbriatum) op de zuidoever van het Beeldven. Foto
4 mei 2015.
Draadzegge langs de westoever van het Beeldven, ter hoogte van het ‘beeldeneiland’.
In het water staat Witte waterlelie. Foto 4 mei 2015 (foto genomen in noordelijke
richting).
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Figuur 115
Figuur 116

Riet en Moerashertshooi langs de westoever van het Beeldven, ter hoogte van het
‘beeldeneiland’ (links op de foto). Foto 4 mei 2015.
Platbuik, gespot ten noorden van het ven. Foto 4 mei 2015

2.16.4. Macrofauna
Op twee punten is op 4 mei 2015 de macrofauna onderzocht: langs de zuidoever en langs de westoever. In het najaar is macrofauna bemonsterd aan de
westoever en aan de noordoostpunt. Achter de oever hier zijn enkele poeltjes,
waar een apart monstertje werd genomen.
Er is op 4 mei 2015 maar weinig macrofauna aangetroffen. In de macrofaunamonsters werden vooral kikkervisjes gevangen. Van de wantsen werden enkele schaatsenrijders gezien (Aquarius paludum, Gerris sp.), verder de Platte
waterwants Ilyocoris cimicoides en de Staafwants; er werden enkele duikerwantsen gevonden, maar slechts een luttel aantal, waaronder Cymatia bonsdorffii; van de kevers alleen Hyphydrus ovatus en Noterus crassicornis; van de
kokerjuffers werden larven van Polycentropodidae en Limnephilus aangetroffen. Van de haften werden alleen Cloeon sp. gevonden; van de libellen werden
larven van de Watersnuffel en Glassnijder gevonden. Daarnaast werden de
bloedzuiger Erpobdella testacea, de waterspin, de waterpissebed en de watermijt Hydrodroma despiciens aangetroffen. Op 1 oktober 2015 werden langs de
noordoosthoek veel waterkevers gevangen, waaronder verschillende Acilius,
Hydroporus en Hydrophilidae. In een klein poeltje vlak achter het ven, maar
nog steeds behorend tot de oever, werden ook veel waterpissebedden aangetroffen en enkele kleine, zwarte waterkevers van het geslacht Hydroporus.
Langs de westoever werd weinig macrofauna gevonden, de meeste dieren die
werden aangetroffen zaten in de oever van de hier in het ven uitkomende
dwarssloot. Hieronder was een larve van de Glassnijder.
Ook zijn op 1 oktober 2015 enkele bladeren van Witte waterlelie afgespeurd,
maar hierop werd geen macrofauna aangetroffen.

2.16.5. Schietmotten, haften en libellen
Op 4 mei 2015 werd de schietmot Oligotricha striata waargenomen langs de
zuidoever. Op 30 okt. 2015 werd bij zonnig en warm weer (15°C) door de vegetatie langs het ven gesleept, maar hierbij werden geen schietmotten aangetroffen. In 2016 is een aanvullende lichtvangst uitgevoerd, waarbij ruim 10
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soorten werden gevonden; diverse zijn typische stromend water-soorten, die
van de nabij stromende Rosep afkomstig zullen zijn.
Haften werden in 2015 niet aangetroffen.
Tijdens het bezoek op 4 mei 2015 werden Vuurjuffers, Viervlek, Platbuik en
Smaragdlibel gezien. Op 14 augustus 2015 werd ook de Koraaljuffer, Viervlek,
Grote keizerlibel, Gewone oeverlibel, Bruine glazenmaker, Bloedrode heidelibel en Watersnuffel aangetroffen.

2.16.6. Amfibieën
Er werden in de macrofaunamonsters grote aantallen kikkervisjes aangetroffen
en verder werden Groene kikkers gespot.

2.16.7. Vis
Er werden bij beide macrofaunabemonsteringen Amerikaanse hondsvisjes gevangen langs de zuidkant van het ven. Deze is wellicht de reden voor de
schaarsheid van de macrofauna en de afwezigheid van salamanders. Leuven &
Oyen (1987) melden in hun studie Zeelt, en als soorten die al bekend waren
van het ven Snoek, Rietvoorn, Baars, Blankvoorn en Karper. Amerikaanse
hondsvis melden ze niet; mogelijk is deze soort pas recent in het ven terecht
gekomen.

Figuur 117

Amerikaanse hondsvis aangetroffen langs de zuidrand van het ven, 4 mei 2015.

2.16.8. Vogels
Er op 4 mei 2015 werd slechts een paartje Wilde eend gezien op het ven. In de
oevers werden Kleine karekiet, Grasmus en Koekoek gehoord en verder op de
heide zong een Sprinkhaanzanger. Op 14 augustus 2015 werd een IJsvogel en
een Waterhoen aangetroffen. Op 1 okt. en 30 okt. 2015 was een IJsvogel aanwezig.
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Tabel 17 Tansley-opname van het Beeldven, 14 aug. 2015 (EvdD, DT).
Oever
Alnus glutinosa
Zwarte els
Betula pubescens
Zachte berk
Blechnum spicant
Dubbelloof
Calluna vulgaris
Struikhei
Carex lasiocarpa
Draadzegge
Carex rostrata
Snavelzegge
Comarum palustre
Wateraardbei
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
Eleocharis multicaulis
Veelstengelige waterbies
Erica tetralix
Dophei
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Juncus acutiflorus
Veldrus
Juncus bulbosus
Knolrus
Juncus effusus
Pitrus
Lysimachia vulgare
Grote wederik
Lythrum salicaria
Grote kattenstaart
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Myrica gale
Gagel
Peucedanum palustre
Melkeppe
Phragmites australis
Riet
Pinus sylvestris
Grove den
Potamogeton polygonifolius
Duizendknoopfonteinkruid
Quercus robur
Zomereik
Rhamnus flammula
Sporkenhout
Rubus sp.
braam (soort)
Sorbus aucuparia
Wilde lijsterbes
Typha latifolia
Grote lisdodde
Vaccinium myrtillus
Blauwe bosbes
Spirogyra sp.
groenwier
Zygogonium ericetorum
Heideviltwier
Water
Carex rostrata
Snavelzegge
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Nuphar lutea
Gele plomp
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Phragmites australis
Riet
Typha angustifolia
Smalle lisdodde
Utricularia vulgaris
Groot blaasjeskruid
Moslaag (oever)
Polytrichium sp.
haarmos (soort)
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Sphagnum fimbriatum
Gewimperd veenmos
Sphagnum palustre
Gewoon veenmos
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
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2.17. BEL – Belversven
Bezocht 4 april 2015 MJS, DT (algemene indrukken), 10 C, wisselend bewolkt; 22 april 2015 MS, DT, excursie NM en HvD, EBR (algemene indrukken, schietmotten), 15 C, wisselend bewolkt; 30 mei 2015, MJS, DT (macrofauna), zonnig, 18 graden, na regen ’s ochtends; 4 juni 2015 DT, KL, MJS
(Schietmotten lichtvangst); 3 aug. 2015 AA, DT (vegetatie), zeer warm en
zonnig; 21aug. 2015 DT, PJN, MJS (Schietmotten lichtvangst), warm; 31 okt.
2015, DT, KL, MJS, 15 C, onbewolkt, droog, zonnig, 3 Bft. (macrofauna,
schietmotten).

2.17.1. Algemeen
Het Belversven is een stroomdalven. Het ligt gemiddeld ongeveer 200 m oostelijk van de Rosep. De Rosep stroomt van zuid naar noord en ook het ven is
zuid-noord georiënteerd. Het ven is groot en meet 200 bij 700 m (8 ha).
Het ven is makkelijk toegankelijk via de paden in het bos die er langs leiden.
Het water van het ven staat hoog ten opzichte van de Rosep. Aan de zuidwestzijde is ook een overstort vanuit het Belversven. In de periode voorafgaand aan
het veldwerk (eind maart-begin april 2015) had het veel geregend; zodoende
werd op 4 april 2015 veel water overgestort.
In 2006 werden tonnen slib verwijderd
(http://www.oisterwijkinbeeld.nl/belversven/). Ook zijn toen vissersbootjes
weggehaald. Vroeger werd er dus gevist..

2.17.2. Water
Het water is helder, vermoedelijk is er in het hele ven bodemzicht; het zicht is
zeker 100 cm. Niet ver uit de oever is er al een kale zandbodem. Het water
langs de zuidwestoever (BELm5) was op 30 mei 2015 licht geelbruin (foto).
Het water in de veenpoeltjes was op 30 mei 2015 haast kleurloos (BELm7),
EGV 92,7 μS/cm, pH 4,5.

Figuur 118

Water uit het Belversven (zuidoosthoek), 30 mei 2015.

Figuur 119

Water uit het Belversven (zuidwesthoek), 30 mei 2015.
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2.17.3. Vegetatie
De vegetatie is zeer soortenrijk. De vegetatie en de oever zelf zijn bovendien
nogal verschillend van aard langs de verschillende kanten van het ven. Daarom
zijn van de vegetatie drie opnamen gemaakt (Fig. 119). De verschillende oevers worden hier apart besproken. De Tansley-opnames zijn hier achter gevoegd (Tabel 1).

Figuur 120

Trajecten van de vegetatie-opnamen in het Belversven, 3 aug. 2015.

Figuur 121

Moerasbos langs de westoever van het Belversven, 4 april 2015.

Figuur 122

Moerasbos langs de zuidoever van het Belversven, 4 april 2015. De groene planten zijn
jonge Gele lissen.

Westoever
De deelopname loopt vanaf de overstort naar de Rosep aan de zuidwesthoek tot
het riet- en wilgmoeras in de noordpunt. Het grote rietveld in de noordoever is
niet bij de westoever gerekend, maar bij de deelopname van de oostnoordoever.
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De westkant van het ven ligt vlak aan het bos, vooral berk en Grove den. De
oever is hier nogal kaal. Er staat veel Pilvaren langs de oever, en in het water.
Ook staat er veel Naaldwaterbies. In het water staan flinke hoeveelheden van
het zeldzame Ongelijkbladig fonteinkruid (Potamogeton gramineus). Opmerkelijk is de aanwezigheid van Gegolfd fonteinkruid Potamogeton x angustifolius, de hybride van Potamogeton natans en P. gramineus (vroeger P. zizii genoemd), die hier met enkele planten werd aangetroffen.

Figuur 123

Westoever van het Belversven, gezien in noordelijke richting. Op de oever staat veel
Pilvaren.

Figuur 124

Gegolfd fonteinkruid, Potamogeton x angustifolius op de westoever van het Belversven/
Foto’s 3 aug. 2015.

Zuidoever
Dit traject loopt vanaf de overstort naar de Rosep in de zuidwest-hoek, tot aan
de zuidoost-hoek van het ven
Aan de zuidzijde is een groot deel van de oever met wilgstruweel begroeid.
Hierdoor is de oever hier moerasbos. Een deel van het moerasbos bestaat uit
verlandende drijftillen met vooral Berk erop, met een bodem die bijna helemaal
is begroeid met veenmossen. In verzameld materiaal werd door Emiel Brouwer
hier Sphagnum riparium aangetroffen, een hele zeldzame soort, volgens de
verspreidingsgegevens in Midden-Brabant alleen in het Tongbergsven (e-mail
E. Brouwer B-Ware, 23 april 2015). Tijdens de vegetatie-opname op 3 aug.
2015 werd dit niet gevonden; toen werd hier vooral Sphagnum fimbriatum aangetroffen.
Er is langs de zuidoosthoek ook een groot rietveld aanwezig.
Aan de zuidwestkant werd in de ondiepe oever pilvaren en stijve zegge aangetroffen. In het water stond hier ongelijkbladig fonteinkruid en buigzaam glanswier Nitella flexilis.
Aan de zuidwest kant is nu opvallend veel Pilvaren aanwezig. Ook staat er Ongelijkbladig fonteinkruid.
Oostoever
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Dit traject betreft de oostoever van het ven en loopt vanaf de zuidoosthoek tot
en met het grote rietveld in de noordpunt.
De waterstand is nog steeds hoog; aan de zuidoostkant zijn veel bulten van
Wrattig veenmos (Sphagnum papillosum ) aanwezig. Eind april 2015 stonden
deze bijna helemaal onder water; en de ondergedoken delen van de bulten waren deels aan het afsterven (bruin uitgeslagen). Verder staat er Gewimperd
veenmos (S. fimbriatum) en in het water ook Waterveenmos (S. cuspidatum).
Er staat ook Veenpluis. Later in het seizoen, en ook op 3 augustus 2015
Aan de noordkant is het ven dicht begroeid met Riet en Grauwe wilg, dat hier
een nauwelijks doordringbaar moerasbos vormt. Plaatselijk staat hier Grote
boterbloem en ook hier zijn tussen het riet bulten van Wrattig veenmos aanwezig.

Figuur 125

Zuidoosthoek Belversven, riet en poelen (locatie Kevers 2), gezien ri N, 4 april 2015.

Figuur 126

Oostoever Belversven met gagelstruweel, gezien richting zw, 4 april 2015.

2.17.4. Macrofauna
De macrofauna is soortenrijk. Opvallend is dat ook slakken en tweekleppigen
zijn aangetroffen. Er werden verder opvallend veel soorten kevers aangetroffen, waaronder de tuimelaar Cybister lateralimarginalis. Deze werd op 22 april
2015 aangetroffen op een grote drijvende dode Snoek.
Locatie 1 (BELm1, BELm5) – Langs de westoever is op 4 april 2015 kort gemonsterd. Hierbij werd de Gewone poelslak (Lymnaea stagnalis) aangetroffen.
Die duidt op niet-zure omstandigheden. Verder werden de Halsbandbloedzuiger Erpobdella nigricollis, de platworm Polycelis sp. en werden op ondergedoken hout de kevers Hydrobius fuscipes en Coelostoma orbiculare aangetroffen.
Ook de kale zandbodem, die hier plaatselijk tot pal aan de oever aanwezig is, is
bemonsterd. Hier werden ook al vrij veel duikerwantsen aangetroffen. Op 31
okt. 2015 is hier een najaarsmonster van de macrofauna genomen.
Locatie 2 (BELm2, BELm6) – In het voorjaar is bemonsterd in ondergedoken
vegetatie van Watermunt (op 4 april 2015 was die nog helemaal submers) en
Sterrenkroos. Op 4 juni 2015 werd hier met licht gevangen. Hierbij werden
ruim 25 grote waterroofkevers (Dytiscidae) gevangen, vooral Ilybius ater.
Locatie 3 (BELm3, BELm7) – In de veenpoeltjes langs de zuidoostoever werden veel kevers aangetroffen, waaronder de zeldzame Dryops anglicanus en
enkele soorten Hydroporus. Ook werden hier Tenger bootsmannetje en Donker
bootsmannetje gevonden. Daarnaast werden verschillende duikerwantsen (Co-
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rixidae) aangetroffen, zoals Sigara distincta en Sigara scotti. Op 31 okt. 2015
is hier een najaarsmonster van de macrofauna genomen. Hier is met een zeef en
RAVON-net gemonsterd. Ook werden enkele bladeren van Witte waterlelie
afgezocht. Hierop werden 5 larven van Cyrnus sp. en 2 Agraylea sp. gevonden
en ook veel grote watervlooien (Cladocera).
Hoewel hier veel veenmos staat, en veenpluis, wat zuur water suggereert, werden op 30 mei 2015 nabij deze veenpoeltjes toch enkele slakken aangetroffen,
waaronder het Riempje en de Gewone schijfhoren. Wel waren deze platte soorten vervormd, mogelijk onder invloed van het zure water hier (‘zuurtestress’)

2.17.5. Schietmotten, haften en libellen
Er is tweemaal werd met licht gevangen, op 4 juni 2015 21 aug. 2015. Hierbij
werd ook talrijke waterkevers aangetroffen. Verder is overdag gesleept.
Langs de oevers van het ven werden 26 soorten schietmotten aangetroffen. Dat
is bijzonder veel. Opmerkelijke soorten zijn Holocentropus stagnalis , die talrijk op 22 april 2015 werd aangetroffen. De zeldzaamste soort is Limnephilus
subcentralis. Hiervan werd op 30 mei 2015 1 m gesleept uit het Gagelstruweel
in de zuidoosthoek.
Haften zijn in 2015 niet aangetroffen.
Op 30 mei 2015 werden aan de zuidwestoever (bij de pilvarens) ook talrijke
libellen gezien: vooral Azuurwaterjuffer, Grote roodoogjuffer, Lantaarntjes en
een enkele Smaragdlibel. Op 31 okt. 2015 werden enkele Houtpantserjuffers en
talrijke Bruinrode heidelibellen gezien.

2.17.6. Amfibieën
Op 30 mei 2015 liep een Gewone pad nabij de overstort in de zuidwesthoek.
Verder zijn grote aantallen Groene kikkers aanwezig. ’s Avonds zijn er oorverdovende koren.

2.17.7. Vis
Langs de noordwest-oever werd op 22 april 2015 een grote dode Snoek aangetroffen. Op 30 mei 2015 werden langs de zuidwest-oever 2 jonge Snoekjes en 4
Kleine modderkruipers gevangen.
In 2009 (geen nadere datum) werd aan de noordkant van het ven 5 Tiendoornige stekelbaarsjes gevangen (waarneming J. Kerssemakers, herpeto Kampina,
bron data: database Natuurmonumenten).

2.17.8. Vogels
Op 4 april 2015 waren tamelijk veel Grauwe ganzen aanwezig. Hun aantal was
lastig te tellen, zeker 10. Ze kunnen makkelijk nestelen aan de zuidwestoever,
waar ontoegankelijk moerasbos is en ook langs de oostoever. Ook is hier een
eilandje waar Grauwe ganzen en Aalscholvers rusten. Op 31 oktober 2015
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werden ongeveer 200 Grauwe ganzen gezien op het ven. Op 27 oktober 2015
werden nog grotere aantallen ’s avonds gezien; kennelijk komen ze massaal op
het ven slapen (waarneming Koen Lock). Verder werden op 31 oktober 2015 2
Wintertalingen, 2 Watersnippen, 16 Kuifeenden en enkele Rietgorzen waargenomen en werd een Waterral gehoord.

Figuur 127

Eilandje met Grauwe ganzen en Aalscholvers in de zuidoosthoek van het Belversven, 4
april 2015.

Langs het moerasbos aan de zuidkant riep op 22 april 2015 een Dodaars.
De meeste watervogels broeden langs het moerasbos in de zuidoosthoek van
het ven, waar ook een rietveld is, en verder ook verspreid langs de oostoever.
Hier rustte ook een Aalscholver. Verder zijn 1p. Wilde eenden, 3p. Kuifeend,
2p. Fuut gezien (22 april 2015) . Op 4 april 2015 en 30 mei 2015 werd langs de
zuidoostoever een Blauwborst gehoord. Andere rietvogels zijn Rietgors en
Roerdomp, die op 22 april werd gehoord in de rietzone langs de zuidoostoever.
Aan de noordkant riep op 22 april 2015 en 30 mei 2015 een Waterral. Op 4
juni 2015 werden tijdens de schietmottenvangst 1 Kleine karekiet, 2 Blauwborsten en 1 Sprinkhaanzanger gehoord.

2.17.9. Zoogdieren
Op 21 aug. 2015 werden er enkele vleermuizen gezien. Vermoedelijk betrof
het een Laatvlieger en twee Watervleermuizen, die werden waargenomen boven het ven.

Veldwerkrapport Stichting Semblis 2017/1

102

Een eeuw monitoring van vennen in Midden-Brabant

Tabel 18 Tansley-opnamen Belversven, 3 aug. 2015 (AA, DT).
Ook opgenomen zijn enkele waarnemingen van andere data in het jaar 2015.
Oever
Agrostis canina
Agrostis stolonifera
Alisma plantago-aquatica
Alnus glutinosa
Betula pendula
Bidens frondosa
Calamagrostis canescens
Callitriche platycarpa
Calluna vulgaris
Carex acuta
Carex elata
Carex elongata
Carex pseudocyperus
Carex rostrata
Cicuta virosa
Comarum palustre
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Dryopteris dilatata
Eleocharis acicularis
Eleocharis palustris
Eleochiton fluitans
Erica tetralix
Eriophorum angustifolium
Eupatorium cannabina
Galium palustre
Glyceria maxima
Hydrocotyle vulgaris
Hypericum elodes
Iris pseudacorus
Juncus acutiflorus
Juncus bulbosus
Juncus effusus
Lycopus europaeus
Lysimachia vulgare
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Molinia caerulea
Myosotis scorpioides
Myrica gale
Osmunda regalis
Peucedanum palustre
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Pinus sylvestris
Potamogeton natans
Potamogeton x angustifolius
Pteridium aequilinum
Quercus robur
Ranunculus lingula
Rhynchospora alba
Rhynchospora fusca
Rorippa amphibia
Rumex hydrolapathum
Salix cinerea
Schoenoplectus lacustris
Scutellaria galericulata
Solanum dulcamare
Sorbus aucuparia
Sparganium erectum

Veldwerkrapport Stichting Semblis 2017/1

Moerasstruisgras
Fioringras
Grote waterweegbree
Zwarte els
Ruwe berk
Zwart tandzaad
Hennegras
Gewoon sterrekroos
Struikhei
Scherpe zegge
Stijve zegge
Elzenzegge
Hoge cyperzegge
Snavelzegge
Waterscheerling
Wateraardbei
Kleine zonnedauw
Ronde zonnedauw
Brede stekelvaren
Naaldwaterbies
Gewone waterbies
Vlottende bies
Dophei
Veenpluis
Koninginnekruid
Moeraswalstro
Liesgras
Gewone waternavel
Moerashertshooi
Gele lis
Veldrus
Knolrus
Pitrus
Wolfspoot
Grote wederik
Grote kattenstaart
Watermunt
Pijpenstrootje
Moerasvergeet-mij-nietje
Gagel
Koningsvaren
Melkeppe
Rietgras
Riet
Grove den
Drijvend fonteinkruid
Gegolfd fonteinkruid
Adelaarsvaren
Zomereik
Grote boterbloem
Witte snavelbies
Bruine snavelbies
Gele waterkers
Waterzuring
Grauwe wilg
Mattenbies
Blauw glidkruid
Bitterzoet
Wilde lijsterbes
Grote egelskop

w.-oever
O

z.-oever
O

o.-oever
O

O
LF
LF
O
O

LA

LF
LF

F
LF
O (april)
LA
LF
LA
R
LA

O
LF
LF
LA
R

R
R
R
R
O

O
O
LF
R
LA
O
LF
O
O
F
F
F
O
O
F
O
O
O
LA
LF
O
O
O
LF
O
O
R

O

O

O
O
O
O
LA
O
F
R

A
CD
R

LF
LD

CD
O
R
R
O
R
R
R
R

O

R
LF
LF
LF
O
O
O
O

F
O
R
R
O
F
O
O
O

LD

O
R

LA
O
O
R
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Tabel 18 (vervolg). Tansley-opnamen Belversven, 3 aug. 2015 (AA, DT).
Oever
Typha latifolia
Grote lisdodde
Veronica scutellata
Schildereprijs
Water
Eleocharis acicularis
Naaldwaterbies
Eleocharis palustris
Gewone waterbies
Eleochiton fluitans
Vlottende bies
Hydrocharis morsus-ranae
Kikkkerbeet
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Juncus bulbosus
Knolrus
Lemna minor
Klein kroos
Lysimachia thyrsiflora
Moeraswederik
Nuphar lutea
Gele plomp
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Pilularia pilulifera
Pilvaren
Potamogeton gramineus
Ongelijkbladig fonteinkruid
Potamogeton natans
Drijvend fonteinkruid
Potamogeton polygonifolius
Duizendknoopfonteinkruid
Ranunculus flammula
Egelbotgerbloem
Schoenoplectus lacustris
Mattenbies
Sparganium angustifolium
Drijvende egelskop
Sparganium erectum
Grote egelskop
Typha angustifolia
Smalle lisdodde
Chara globularis
Breekbaar kransblad
Chara virgata
Teer kransblad
Nitella flexilis
Buigzaam glanswier
Nitella translucens
Doorschijnend glanswier
Moslaag (oever)
Calliergon cordifolium
Hartbladig puntmos
Calliergonella cuspidata
Gewoon puntmos
Dicranella cerviculata
Kroppluisjesmos
Lophocolea bidentata
Gewoon kantmos
Polytrichium commune
Gewoon haarmos
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum fimbriatum
Gewimperd veenmos
Sphagnum palustre
Gewoon veenmos
Sphagnum papillosum
Wrattig veenmos
Sphagnum riparium
Uitgebeten veenmos
Sphagnum squarrosum
Haakveenmos
Warnstorfia fluitans
Vensikkelmos
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
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w.-oever
O

z.-oever

o.-oever

R (april)
w.-oever z.-oever o.-oever
LA
LF
LF
R
O
F
O
R
O
O
O
R
LF
O
LF
LF
R
O
R
LF
R (BvT mei)
O
O
O (mei)
O (mei)
O (apr.)
O (mei)
w.-oever z.-oever o.-oever
LA
O
O
R
O
LA
F
O
O
O
R
LA
R
A
D
R
O
w.-oever z.-oever o.-oever
10
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0
0
0,5
0,5
0
90
100
100
0,5
10
10
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2.18. TOW – Tongbergsven-West
Bezocht 30 mei 2015, MJS, DT (algemene indrukken, macrofauna); 14 aug.
2015 EvdD, DT (vegetatie); 22 aug. 2015 DT, MJS, Teddy, PJN (schietmotten); 25 okt. 2015 DT, MJS (macrofauna).

2.18.1. Algemeen
Het Tongbergsven-West ligt in het noordelijk deel van Kampina, vlak ten
noorden van het Palingven. Het ven ligt in het bos en ligt in west-oostelijke
oriëntatie. Het ven is niet toegankelijk vanaf de openbare paden in het bos.
De landzijde van de noord- en zuidoever is recent vrijgezet van bos; er staan nu
veel stronken en nog vooral kale oevers. De afstand van de waterlijn tot de
bosrand bedraagt nu zo’n 20 m. De bosrand komt aan de westkant vlak langs
de venrand.
Ongeveer de helft van het ven is begroeid met een drijvende laag van vegetatie
en zodoende is het centrale deel van het ven ontoegankelijk bij hoge waterstand; op 14 augustus 2015 kon ook het centrale hoogveendeel worden betreden. In de delen van het ven met open water ligt veel veenbagger, vermoedelijk ongeveer een halve meter.
De algemene indruk is die van een klein maar zeer fraai hoogveentje. De vegetatie heeft talrijke kenmerkende soorten en maar weinig storingssoorten. De
macrofauna is slecht ontwikkeld. Er zit veel Amerikaanse hondsvis.

Figuur 128

Het Tongbergsven-West gezien vanaf de zuidoever, in oostelijke richting, 30 mei 2015.

2.18.2. Water
Het water is geelbruin en tamelijk helder. Het doorzicht kon niet goed worden
bepaald wegens het ontoegankelijk zijn van het open water, maar vermoedelijk
is dit minstens 50 cm, ofwel er is bodemzicht.

Veldwerkrapport Stichting Semblis 2017/1

105

Veldwerkverslagen

Figuur 129

Water uit het Tongbergsven-West, 25 okt. 2015.

2.18.3. Vegetatie
Langs de rand van het ven is een zoom van 1 m breed met Pitrus. Ongeveer de
helft van het ven heeft een hoogveenkarakter en is begroeid met een drijvende
laag van veenmos, Snavelzegge en Veenpluis en hierop liggen uitgebreide tapijten van Kleine veenbes. Hierdoor kleurt een groot deel van de vegetatie fraai
rood. Op deze mat staat her en der een berkje en staan enkele kleine Grove
dennen: “veendennen”.
Een Tansley opname werd op 14 aug. 2015 gemaakt en is achteraan dit document bijgevoegd. De opname omvat het hoofdven en enkele poelen langs de
noord- en zuidrand.

Figuur 130

Een dek van Kleine veenbes in het Tongbergsven-West, 30 mei 2015.

Figuur 131

Het Tongbergsven-West gezien vanaf de zuidoever, in oostelijke richting, 14 augustus
2015.

In het open water, wat in het centrale deel van het ven aanwezig is, staat overal
Witte waterlelie. In kleine poelen langs de rand van het ven, is de waterlaag
helemaal doorgroeid met veenmos en Klein blaasjeskruid.
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Figuur 132

Kleine veenbes (Oxycoccus palustris), Tongbergsven-West, 14 augustus 2015.

Figuur 133

Hoogveenveenmos (Sphagnum magellanicum), Tongbergsven-West, 14 augustus 2015.

Figuur 134

Poel langs de noordoever van het ven met peilschaal en Klein blaasjeskruid, 14
augustus 2015.

Figuur 135

Vlokkig veenmosklokje (Galerina paludosa) tussen het veenmos. 14 augustus 2015. Foto
E. van den Dool.

2.18.4. Paddenstoelen
Op 14 augustus 2015 werden drie soorten van de Rode Lijst aangetroffen: het
Vlokkig veenmosklokje (Galerina paludosa) (Kwetsbaar), het Kaal veenmosklokje (Galerina tibiicystis) (Bedreigd) en het Veenmosvuurzwammetje (Hygrocybe coccineocrenata) (Kwetsbaar) (E. van den Dool in e-mail, 14 augustus
2015).
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2.18.5. Macrofauna
Er is in het voorjaar en najaar een monster genomen van de macrofauna. Deze
is zeer soortenarm. Er werden vooral kevers aangetroffen, vooral Noterus crassicornis en kleine, zwarte Hydroporus. Verder werden Platte waterwants,
Staafwants, Gewoon bootsmannetje, schaatsenrijders en libellenlarven aangetroffen, waaronder larven van een soort witsnuitlibel.

2.18.6. Schietmotten, haften en libellen
Op 21 aug. 2015 is een passieve lichtval geplaatst in de oever. Hierbij werd een
Agrypnia varia aangetroffen. Haften werden in 2015 niet aangetroffen.
Op 30 mei 2015 werden Azuurwaterjuffers, Lantaarntjes en Viervlek aangetroffen. Op 14 aug. 2015 werden Koraaljuffers en Gewone oeverlibel waargenomen. In 2013 zijn hier in 2013 Gevlekte witsnuitlibellen (meded. T. Raats);
deze konden op 30 mei 2015 nog niet worden aangetroffen. Ook is gezocht
naar Speerwaterjuffer, die evenmin werd gevonden.

2.18.7. Amfibieën
In het macrofaunamonster van 30 mei 2015 werden enkele kikkervisjes aangetroffen en enkele groene kikkers werden gespot. Op 21 aug. 2015 werden jonge
individuen van Gewone pad, Groene kikker en Bruine kikker aangetroffen.

2.18.8. Vis
Er werden bij de macrofaunabemonsteringen in 2015 talrijke Amerikaanse
hondvisjes aangetroffen, zowel adulte als larven.

2.18.9. Vogels
Er zaten geen watervogels op het ven. Op 21 aug. 2015 werd een groot, leeg ei
aangetroffen in de oevervegetatie langs de zuidrand van het ven. Vermoedelijk
is dit van een Canadese gans.

Veldwerkrapport Stichting Semblis 2017/1

108

Een eeuw monitoring van vennen in Midden-Brabant

Tabel 19 Tansley-opname Tongbergsven-West, 14 aug. 2015 (EvdD, DT).

Oever
Alnus glutinosa
Zwarte els
Betula pubescens
Zachte berk
Calluna vulgaris
Struikhei
Carex rostrata
Snavelzegge
Deschampsia flexuosa
Bochtige smele
Drosera rotundifolia
Ronde zonnedauw
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
Dryopteris cristata
Kamvaren
Eleocharis multicaulis
Veelstengelige waterbies
Epilobium tetragonum
Kantige basterdwederik
Erica tetralix
Dophei
Eriophorum angustifolium
Veenpluis
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Juncus bulbosus
Knolrus
Juncus effusus
Pitrus
Myrica gale
Gagel
Oxycoccus palustris
Kleine veenbes
Phragmites australis
Riet
Pinus sylvestris
Grove den
Quercus robur
Zomereik
Rhynchospora alba
Witte snavelbies
Solanum dulcamare
Bitterzoet
Water
Eleocharis multicaulis
Veelstengelige waterbies
Juncus bulbosus
Knolrus
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Utricularia minor
Klein blaasjeskruid
Moslaag (oever)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Sphagnum fimbriatum
Gewimperd veenmos
Sphagnum magellanicum
Hoogveenveenmos
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
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R
O
O
A
R
F
O
S
O
R
F
LF
O
O
LA
LF
A
LF
O
S
LF
R
O
O
D
D
LA
A
CD
CD (cf)
CD
50
10
1
0
0
100
80
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2.19. PAL – Palingven
Bezocht 26 april 2015, DT, MJS (algemene indrukken, macrofauna); 4 juni
2015 DT, KL (schietmotten, libellen); 13 aug. 2015 JB, DT (vegetatie, libellen); 14 sept. 2015 DT, MJS (schietmotten lichtvangst); 25 okt. 2015 DT, MJS
(macrofauna).

2.19.1. Algemeen
De naamgeving is wat verwarrend. Het ven wat aan de zandverstuiving ligt
heeft een bordje, waarop staat: “Palingven”. Op de Google-kaarten is dit ven
als “Achterste Vennen” aangeduid. Het hier besproken ven is het ven met het
bordje en wordt in dit verslag Palingven genoemd.

Figuur 136

Kaartje van het Palingven. Het Palingven heet op dit kaartje ‘Achterste Vennen’ (ook in
de atlas).

Figuur 137

Zuidoostoever Palingven met zandstrandje en naambordje, gezien richting noord, 26
april 2015.

Het ven is smal, langgerekt en ligt geheel geïsoleerd in het bos in het noordelijk deel van Kampina. Het profiel is V-vormig en de onderwater-oever is steil.
Langs het grootste deel van de zuidrand en de westkant grenst het water direct
aan het bos. Aan de zuidoostkant is een zandverstuiving, die aan de waterkant
een strandje vormt, waar wandelaars komen, soms gezwommen wordt en ook
honden te water gaan.
Aan de oostpunt is er een stukje verlandingszone met Pitrus en veenmos en
hier staat het bos er ook dicht op. Langs de noordoever is er een strook van
ongeveer 10 m breed met slechts lange vegetatie; hieronder staat bos met hoog
opgaande Grove dennen. Het ven is in het midden vermoedelijk 2 m diep.
.
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2.19.2. Water
Het water is helder en bijna kleurloos. Het doorzicht is op 4 juni 2015 zeker 1
m.

Figuur 138

Water uit het Palingven op 4 juni 2015.

2.19.3. Vegetatie
Op 13 aug. 2015 is een Tansley-opname gemaakt (zie hierachter bijgevoegde
Tabel).
Langs het grootste deel van het ven is er een 1 m brede zoom van Pitrus aanwezig. Alleen aan de westpunt is geen oevervegetatie en in de zuidoostelijke
helft evenmin. Het ven wordt aan de noord- en zuidkant omgeven door een
stuwwal.
De westpunt grenst direct aan het bos; er is hier nauwelijks oevervegetatie. De
noordoever is uniform en heeft een 1 m brede zoom van Pitrus. Aan de waterzijde van de Pitruszoom is er vooral in de oostelijke helft een 1-2 m brede zone
met Glyceria sp., Sphagnum en een beetje Witte waterlelie aanwezig. Aan de
landzijde van de Pitruszoom is in de westelijke helft een smalle zone van Snavelzegge aanwezig. Het bovenwater-talud glooit en gaat over in een 5 m brede
ijl begroeide zone. Op de stuwwal noordelijk van het ven staat Grove den.

Figuur 139

Zuidoever van het Palingven gezien in westelijke richting met langs het water een
zoom van pitrus op 26 april 2015.

Figuur 140

Noordelijke helft van het Palingven gezien in westelijke richting vanaf de oostpunt.
Foto 13 aug. 2015.
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Aan de oostpunt van het ven komt veenmos ook boven het water uit. De oevervegetatie bestaat ook hier uit Pitrus en langs de waterlijn staat vrij veel Gewone
waterbies. Hier en daar ligt wat flab.
De zuidoostelijke oever is ook omgeven met een Pitruszoom. Aan de waterzijde van de Pitruszoom staat hier ook wat Gele plomp, Witte waterlelie en in de
oever staat ook Waternavel. Nabij het strandje aan de zuidoostoever is in het
water is hier een flink veld Drijvend fonteinkruid aanwezig en wat Knolrus. De
westelijke helft van de zuidoever is wederom een uniforme Pitruszoom. Hier
werden ook enkele planten van Stomp fonteinkruid aangetroffen.
Op het water wordt de bedekking aan drijfbladplanten op 13 aug. 2015 geschat
op 15% van het totale wateroppervlak. Witte waterlelie neemt het grootste deel
hiervan voor zijn rekening (12%) en daarnaast Drijvend fonteinkruid (3%);
Gele plomp bedekt minder dan 1%.

Figuur 141.

Veldje Drijvend fonteinkruid aan de zuidoostoever van het Palingven. Foto 26 april
2015. Op 13 augustus 2015 is het veld nog veel verder ontwikkeld en bedekt het wel
3% van het ven.

Figuur 142

Oostpunt van het Palingven met Sphagnum en pitrus. Hierin werden op 26 april 2015
verschillende recent uitgeslopen Smaragdlibellen en een Holocentropus stagnalis aangetroffen.

Figuur 143

Noordoever van het Palingven gezien in westelijke richting met langs het water een
zoom van pitrus en tussen de zoom en de landzijde een strook Snavelzegge (grijsgroene strook). Foto’s 26 april 2015.
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2.19.4. Macrofauna
De macrofauna is in het voorjaar bemonsterd op 26 april 2015. Hiernaast werden op 4 juni 2015 aanvullende waarnemingen gedaan. Op het water vallen
vooral Grote schaatsenrijders op. Op 25 okt. 2015 werd de najaarsbemonstering uitgevoerd. Hierbij werden met de zeef veel waterkevers aangetroffen in
het veenmos langs de oostrand; met het RAVON-net werden veel duikerwantsen aangetroffen in de open waterzone.

2.19.5. Schietmotten, haften en libellen
Op 26 april 2015 werd 1 vrouwtje Holocentropus stagnalis gesleept; op 4 juni
2015 werden drie soorten schietmotten gesleept: Athripsodes aterrimus,
Limnephilus flavicornis en L. marmoratus. Op 14 sept. 2015 werd met licht
gevangen; het was aan de frisse kant, er vloog weinig.
Haften zijn bij het veldwerk in 2015 niet aangetroffen.
Op 26 april 2015 werden enkele Smaragdlibellen gezien. Deze waren recent
uitgeslopen. Op 4 juni 2015 werd Vuurjuffer, Viervlek, Lantaarntje, Grote keizerlibel, Smaragdlibel, Azuurwaterjuffer en Grote roodoogjuffer gezien. Op 13
aug. 2015 werden Bloedrode heidelibel en Grote keizerlibel aangetroffen boven het ven.

Figuur 144

Recent uitgeslopen smaragdlibel in pitrus langs de oostpunt van het Palingven.

Figuur 145

Amerikaans hondsvisje uit het Palingven, 4 juni 2015

2.19.6. Amfibieën
Op 26 april 2015 werden Groene kikkers gezien, zowel adult als kikkervisjes.
Op 13 aug. 2015 werd een dode Gewone pad gezien (mogelijk slachtoffer van
de Paddenvlieg). Op 25 okt. 2015 werd een larve van een salamander aangetroffen, vermoedelijk een Vinpootsalamander.
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2.19.7. Vis
Er werden op 4 juni 2015 en 25 okt. 2015 talrijke grotere en kleinere Hondsvisjes aangetroffen. Er moeten duizenden Hondsvisjes in het ven aanwezig zijn

2.19.8. Vogels
Er zitten op 26 april 2015 verschillende watervogels op het water: 4 Kuifeenden, 2 Wintertalingen en 1 Dodaars, 1 Meerkoet, 1 Aalscholver (kwam aanvliegen en landde op het water). De aanwezigheid van deze watervogels lijkt
duidelijk gerelateerd aan de hier talrijke aanwezige Hondsvis. Ook op 13 aug.
2015 is 1 Kuifeend en 1 Dodaars aanwezig.
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Tabel 20 Tansley-opname van het Palingven, 13 aug. 2015 (JB, DT).

Oever
Agrostis capillaris
Gewoon struisgras
Alnus glutinosa
Zwarte els
Betula pubescens
Zachte berk
Bidens frondosa
Zwart tandzaad
Carex rostrata
Snavelzegge
Eleocharis palustris
Gewone waterbies
Glyceria fluitans
Mannagras
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Juncus bufonius
Greppelrus
Juncus bulbosus
Knolrus
Juncus effusus
Pitrus
Juncus tenuis
Tengere rus
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Pinus sylvestris
Grove den
Quercus robur
Zomereik
Salix cinerea
Grauwe wilg
Water
Carex rostrata
Snavelzegge
Eleocharis palustris
Gewone waterbies
Glyceria fluitans
Mannagras
Juncus bulbosus
Knolrus
Nuphar lutea
Gele plomp
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Potamogeton natans
Drijvend fonteinkruid
Potamogeton obtusifolius
Stomp fonteinkruid
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Draadwieren
Draadwieren
Moslaag
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Sphagnum fallax
Fraai veenmos
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
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2.20. FLE – Flesven
Bezocht 18 mei 2015, DT (algemene indrukken, macrofauna voorjaar); 14 aug.
2015 EvdD, DT (vegetatie); 2 sep. 2015 DT (macrofauna najaar); 10-11 sept.
2015 en 14-15 sept. 2015 (passieve vangst Trichoptera). Libellen zijn op alle
veldbezoeken genoteerd.

2.20.1. Algemeen
Het Flesven ligt in het noordelijk deel van Kampina. Het ven is niet vrij toegankelijk; het pad wat langs de noordoever loopt is recent afgesloten voor publiek. Het is evenwel nog steeds goed te belopen. Langs de zuidkant is de toegang bijzonder lastig. Recent is hier niet beheerd.
Het ven ligt grotendeels open in het landschap. De oever is breed, en varieert in
breedte van 5 tot 15 m. De oevervegetatie is monotoon (zie beschrijving hierna
en bijgevoegde Tansley). Het ven is vermoedelijk ± 60 cm diep.
De bosrand komt aan de noordzijde tamelijk dicht langs de venrand, zo’n 20 m.
Ook langs de zuidkant hier en daar bos tot nabij de oever, maar langs grote
delen van de oever is geen bos; aan de westkant wordt het ven gescheiden door
een smal dijkje (?) van het Meeuwenven. Tussen beide vennen is aan de noordzijde een ondiepte, die tot het Flesven is gerekend; hier staat vrij veel Snavelzegge. Aan de oostkant is een eveneens smalle scheiding met het Lelieven.
Aan de noordelijke kant, ter hoogte van de versmalling (naar de ‘flessenhals’)
is een duiker aanwezig, in een noordwaarts gerichte afwateringssloot. Langs
ongeveer de hele oostelijke helft van de noordoever begrenst een greppel de
oevervegetatie van het ven.
In het water ligt een flinke baggerlaag. Langs de rand is die 25 cm dik. Het is
losse veenbagger, met grove delen erin. In het midden is de baggerlaag waarschijnlijk 0,5-1 m dik.
De algemene indruk is van een verzuurd, saai ven met veel veenmos en Pitrus,
weinig vogels, veel Hondvis, en een soortenarme macrofauna.

Figuur 146

Toegang tot het Flesven aan de noordoever. Foto genomen op 18 mei 2015.
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Figuur 147

Panoramafoto van het Flesven op 18 mei 2015, gezien vanaf de noordoever.

2.20.2. Water
Het water is geelbruin en tamelijk helder. Het doorzicht is ± 50 cm. Water wat
op 18 mei 2015 werd verzameld had een pH 4,3 en EGV 85 μS/cm (metingen
lab, ’s anderendaags).

Figuur 148

Water uit het Flesven, 18 mei 2015.

2.20.3. Vegetatie
De oevervegetatie is een uniforme Pitruszone met veel Pijpenstrootje. Aan de
noordzijde, en ook elders, is deze 5-10 m breed. In de oever staat verder hier en
daar wat Snavelzegge. Snavelzegge vormt echter nergens fraaie zones. Verder
staat er vooral Waternavel en veenmos. Schaars staat Wolfspoot en tandzaad.
in de oever. Aan de landzijde slaat hier en daar berk op en er staan wat Grauwe
wilgjes. In het water staat op 18 mei 2015 een beginnende vegetatie van Witte
waterlelies; deze ontwikkelt zich in de zomer, maar bereikt dan slechts 2 %
totale bedekking van het water. In het water staat verder vooral Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum), wat zeker 10% van het totale wateroppervlak
bedekt. Ook werd kikkerdrilwier (Batrachospermum turfosum) aangetroffen en
Spirogyra.
In de ondiepte langs de noordwestkant van het ven staat vrij veel Snavelzegge
en er staan ook enkele “veendennen”, Grove dennen, die op zeer natte, voedVeldwerkrapport Stichting Semblis 2017/1
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selarme grond staan en daardoor klein blijven. Het is hier dus geen opslag,
maar het zijn juist oude dennen, die alleen erg klein zijn gebleven (1,5 m
hoog).
Moerashertshooi is bij onze opname niet waargenomen. Dit werd op 22 mei
2015 wel waargenomen aan de noordzijde van de “flessenhals” (zie
http://waarneming.nl/waarneming/view/102622980). Moeraswolfsklauw werd
langs de noordoever aangetroffen in 2013
(http://waarneming.nl/waarneming/view/78495007).
De Tansley-opname is hier achter bijgevoegd.

2.20.4. Paddenstoelen
Op 18 mei 2015 is de Veenmosgrauwkop (Lyophyllum palustre) aangetroffen,
een Kwetsbare soort van de Rode Lijst (E. Brouwer in e-mail, 27 februari
2017).

2.20.5. Macrofauna
De macrofauna is tweemaal onderzocht, op 18 mei 2015 en 2 sept. 2015. De
macrofauna is soortenarm. Er zijn opvallend veel Staafwantsen aangetroffen.
Verder zijn nauwelijks duikerwantsen aangetroffen. Er zijn enkele kevers aangetroffen, vooral Noterus crassicornis is algemeen en verder werd een Tuimelaar gevangen. Daarnaast zijn libellenlarven aanwezig en enkele kokerjuffers.
Een larve van Tricholeiochiton fagesii werd op 11 sept. 2015 verzameld met
een afwasteil. Deze zal van de Waterlelie afkomstig zijn.
In de oevervegetatie werden ook eipakketten aangetroffen, die na enig zoekwerk eipakket van Phryganeidae zijn. De meest voor de hand liggende soort is
Agrypnia varia.

Figuur 149

Eipakket van een Phryganeidae-soort, vermoedelijk van Agrypnia varia. Aangetroffen in
de pitrus-zoom tussen het veenmios langs de noordoever van het Flesven.

2.20.6. Schietmotten, haften en libellen
Op 10 sept. 2015 en 14 sept. 2015 werd een passieve val achtergelaten die de
volgende ochtend werd geleegd. Bij de eerste poging werden helaas geen
schietmotten gevangen; de tweede poging leverde enkele Limnephilus marmoratus op. Haften werden in 2015 niet aangetroffen.
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Bij de verschillende bezoeken in 2015 werden Koraaljuffer, Watersnuffel, Gewone pantserjuffer, Lantaarntje en Paardenbijter aangetroffen. In de jaren
2010-2015 werden hier verder ook Grote roodoogjuffer, Variabele waterjuffer,
Azuurwaterjuffer, Tengere pantserjuffer, Tangpantserjuffer, Bloedrode heidelibel, Bruinrode heidelibel, Smaragdlibel, Noordse witsnuitlibel, Grote keizerlibel, Glassnijder, Gewone oeverlibel en Viervlek gezien (zie Waarneming.nl).

Figuur 150

Passieve lichtval opgesteld aan de noordoever van het Flesven, 10 sept. 2015. Wegens
koude nacht geen resultaat; met de afwasteil werd wel een larve van Tricholeiochiton
fagesii gevangen!

2.20.7. Amfibieën
In het macrofaunamonster werden enkele kikkervisjes aangetroffen en enkele
Groene kikkers werden gespot

2.20.8. Vis
Er werden op 18 mei 2015 3 adulte en 1 larve van de Amerikaanse hondsvis
gevangen. Ook op 2 september 2015 werden verschillende Hondsvissen geschept. De visjes zitten blijkbaar overal; ze worden zowel langs de Pitrus-oever
van het ven gevonden, als in ondiepe poeltjes langs de oever.

Figuur 151

Amerikaanse hondsvis uit het Flesven, 18 mei 2015.

2.20.9. Vogels
Er zaten op de verschillende bezoeken in 2015 geen watervogels op het ven.
Op 2 sept. 2015 vloog een Grote zilverreiger over.
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Tabel 21 Tansley-opname van het Flesven, 14 aug. 2015 (EvdD, DT).
Aanvullende waarnemingen buiten de Tansley-opname zijn gemarkeerd met de datum in 2015.
De waarneming van Moerashertshooi betreft een op Waarneming.nl ingevoerde waarneming (met foto).

Oever
Agrostis canina
Moerasstruisgras
Betula pubescens
Zachte berk
Bidens frondosa
Zwart tandzaad
Bidens tripartita
Veerdelig tandzaad
Carex rostrata
Snavelzegge
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
Erica tetralix
Dophei
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Juncus bulbosus
Knolrus
Juncus effusus
Pitrus
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Osmunda regalis
Koningsvaren
Pinus sylvestris
Grove den
Quercus robur
Zomereik
Rhamnus flammula
Sporkenhout
Salix cinerea
Grauwe wilg
Scutellaria galericulata
Blauw glidkruid
Vaccinium myrtillus
Blauwe bosbes
Water
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Batrachospermum turfosum
Kikkerdrilwier
Draadwieren
Draadwieren
cf. Spirogyra sp./Mougeotia
groenwier
Moslaag (water)
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Moslaag (oever)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Sphagnum fimbriatum
Gewimperd veenmos
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
< 1 % weergegeven als 0,5 %
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2.21. GAN – Ganzenven
Bezocht 6 juni 2015 DT (macrofauna; libellen; vogels; vis); 7 aug. 2015 AA,
EvdD, HvD, DT (vegetatie, libellen); 15 sep. 2015 DT (Trichoptera lichtvangst); 21 sep. 2015 DT (macrofauna najaar); 1 nov. 2015 DT (vogels).

2.21.1. Algemeen
Het onderzochte ven is een van een complex van vennen, die in 2015 voor het
grootste deel zeer lastig toegankelijk zijn wegens hoge waterstanden en eindeloze bestanden met Pitrus. Binnen het project is in 2015 het ven bezocht in het
zuidwestelijke deel. Deze oever is wel makkelijk te bereiken. Recent is hier
veel beheerd; aangrenzend bos is verwijderd en oevers zijn afgeschraapt.
De oevervegetatie is monotoon (zie beschrijving hierna). Het ven is langs de
noordrand slechts zo’n 50-60 cm diep en waarschijnlijk is het hele ven ongeveer zo diep, mogelijk 80 cm op z’n diepst. Op de bodem ligt, althans zo werd
vastgesteld langs de zuidoever, een fikse laag veenbagger. Dit is vermoedelijk
in het hele ven het geval.

Figuur 152

De zuidoever van het Ganzenven op 6 juni 2015 gezien in oostelijke richting.

Figuur 153

De zuidoever van het Ganzenven op 7 augustus 2015 gezien in oostelijke richting.

2.21.2. Water
Het water is bruin en tamelijk helder. Op 21 sept. 2015 is het doorzicht zo’n 60
cm. Het doorzicht is moeilijk te bepalen, want het zicht is meer dan de waterdiepte van het deel van het ven wat bereikbaar is zonder kano/boot. De stengels
van de waterlelies kunnen in elk geval wel tot de bodem worden gezien, en op
de foto is te zien dat het water nogal helder is. 60 cm lijkt een goed schatting en
tevens is het ven ongeveer zo diep.
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Figuur 154 ‘

Water uit het Ganzenven, 6 juni 2015.

Figuur 155

Plakkaten van Paars heideviltwier Zygogonium ericetorum op de kale oever langs het

Ganzenven, 7 aug. 2015..

2.21.3. Vegetatie
Aan het westelijke deel van de onderzochte zuidzijde is de oever kaalgeschraapt. Op de kale oever staat wat Moeraswolfsklauw en Kleine zonnedauw
en wat Veenpluis en er zijn plakkaten van Paars heideviltwier aanwezig. In het
water staat hier Klein blaasjeskruid (alleen op 6 juni 2015 waargenomen; op 7
aug. 2015 met de gezakte waterstand kon dit niet meer worden teruggevonden).
Oostelijk hiervan is de oevervegetatie een monotone Pitrus-zoom met hiertussen wat Waternavel en Waterveenmos.
In het water staat veel Witte waterlelie; bijna het hele ven is ermee gevuld.
Verder staat er slechts wat Waterveenmos in het water.
Ook de andere oevers van het Ganzenven, alsmede alle bekeken oevers van de
talrijke vennen in het Ganzenven-complex staat vooral Pitrus.
Bij meerdere bezoeken werd langs de oever intens donkergroen, zeepsopachtig
groenwier aangetroffen. Op 21 sept. 2015 werd hiervan wat verzameld; bij
microscopisch bestudering bleek het Spirogyra te zijn.
De Tansley-opname is hierachter gevoegd.

2.21.4. Macrofauna
Macrofauna werd onderzocht op 6 juni 2015 en 21 sept. 2015 aan de zuidoever
van het ven.
Op 21 sept. 2015 werd een tiental bladeren van Witte waterlelie onderzocht.
Hierop waren veel huisjes van Tricholeiochiton fagesii aanwezig, de meeste
nog bewoond door een larve. Enkele waren voorzien van vastmakers, d.w.z. de
bevestigingspunten die een pop maakt; de huisjes waren reeds verlaten. Ook
waren enkele poppen van Agraylea aanwezig. Verder werd toen o.a. het Donker bootsmannetje Notonecta obliqua aangetroffen.
Op de onderzijde van de bladeren van de Witte waterlelie was ook zeer veel
zoöplankton aanwezig, vooral Diaphanosoma sp. Per blad waren soms tientallen aanwezig, op andere bladeren dan weer geen enkele. Ook werd

Veldwerkrapport Stichting Semblis 2017/1

122

Een eeuw monitoring van vennen in Midden-Brabant

Scapholeberis mucronata aangetroffen, een soort die aan de wateroppervlakte
hangt.

2.21.5. Schietmotten, haften en libellen
Langs het ven werden zowel overdag als bij lichtvangst schietmotten aangetroffen. Op 6 juni 2015 werd een adulte Triaenodes bicolor aangetroffen. Op
15 sept. 2015 werd met licht gevangen langs het ven. Het was helaas fris en
alleen Oecetis ochracea en twee Hydroptilidae werden gevangen. Op 21 sept.
2015 werden overdag 1 vr. Limnephilus marmoratus, enkele Agraylea multipunctata en een tiental Tricholeiochiton fagesii aangetroffen.

Figuur 156

Tricholeiochiton fagesii mannetje op een Waterlelieblad, Ganzenven, 21 sept. 2015.

Haften werden in 2015 niet aangetroffen.
Op 6 juni 2015 werden Viervlek, Watersnuffel, Lantaarntje, Vuurjuffer en Grote roodoogjuffer gezien. Op 7 aug. 2015 werden Koraaljuffer en Gewone oeverlibel aangetroffen. Op 2 okt. 2015 werd een Paardenbijter gespot. Op 1
nov. 2015 werd een Bruinrode heidelibel waargenomen.

2.21.6. Amfibieën
Op 6 juni 2015 werd een Gewone pad gezien langs de zuidoever van het ven en
een Groene kikker.

2.21.7. Vis
Op 6 juni 2015 werden enkele Amerikaanse hondsvisjes geschept langs de
zuidoever van het ven. Op 21 sept. 2015 werd een grote vis waargenomen, die
zeer snel zwom en daarbij een boeggolf veroorzaakte; later gaf de vis een flinke pets op het water. Vermoedelijk was dit een Snoek. In een studie naar vis
werd door Leuven & Oyen (1987) alleen het Amerikaanse hondsvisje genoemd, met de abundantie ‘dominant’. Verder wordt geen enkele soort vermeld, hoewel van het ven eerdere waarnemingen van een onbekend vis bekend
zijn (abundantie: ‘species reported previously but not found in this study’:
taxon: ‘species composition unknown’).
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2.21.8. Vogels
Op 6 juni 2015 werden geen watervogels gezien op het ven. Op 7 aug. 2015
werd een Witgatje en een Watersnip waargenomen en een langsvliegende Grote zilverreiger. Op 21 sept. 2015 werden 170 Grauwe ganzen aangetroffen op
het ven, die er vandoor vlogen (om later op het Duikersven plaats te nemen).
Ook was een IJsvogel en een Witgatje aanwezig. Op 1 nov. 2015 waren 225
Grauwe ganzen, 25 Wilde eenden en 2 Smienten aanwezig.

Figuur 157 Het Ganzenven heeft een goed gekozen naam. 170 Grauwe ganzen werden geteld op 21 sept. 2015.
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Tabel 22 Tansley-opname Ganzenven, 7 aug. 2015 (AA, EvdD, HvD, DT).

Oever
Betula pendula
Ruwe berk
Bidens frondosa
Zwart tandzaad
Calluna vulgaris
Struikhei
Carex pilulifera
Pilzegge
Carex rostrata
Snavelzegge
Drosera intermedia
Kleine zonnedauw
Drosera rotundifolia
Ronde zonnedauw
Erica tetralix
Dophei
Eriophorum angustifolium
Veenpluis
Gnaphalium luteo-album
Bleekgele droogbloem
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Juncus bulbosus
Knolrus
Juncus effusus
Pitrus
Juncus squarrosus
Trekrus
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Pinus sylvestris
Grove den
Poa annua
Straatgras
Ranunculus sceleratus
Blaartrekkende boterbloem
Rhamnus flammula
Sporkenhout
Salix cinerea
Grauwe wilg
Sorbus aucuparia
Wilde lijsterbes
Utricularia minor
Klein blaasjeskruid
Vaccinium myrtillus
Blauwe bosbes
Veronica serpyllifolia
Thijmereprijs
Zygogonium ericetorum
Heideviltwier
Water
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Utricularia minor
Klein blaasjeskruid
Spirogyra sp.
groenwier
Zygogonium ericetorum
Heideviltwier
Moslaag (oever)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Sphagnum fimbriatum
Gewimperd veenmos
Sphagnum sp.
veenmos (nog det.)
Hoog op oever (twijfelachtig mee te tellen) of anderszins buiten opname
Osmunda regalis
Koningsvaren
Eleocharis multicaulis
Veelstengelige waterbies
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
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2.22. KOG – Kogelvangersven
Bezocht 26 april 2015; 18 mei 2015, DT (oriënterend bezoek; vogels; vis); 29
mei 2015, DT (macrofauna); 7 aug. 2015 AA, EvdD, HvD, DT (vegetatie, libellen); 2 okt. 2015 DT (macrofauna); 6 okt. 2015 DT, DH, JK (schietmotten,
lichtvangst); 1 nov. 2015 DT (schietmotten, slepen).

2.22.1. Algemeen
Het Kogelvangersven ligt in het oostelijk deel van Kampina. Het is het meest
oostelijk ven van de Huisvennen. Het ven ligt grotendeels open in het landschap. Vooral langs de zuidrand is de bosrand nabij. Aan de noordoever is recent beheerd; hier is bos gekapt en geplagd. Ook langs de oostoever is beheerd.
Hier is een poging gedaan het stuifzandlandschap te doen herleven. Het resultaat is voorlopig een kaal stuk zand.
Langs de westoever wordt het ven smal gescheiden door een dijkje, wat volledig is begroeid met Pitrus, van het hiernaast gelegen Duikersven. Tegenwoordig is het dijkje aan de noordkant onderbroken, zodat er een permanente, open
verbinding is tussen het Kogelvangersven en Duikersven.
Het ven is langs de noordrand slechts zo’n 50-60 cm diep en waarschijnlijk is
het hele ven ongeveer zo diep. Op de bodem ligt, althans zo werd vastgesteld
langs de noordoever, een fikse laag veenbagger. Dit is vermoedelijk in het hele
ven het geval. Langs de oostoever is er meer veenbagger aanwezig. Het doorzicht werd geschat op 50 cm.

Figuur 158

Het Kogelvangersven aan de oostoever. Foto 18 mei 2015.

2.22.2. Water
Het water is donkerbruin en matig helder. Op 18 mei 2015 werden enkele metingen gedaan aan het water: pH 4,5 ; EGV 42,5 μS/cm (metingen lab, ’s anderendaags). Het doorzicht is 40 cm.
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Figuur 159

Water uit het Kogelvangersven, 18 mei 2015..

2.22.3. Vegetatie
Aan de noordzijde bestaat de vegetatie uit een brede zone met Pitrus. Op enkele plekken staat ook een flink veld met Moerashertshooi en er staat veel veenmos en Gewone waternavel. Ook zijn er bescheiden veldjes Veenpluis. Aan de
landzijde van de noordoever is recent beheerd, hier is de oever nog wat kaal
maar reeds slaat Ruwe berk en Grove den op. Hiertussen staat o.a. Ronde zondedauw, Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Witte snavelbies en Bruine
snavelbies.
In een klein poeltje langs de noordzijde werd op 29 mei 2015 Klein blaasjeskruid gevonden (bij de Tansley-opname op 7 aug. 2015 kon dit niet meer worden teruggevonden). Op Waarneming.nl wordt ook de Koningsvaren gemeld.
Langs de westoever bestaat de vegetatie vooral uit Pitrus. De zuidoever grenst
direct aan het bos en bestaat vooral uit Pijpenstrootje.
De oostoever is een brede zone van Pitrus, maar hiertussen staat ook flink wat
Snavelzegge en aan de waterzijde is ook enig Grote lisdodde aanwezig. Deze
geeft al aan dat hier een verlandingszone is die is aangerijkt. Hier werd op 7
aug. 2015 ook Gewoon veenmos (Sphagnum palustre) aangetroffen (det. A.
Aptroot).

Figuur 160

Het Kogelvangersven aan de oostoever gezien in zuidelijke resp. noordwestelijke
richting. Foto 7 aug. 2015.
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Figuur 161

Links: Noordoever van het Kogelvangersven gezien in zuidoostelijke richting, 18 mei
2015. Rechts: mat van Moerashertshooi in de noordoever, 18 mei 2015.

De vegetatie is langs de noordoever van het ven opgenomen in een strook tot
15 m breed vanaf de waterlijn. De hele zone tot aan het pad, betreft een in
breedte variërende strook (maximaal ± 100 m) waar ook interessante planten
staan doordat hier in het recente verleden is geplagd, echter om een vergelijking met oudere data niet in de weg te staan is de opgenomen strook dus beperkt tot 15 m.

Figuur 162

Voorgrond: poeltje langs de noordoever waar Klein blaasjeskruid werd aangetroffen,
29 mei 2015.

2.22.4. Macrofauna
tMacrofauna werd onderzocht op 29 mei 2015 aan de noordoever van het ven.
Er werden vooral waterkevers Noterus crassicornis, een larve van een Geelgerande watertor Dytiscus sp., nimfen van duikerwantsen (Corixidae), Bootsmannetjes, Schaatsenrijders, de Platte waterwants en de Zwemmende kokerjuffer Triaenodes bicolor gevonden. Op 2 okt. 2015 werd hier weer een monster
genomen.
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2.22.5. Schietmotten, haften en libellen
Op 16 mei 2015 werd een Oligotricha striata aangetroffen. Op 15 sept. 2015
en op 6 okt. 2015 werd een passieve lichtval geplaatst, maar (vermoedelijk
wegens de koude) werd hier geen schietmot in aangetroffen. Op 1 nov. 2015 is
met zonnig weer langs de noordoever gesleept. Hierbij werd 1 vrouwtje
Limnephilus marmoratus aangetroffen.
Haften werden in 2015 niet aangetroffen.
Op 18 mei 2015 was het slecht weer en werd alleen een lantaarntje gespot. Op
7 aug. 2015 werden Watersnuffel, Grote keizerlibel, Lantaarntje, Grote roodoogjuffer en Koraaljuffer waargenomen. Op 1 nov. 2015 werden met fraai najaarsweer nog flink wat Bruinrode heidelibellen, en ook een Bruine glazenmaker waargenomen

2.22.6. Amfibieën
Er werden op 18 mei 2015 enkele Groene kikkers gehoord. In het macrofaunamonster werden enkele kikkervisjes gevangen.

2.22.7. Vis
Op 18 mei, 29 mei en 2 okt. 2015 werden enkele Amerikaanse hondsvisjes
geschept, zowel volwassen dieren als larven.

2.22.8. Vogels
18 mei 2015 zaten 1 m +1 v Kuifeend, 1 Meerkoet op het ven en vlogen er 2
Visdiefjes en enkele Kokmeeuwen rond. De Kokmeeuwen besteedden hun
meeste tijd op het ernaast gelegen Duikersven. Op 26 april 2015 werden 10
Kuifeenden, 1 Fuut waargenomen; op 7 aug. 2015 een Dodaars, een Blauwe
reiger en 7 Canadese ganzen.
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Tabel 23 Tansley-opname van het Kogelvangersven, 7 aug. 2015 (AA, HvD, EvdD, DT).
Oever
Agrostis capillaris
Gewoon struisgras
Betula pendula
Ruwe berk
Bidens cernua
Knikkend tandzaad
Bidens frondosa
Zwart tandzaad
Bidens tripartita
Veerdelig tandzaad
Blechnum spicant
Dubbelloof
Callitriche platycarpa
Gewoon sterrekroos
Calluna vulgaris
Struikhei
Carex nigra
Zwarte zegge
Carex pilulifera
Pilzegge
Carex rostrata
Snavelzegge
Drosera intermedia
Kleine zonnedauw
Drosera rotundifolia
Ronde zonnedauw
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
Eleocharis multicaulis
Veelstengelige waterbies
Erica tetralix
Dophei
Eriophorum angustifolium
Veenpluis
Holcus lanatus
Gestreepte witbol
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Hypochaeris radicata
Gewoon biggenkruid
Juncus acutiflorus
Veldrus
Juncus bulbosus
Knolrus
Juncus effusus
Pitrus
Juncus squarrosus
Trekrus
Lycopodiella inundata
Moeraswolfsklauw
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Osmunda regalis
Koningsvaren
Pinus sylvestris
Grove den
Potentilla erecta
Tormentil
Ranunculus repens
Kruipende boterbloem
Rhynchospora alba
Witte snavelbies
Rubus plicatus
Geplooide stokbraam
Salix cinerea
Grauwe wilg
Typha latifolia
Grote lisdodde
Utricularia minor
Klein blaasjeskruid
Water
Carex rostrata
Snavelzegge
Juncus bulbosus
Knolrus
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Typha latifolia
Grote lisdodde
Moslaag (oever)
Calypogeia fissa
Moerasbuidelmos
Campylopus flexuosus
Boskronkelsteeltje
Campylopus introflexus
Grijs kronkelsteeltje
Dicranella cerviculata
Kroppluisjesmos
Fossombronia foveolata
Grof goudkorrelmos
Polytrichium commune var. perigoniale Gewoon haarmos (var. perigoniale)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Sphagnum palustre
Gewoon veenmos
Hoog op oever (twijfelachtig mee te tellen) of anderszins buiten opname
Jacobaea vulgaris
Jacobskruiskruid s.l.
Rhynchospora fusca
Bruine snavelbies
Trichophorum cespitosum
Veenbies

Veldwerkrapport Stichting Semblis 2017/1

R
O
O
O
R
S
S
O
R
R
R
LF
R
R
F
O
R
R
F
LF
S
O
F
CD
S
O
R
CD
S (Wrn.nl)
O
R
R
O
S
O
R
R (29 mei)
R
F
LA
O
R
R
O
R
O
O
O
A
O
O
S
S
S

130

Een eeuw monitoring van vennen in Midden-Brabant

Tabel 23 (vervolg) Tansley-opname van het Kogelvangersven, 7 aug. 2015 (AA, HvD,
EvdD, DT).
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water

0,5
2
0,5
0
0
100
0

2.23. DUI – Duikersven
Bezocht 26 april 2015; 16, 18 mei 2015, DT (oriënterend bezoek; vogels); 29
mei 2015 (macrofauna); 7 aug. 2015 (AA, EvdD, HvD, DT); 21 sept. 2015 DT
(macrofauna); 1 nov. 2015 DT (slepen schietmotten).

2.23.1. Algemeen
Het Duikersven ligt tussen het Groot Huisven (aan de westkant) en het Kogelvangersven (aan de oostkant). Het water is vermoedelijk direct verbonden met
dat van het Groot Huisven (aan de westoever) en staat aan de noordoostpunt in
open verbinding met dat van het Kogelvangersven. Op topografische kaarten is
dat nog niet zo duidelijk, maar het lijkt er op dat het waterpeil anno 2015 hoger
staat dan eerder.
In het noordelijk deel, langs het wandelpad, is een klein langgerekt ven aanwezig, wat hier ook tot het Duikersven wordt gerekend (zie ook kaartje, fig. 4).
Het grotere ven is langs de noordoever zo’n 50-60 cm diep. Er is een harde
zandbodem aanwezig. Hierop ligt een laag veenbagger.

2.23.2. Water
Het water in het hoofdven is bruin en slecht doorzichtig, zo’n 40 cm. In het
kleine ven (aan de noordoostzijde) is het water wat lichter van kleur en ook
helderder.
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Figuur 163

Water uit het Duikersven (hoofdven), 29 mei 2015.

Figuur 164

Water uit het Duikersven (kleine ven noordwestzijde)), 29 mei 2015.

2.23.3. Vegetatie
De oevervegetatie van het kleine noordelijke deel bestaat voornamelijk uit Pitrus en er staat veel Pijpenstrootje. In de noordoever slaat plaatselijk berk op. In
de oever staat ook veel veenmos en het water is grotendeels met Witte waterlelies begroeid en bijna helemaal volgegroeid met veenmos.
Het grote ven heeft aan de noordoever zeer brede zoom van Pitrus met daar
ook veel veenmos tussen. In het water zelf staat hier geen vegetatie; dit lijkt
overal zo te zijn. Ook langs de west-, zuid- en oostoever staat bijna alleen Pitrus. In de pitruszoom werd ook een veldje Sterrenkroos gevonden.
Langs de noordoostoever, nabij de open verbinding met het Kogelvangersven,
is de landoever hier flauw en helemaal begroeid met veenmos. Er staat ook een
veld Veenpluis. Langs de oever staat ook Veelstengelige waterbies. In het water staat hier een veld Witte waterlelie en er groeit wat Knolrus. Op de drogere
oever staat erg veel Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw, Bruine snavelbies
en een enkele Brem.
Bij het onderzoek naar de macrofauna in september van 2015 was het Gewoon
sterrenkroos inmiddels flink uitgebreid ten opzichte van de hoeveelheid van
een maand eerder.

Veldwerkrapport Stichting Semblis 2017/1

132

Een eeuw monitoring van vennen in Midden-Brabant

Figuur 165

Brede Pitrusvlakten begrenzen het water langs de noordoever. Foto genomen vanaf
oostelijke richting (hoofdven), 29 mei 2015.

2.23.4. Macrofauna
Deze werd bemonsterd op 29 mei (op 3 locaties, monsters DUIm1, DUIm2 en
DUIm3) en 21 september 2015 (op 2 locaties, monsters DUIm4 en DUIm5),
zie kaartje. Er zijn vooral kevers, wantsen en libellenlarven aangetroffen. Hieronder zijn de Kleine ruggelaar Noterus crassicornis en de Tuimelaar Cybister
lateralimarginalis en de Platte waterwants.

Figuur 166

Kaartje van het Duikersven met locaties waar de macrofauna is bemonsterd. DUIm1
en DUIm5 zijn in het kleine vennetje aan de noordwestzijde bemonsterd; de andere
monsters langs het hoofdven.
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2.23.5. Schietmotten, haften en libellen
Op 26 april 2015 werd langs de noordoever een dood mannetje aangetroffen
van de zeldzame schietmot Limnephilus elegans. Er is op 6 oktober 2015 ook
met licht gevangen, maar toen was het koud, waardoor de vangsten tegenvielen. Er werden slechts Anabolia nervosa en Limnephilus marmoratus gevangen.
Haften werden in 2015 niet aangetroffen.
Op 29 mei 2015 werd een Lantaarntje gezien. Op 7 aug. 2015 werd een Koraaljuffer en een Grote keizerlibel waargenomen. Op 21 sept. 2015 werden wederom enkele Koraaljuffers waargenomen. Op 1 nov. 2015 werden enkele Bruinrode heidelibellen aangetroffen.

2.23.6. Amfibieën
Op 29 mei 2015 werden op de drie monsterlocaties voor macrofauna alleen
Groene kikkers waargenomen. In de monsters werden kikkervisjes aangetroffen.

2.23.7. Vis
Op 29 mei 2015 werden in alle drie macrofaunamonsters Amerikaanse hondvisjes aangetroffen.

2.23.8. Vogels
Op 26 april 2015 werd een paartje Wintertaling, 4 m + 1 v Kuifeend, 1 m Tafeleend en 1 Fuut gezien. Op 29 mei 2015 werd 11 Kuifeenden en 1 roepende
Wintertaling waargenomen. Op 16 mei 2015 werden ± 100 Grauwe ganzen
waargenomen, die uit noordelijke richting kwamen aanvliegen en plaats namen
op het ven. Op het ven is steeds een groepje Kokmeeuwen aanwezig. Dit betreft waarschijnlijk een kleine kolonie van ± 10 p. Visdiefjes vliegen ook steeds
heen en weer; deze vogels broeden graag bij kokmeeuwenkolonies. Op7 augustus 2015 werd een IJsvogel waargenomen en waren 6 Lepelaars ter plaatse;
volgens een plaatselijke vogelkijker is het pas sinds 2014 zo, dat eraf en toe
Lepelaars in het ven aanwezig zijn. Op 21 september 2015 werd ook een IJsvogel waargenomen.
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Tabel 24. Tansley-opname Duikersven, 7 aug. 2015 (AA, EvdD, HvD, DT).
Oever
Betula pendula
Ruwe berk
Bidens frondosa
Zwart tandzaad
Calamagrostis canescens
Hennegras
Callitriche platycarpa
Gewoon sterrekroos
Calluna vulgaris
Struikhei
Carex rostrata
Snavelzegge
Drosera intermedia
Kleine zonnedauw
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
Eleocharis multicaulis
Veelstengelige waterbies
Epilobium parviflorum
Beklierde basterdwederik
Erica tetralix
Dophei
Eriophorum angustifolium
Veenpluis
Gnaphalium strigosum
Moerasdroogbloem
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Juncus bulbosus
Knolrus
Juncus conglomeratus
Biezenknoppen
Juncus effusus
Pitrus
Lycopodiella inundata
Moeraswolfsklauw
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Phragmites australis
Riet
Pinus sylvestris
Grove den
Quercus robur
Zomereik
Rhynchospora alba
Witte snavelbies
Rhynchospora fusca
Bruine snavelbies
Salix cinerea
Grauwe wilg
Water
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Moslaag (oever)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Sphagnum fimbriatum
Gewimperd veenmos
Warnstorfia fluitans
Vensikkelmos
Moslaag (water)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
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2.24. GHU – Groot Huisven
Bezocht 16 mei 2015, DT (macrofauna); 7 aug. 2015 AA, EvdD, HvD, DT
(vegetatie); 21 sept. 2015 DT (macrofauna); 6 okt. 2015 DT (lichtvangst
schietmotten); 1 nov. 2015 DT (slepen schietmotten).

2.24.1. Algemeen
Het Groot Huisven ligt anno 2015 in een zeer open heidelandschap. In recente
jaren is in deze omgeving veel bos gekapt. De oevervegetatie is grotendeels
een eentonige pitruszoom (zie verder bij Vegetatie). Langs de noordkant zijn
mooie, kleine vennetjes aanwezig met veel waterlelie en veenpluis en bijzondere veenmosvegetaties.
Langs de noordoever van het ven is plaatselijk een kale zandbodem aanwezig.
Deze borrelt plaatselijk wel op bij doorlopen.
Het water is waarschijnlijk maximaal 1,4 m diep.

Figuur 167

Groot Huisven gezien vanaf de westkant, in oostelijke richting, 16 mei 2015.

Figuur 168

Panorama van het Groot Huisven vanaf de noordzijde van het ven, 16 mei 2015.

2.24.2. Water
Het water is geelbruin en tamelijk helder. Op 16 mei 2015 zijn enkele bepalingen gedaan: pH 4,5 ; EGV 42,6 μS/cm (metingen lab, ’s anderendaags). Het
water in de ondiepe zones warmt behoorlijk op. Op 7 augustus 2015 was de
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waterstand op de peilschaal 65 cm tegen 88 op 16 mei 2015. Het doorzicht
bedraagt 60 cm.

Figuur 169

Water van het Groot Huisven, 16 mei 2015.

2.24.3. Vegetatie
De oevervegetatie bestaat voornamelijk uit Pitrus en er staat veel Pijpenstrootje. In de noordoever slaat plaatselijk berk op. In het midden van de zuidoever is een veldje Snavelzegge aanwezig. In de noordoosthoek van het ven, op
de scheidingsdijk met het Duikersven, is Zompzegge aanwezig. Langs de
westoever staat plaatselijk wat Riet.
In het water is veel veenmos aanwezig; er zijn uitgebreide tapijten. Drijvende
vegetatie is op 16 mei 2015 alleen nog in de noordoosthoek aanwezig; hier zijn
ijle velden met waterlelie. De drijfbladvegetatie ontwikkelt zich in de loop van
de zomer verder en vormt op 7 augustus 2015 kleine maar dichte velden. Verder komen in het water velden met Knolrus voor en een veldje Drijvende
egelskop. De soort is hier wel eerder aangetroffen, maar de vondst blijft heel
bijzonder omdat in de wijde omtrek er geen andere vindplaatsen zijn. Aan de
noordzijde werd in mei 2015 in het water Kikkerdrilwier aangetroffen. Ook
staat er veel Veelstengelige waterbies.
Aan de droge zijde van de oever is langs de noordkant onder meer veel Veenpluis, Kleine zonnedauw en Moeraswolfsklauw aanwezig.

Figuur 170
Figuur 171
Figuur 172

Veld Snavelzegge langs de zuidoever van het Groot Huisven op 16 mei 2015.
Bloeiende Snavelzegge langs de zuidoever van het Groot Huisven op 16 mei 2015.
Kikkerdrilwier Batrachospermum turfosum in de noordoever van het Groot Huisven.
Foto’s 16 mei 2015.
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Figuur 173
Figuur 174
Figuur 175

Zompzegge in de noordoosthoek van het Groot Huisven op 16 mei 2015.
Veld Drijvende egelskop (Sparganium angustifolium) met hieronder een tapijt van
Knolrus langs de noordoever van het Groot Huisven op 16 mei 2015.
Moeraswolfsklauw op de droge oever langs de noordkant van het Groot Huisven op
16 mei 2015.

Langs de noordwestkant liggen enkele door veenmos gedomineerde kleine
vennen en dit zijn daarom hoogveentjes. Hier is vooral Sphagnum magellanicum, S. papillosum, Kleine veenbes, Lavendelheide, Dophei, Struikhei aanwezig en er staan kleine dennen op. Deze dennen zijn mogelijk al behoorlijk oud;
ze kunnen nauwelijks groeien op de veenmosondergrond. Het is dus geen opslag van den, maar een typisch beeld in hoogveen met ijle, klein blijvende
Grove dennen; ze worden wel ‘Veendennen’ genoemd.
In 2014 werd langs de noordoever veel Straatgras aangetroffen (meded. Herman van Dam), maar in augustus 2015 kon dit niet meer worden gevonden.
Ook was er toen veel flab; in 2015 is dit niet waargenomen.

Figuur 176
Figuur 177

Hoogveenpoel aan de noordkant van het Groot Huisven op 7 aug. 2015.
Kleine veenbes in de hoogveenpoel.

Figuur 178

Hoogveenveenmos Sphagnum magellanicum in hoogveenpoel aan de noordkant van het
Groot Huisven. Foto’s 7 aug. 2015.

2.24.4. Paddenstoelen
Op 18 mei 2015 zijn twee soorten van de Rode Lijst aangetroffen: het Vlokkig
veenmosklokje (Galerina paludosa) en de Veenmosgrauwkop (Lyophyllum
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palustre) aangetroffen, een Kwetsbare soort van de Rode Lijst (E. Brouwer in
e-mail, 27 februari 2017).

2.24.5. Macrofauna
Deze is bemonsterd langs de noordzijde van het hoofdven. Er werd niet zo veel
macrofauna gevonden. Er werden vooral duikerwantsen aangetroffen, die bij
determinatie tot Sigara distincta bleken te behoren. Een zeer opmerkelijke
vondst is die van nimfen van Glaenocorisa propinqua, een van de zeldzaamste
duikerwantsen.
Verder werden van de wantsen Tenger bootsmannetje, Staafwants en Platte
waterwants gevonden en van de kevers vooral Noterus crassicornis. Ook werden libellenlarven en de Zwemmende kokerjuffer Triaenodes bicolor aangetroffen. Opvallend was dat de duikerwantsen en libellenlarven vooral in de
ondergedoken velden van Knolrus aangetroffen werden. Op 7 augustus 2015
werden enkele Schrijvertjes (Gyrinus marinus) gezien. Op 21 september 2015
werd vooral macrofauna aangetroffen in de ondergedoken velden met Knolrus
en in de Drijvende egelskop; hierbij waren vooral duikerwantsen en het Tenger
bootsmannetje aanwezig. Op 21 september 2015 werd ook in het hoogveentje
gemonsterd. Hierbij werden waterkevers van het geslacht Hydroporus en enkele larven van de Koraaljuffer aangetroffen en een larve van de Maanwaterjuffer.

2.24.6. Schietmotten, haften en libellen
Op 16 mei 2015 werd Oligotrichia striata aangetroffen, zowel langs de noordals zuidoever en verder Holocentropus stagnalis. Op 6 oktober 2015 is een
lichtvangst uitgevoerd. Het was echter nogal fris en droog en er werd slechts
een Agrypnia varia aangetroffen.
Haften zijn in 2015 niet aangetroffen..
an de libellen waren op 16 mei 2015 Vuurjuffer, Watersnuffel, Viervlek en
Smaragdlibel aanwezig. Op 7 augustus 2015 werden Grote keizerlibel en Grote
roodoogjuffer aangetroffen.

2.24.7. Amfibieën
Er werden op 16 mei 2015 enkele Groene kikkers gehoord. In de monsters
werden veel kikkervisjes gevonden. Ondanks veel geschep werden geen salamanders aangetroffen.

2.24.8. Vis
Op 16 mei 2015 en 21 sept. 2015 werden enkele Amerikaanse hondsvisjes geschept. Deze zitten ook in de zeer ondiepe delen: bij een waterdiepte van < 5
cm worden ze al gepakt. In een studie naar vis werd door Leuven & Oyen
(1987) alleen het Amerikaanse hondsvisje genoemd, met de abundantie ‘dominant’. Verder wordt geen enkele soort vermeld, hoewel van het ven eerdere
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waarnemingen van een onbekend vis bekend zijn (abundantie: ‘species reported previously but not found in this study’: taxon: ‘species composition
unknown’).

2.24.9. Vogels
Op 16 mei 2015 waren een Fuut en twee Visdieven aanwezig.

Figuur 179
Figuur 180

Visdief op de peilschaal in de noordoever van het Groot Huisven op 18 mei 2015.
Grauwe ganzen boven het Groot Huisven op 18 mei 2015.
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Tabel 25 Tansley-opname in het Groot Huisven, 7 augustus 2015 (AA, EvdD, HvD, DT)
Oever
Andromeda polifolia
Lavendelhei
Betula pendula
Ruwe berk
Calluna vulgaris
Struikhei
Carex curta
Zompzegge
Carex rostrata
Snavelzegge
Drosera intermedia
Kleine zonnedauw
Drosera rotundifolia
Ronde zonnedauw
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
Eleocharis multicaulis
Veelstengelige waterbies
Erica tetralix
Dophei
Eriophorum angustifolium
Veenpluis
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Juncus acutiflorus
Veldrus
Juncus conglomeratus
Biezenknoppen
Juncus effusus
Pitrus
Lycopodiella inundata
Moeraswolfsklauw
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Oxycoccus palustris
Kleine veenbes
Phragmites australis
Riet
Pinus sylvestris
Grove den
Rhamnus flammula
Sporkenhout
Rhynchospora alba
Witte snavelbies
Rhynchospora fusca
Bruine snavelbies
Rubus plicatus
Geplooide stokbraam
Vaccinium myrtillus
Blauwe bosbes
Water
Carex rostrata
Snavelzegge
Juncus bulbosus
Knolrus
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Sparganium angustifolium
Drijvende egelskop
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Batrachospermum turfosum
Kikkerdrikwier
Moslaag (oever)
Calypogeia fissa
Moerasbuidelmos
Campylopus flexuosus
Boskronkelsteeltje
Dicranella cerviculata
Kroppluisjesmos
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Sphagnum fallax
Fraai veenmos
Sphagnum magellanicum
Hoogveenveenmos
Sphagnum papillosum
Wrattig veenmos
Hoog op oever (twijfelachtig mee te tellen) of anderszins buiten opname
Aira praecox
Vroege haver
Carex ovalis
Hazenzegge
Deschampsia flexuosa
Bochtige smele
Filago minima
Dwergviltkruid
Juncus squarrosus
Trekrus
Osmunda regalis
Koningsvaren
Sagina procumbens
Liggend vetmuur
Veronica serpyllifolia
Thijmereprijs
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
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hoogveentje
n-zijde
LF

O
LA
R
LF
O
O
O
LF
O
LF
F
R
R
A
LF
A
LF
O
R
LF
O
S
R
O
F
LA
R
A
A
O (16 mei)
O
O
O
F
F
R

O
LF
O
LF

A
O
O
LF

O
F
F

F
F
O
O

R
R
R
S
S
R
R
S
5
2
0
0
0
50
10

5
0
0
0
0
100
90
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2.25. ZAN – Zandbergsven 20
Bezocht 31 mei 2015 DT (indrukken, macrofauna); 7 aug. 2015 DT, AA, HvD,
EvdD (vegetatie, libellen); 2 okt. 2015 DT (macrofauna); 6 okt. 2015 DT
(schietmotten).

2.25.1. Algemeen
Het meest westelijke ‘ven 20’ van de Zandbergsvennen ligt in het centrale deel
van Kampina. Het ven ligt in een mooi, open heidelandschap. Het ven ligt in
een langgerekte kom; in het deel van Kampina waar de talrijke Zandbergvennen liggen, zijn mooie kleine zandruggen aanwezig. Zowel de vennen als de
ruggen liggen in westelijk-oostelijke oriëntatie. Er is in tegenstelling tot bijna
alle vennen geen bos vlakbij het ven. Recent is hier niet beheerd.
Het ven is zuur; het staat vol veenmos. Het ven is op 31 mei 40-60 cm diep. De
waterstand lijkt die dag erg hoog en zal in droge zomers veel lager zijn. Op de
bodem van het ven ligt zo’n 10-20 cm veenbagger.

Figuur 181

Panoramafoto’s van het Zandbergsven op 31 mei 2015, gezien vanaf de noordoever.

2.25.2. Water
Het water is op 31 mei 2015 geelbruin en tamelijk helder, het doorzicht bedraagt 50 cm. pH 4,6 ; EGV 44,6 μS/cm (metingen lab, ’s anderendaags).

Figuur 182

Water uit het Zandbergsven 20, 31 mei 2015. Rechts: peilschaal.
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2.25.3. Vegetatie
Het ven is voor driekwart dichtgegroeid met Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) en er is dus maar een deel als open water aanwezig. Vanaf de oevers
vormt Waterveenmos een breed tapijt, waarin verder veel Veelstengelige bies
staat. Plaatselijk staat er wat Knolrus. De overgang van het veenmostapijt naar
het open water wordt gemarkeerd door een zone met Knolrus. In het ven staat
ook veel Pijpenstrootje en plaatselijk staat er wat Pitrus. Een Tansley-opname
is achter gevoegd..

2.25.4. Macrofauna
De macrofauna is soortenarm. Er werden op 31 mei 2015 vooral kevers aangetroffen, waaronder Hydroporus-soorten en Helochares punctatus; ook werd
een grote larve van een Geelgerande watertor verzameld. Verder werden vooral
libellenlarven aangetroffen en enkele wantsen. Op 2 oktober 2015 werden
vooral Hesperocorixa castanea, een duikerwants, en kevers aangetroffen en
daarnaast ook Zwart bootsmannetje en Tenger bootsmannetje. De meeste kevers werden in het veenmos verzameld met behulp van een appelmoeszeef.

2.25.5. Schietmotten, haften en libellen
In de nacht van 6 op 7 okt. 2015 werd een passieve lichtval geplaatst gedurende de hele nacht. Hier werden vijf individuen, van vijf soorten aangetroffen: de
Landkokerjuffer Enoicyla pusilla, en verder L. affinis, L. auricula, L. flavicornis en L. marmoratus. Haften werden in 2015 niet aangetroffen.
Op 7 aug. 2015 werden Zwarte heidelibel, Watersnuffel, Grote keizerlibel en
Koraaljuffer aangetroffen. Volgens een bericht op Natuurbericht.nl werd eind
sept. 2015 een Noordse glazenmaker waargenomen nabij het ven

2.25.6. Amfibieën
In het macrofaunamonster werden op 31 mei 2015 enkele kikkervisjes aangetroffen van de groene kikker en werd een tiental larven van een salamandersoort aangetroffen, gezien het zure karakter zal dit wel vinpoot zijn. Op 2 okt.
2015 werden 3 grote larven van de Vinpootsalamander gevangen

2.25.7. Vis
Bij beide macrofaunabemonsteringen in 2015 werd geen vis aangetroffen.
Daarmee is het ven het enige zure ven op Kampina waar nog geen hondvisjes
werden waargenomen.

Veldwerkrapport Stichting Semblis 2017/1

143

Veldwerkverslagen

2.25.8. Vogels
Op het ven nr. 20 werden geen watervogels gezien. Op de omgevende heide
werden op 31 mei 2015 een jodelende Wulp en een zingende Veldleeuwerik en
alarmerende Roodborsttapuiten gehoord. Op 7 augustus 2015 werd ook een
alarmerende Roodborsttapuit gehoord.
Tabel 26 Tansley-opname van Zandbergsven 20, 7 aug. 2015 (Emma van den Dool,
André Aptroot, Herman van Dam, David Tempelman).
Oever
Calluna vulgaris
Struikhei
Eleocharis multicaulis
Veelstengelige waterbies
Erica tetralix
Dophei
Juncus bulbosus
Knolrus
Juncus effusus
Pitrus
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Pinus sylvestris
Grove den
Water
Eleocharis multicaulis
Veelstengelige waterbies
Glyceria fluitans
Mannagras
Juncus bulbosus
Knolrus
Draadwieren
Draadwieren
Moslaag (water)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Moslaag (oever)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
< 1 % weergegeven als 0,5 %
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O
F
O
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O
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R
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O
D
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2.26. KGL – Klein Glasven
Bezocht 19 apr. 2015 (16:00-17:30), MS, DT. 15 C, stralend weer (macrofauna, veldindrukken, vogels); 3 aug. 2015 AA, DT (vegetatie, vogels, libellen);
14 aug. 2015 DT, MJS, CZ (schietmotten); 15 sept. 2015 DT (macrofauna).

2.26.1. Algemeen
Het ven ligt langs de oostkant van de Nianadreef. Het water is ondiep, behalve
vlak langs de Nianadreef, die een lage dijk is, waar een diepe sloot langs ligt.
Deze sloot is ruim 1 m diep en verbindt het water ook met het Ansemven, maar
niet met het nieuwe water langs de westkant; de dijk scheidt beide wateren (er
is alleen overloop). De rest van het ven is veel minder diep, zo’n 60 cm in het
voorjaar, zakkend tot 30 cm in de zomer. De westoever heeft door de aanwezigheid van de er vlak langs liggende diepe sloot, daardoor een steile onderwater-oever. De overige oevers van het ven zijn flauw. Op de bodem ligt slib en
veenbagger.
Het ven heeft een heel open karakter. Langs de zuid- en noordpunt staan berken; langs de oostoever staan jonge dennen en berken. Een groot deel van het
water is volgegroeid met Waterveenmos. Het water is hier 30 cm diep.
Op 13 sept. 2015 is begonnen met het droogpompen van het ven i.v.m. uit te
voeren beheermaatregelen. Op 15 sept. 2015 werden enkele berken en andere
bomen langs het ven gekapt.
Westelijk van het ven ligt in het voorjaar een ondiep water, wat kennelijk recent is aangelegd; in de zomer is dit drooggevallen (verder niet onderzocht).

2.26.2. Water
Het water is bruin, matig helder, geschat zicht 50 cm. Er is een beetje kleuring
van humuszuren. Aan het op 19 april 2015 werden twee metingen verricht:
EGV 38 μS/cm; pH 5,17 (labmetingen ’s anderendaags).

Figuur 183

Water uit het Klein Glasven op 15 sept. 2015.
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Figuur 184

Het ven op 19 april 2015 (gezien vanaf de Nianadreef) en op 15 sept. 2015
(gezien vanaf de oostoever) in noordelijke richting.

Figuur 185

Een struik Gagel langs de westoever van het Klein Glasven, gezien in
noordoostelijke richting.

Figuur 186

Peilschaal: bijna de maximale waterhoogte. Klein Glasven, vanaf Nianadreef,
gezien in oostelijke richting.
Foto’s 19 april 2015.
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Figuur 187

Panorama van het Klein Glasven, gezien vanaf de Nianadreef aan de westkant. 19 april
2015.

2.26.3. Vegetatie
Langs de westoever staat een enkele struik Gagel, verder pleksgewijs Gewone
waternavel, Pitrus en veenmos. De rest van het ven heeft vlakke oevers en is
compleet begroeid met Pijpenstrootje en Veelstengelige waterbies. De bodem
is bedekt met Waterveenmos. Ook een flink deel van het open water is begroeid met Waterveenmos. In totaal werd geschat dat driekwart van het ven,
inclusief het waterdeel, bedekt was met Waterveenmos.

Figuur 188

Detail Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) in de zuidelijke zone van het
Klein Glasven. Hier is in het voorjaar ook macrofauna verzameld (KGLm2).
19 april 2015.

Figuur 189

Paddenstoel in drooggevallen veenmos, Klein Glasven zuidelijk deel, 15
sept. 2015.

.
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2.26.4. Macrofauna
Er zijn in 2015 in totaal 4 monsters genomen. Macrofauna is op 19 april 2015
onderzocht langs de westoever, dus aan de ‘sloot’, die overgaat in de rest van
het ven (KGLm1) en in de zuidkant van het, in een Sphagnum-weide
(KGLm2). Op 3 aug. 2015 werd op een modderig deel langs de oever van het
ven enkele rode plekken met aanslag aangetroffen. Bij microscopische studie
bleken dit rode algen te zijn. Ook zaten er rode watervlooien en eenoogkreeftjes in en verder het vrij zeldzame wormpje Vejdovskiella comata.
Op 15 sept. 2015 is de macrofauna weer tweemaal onderzocht. Langs de oostkant van het ven (wat op deze dag al aan het opdrogen was) is uitgebreid met
een RAVON-net en met een zeefje bemonsterd. Hierbij werden vooral duikerwantsen aangetroffen en enkele libellenlarven (KGLm4). Ook is weer in de
Sphagnum-weide bemonsterd. Omdat deze nog bijna helemaal opgedroogd was
kon hier alleen worden bemonsterd door kleine poeltjes te trappen; hierin
stroomt dan water, en met een zeef konden hier talrijke waterkevers worden
aangetroffen (KGLm3).

Figuur 190

Westkant van het Klein Glasven, monsterpunt macrofauna 1. Gezien in noordelijke
richting.

Figuur 191

Talrijke kikkervisjes in het macrofaunamonster langs de westkant van het Klein
Glasven. Foto’s 19 april 2015.

Figuur 192

Zuidkant van het Klein Glasven (monsterpunt macrofauna 2). Gezien in noordelijke
richting op 19 april 2015.

Figuur 193

Zelfde locatie zuidkant van het Klein Glasven (monsterpunt macrofauna 2). Foto 3 aug.
2015.
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Figuur 194

Modderige plek met rode aanslag van algen, langs de noordoostoever van het Klein
Glasven, 3 aug. 2015.

Figuur 195

Moerassprinkhaan langs het Klein Glasven, 15 sept. 2015.

2.26.5. Schietmotten, haften en libellen
Deze zijn, bij gunstige omstandigheden, met licht onderzocht op 14 aug. 2015.
Er in 2015 zijn alleen larven aangetroffen van Cloeon dipterum.
Op 3 aug. 2015 werden Gewone oeverlibel, Watersnuffel, Koraaljuffer en Grote keizerlibel waargenomen. Op 15 sept. 2015 werden Houtpantserjuffer en
Bloedrode heidelibel waargenomen. In 2015 is een waarneming gedaan van
een Kanaaljuffer (Waarneming.nl).

2.26.6. Amfibieën
In het ven werden bij beide bemonsteringsronden van de macrofauna enkele
Vinpootsalamanders aangetroffen, zowel volwassen dieren als larven. Verder
werden Groene kikkers gezien en werden in het voorjaar enorme aantallen kikkervisjes aangetroffen in het macrofaunamonster wat langs de westkant werd
genomen

2.26.7. Vis
Op 15 sept. 2015 werden twee Tiendoornige stekelbaarsjes gevangen in een
opdrogende poel van het ven. Het ven werd op 13 sept. 2015 begonnen met
droogzetten, i.v.m. beheermaatregelen

2.26.8. Vogels
Op het ven werden bij de verschillende bezoeken geen watervogels waargenomen. Langs de oostrand werden op 19 april 2015 meerdere Boompiepers zingend waargenomen. Op het nieuwe, westelijk van de Nianadreef gelegen plasje
werd op 19 april 2015 een baltsende Kievit waargenomen.
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Tabel 27. Tansley-opname Klein Glasven, 3 aug. 2015 (AA, DT).
Oever
Alisma plantago-aquatica
Grote waterweegbree
Betula pendula
Ruwe berk
Bidens frondosa
Zwart tandzaad
Bidens tripartita
Veerdelig tandzaad
Carex rostrata
Snavelzegge
Carex sp.
zegge soort
Eleocharis multicaulis
Veelstengelige waterbies
Eleocharis palustris
Gewone waterbies
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Juncus acutiflorus
Veldrus
Juncus bulbosus
Knolrus
Juncus effusus
Pitrus
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Lysimachia vulgare
Grote wederik
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Myrica gale
Gagel
Pinus sylvestris
Grove den
Quercus robur
Zomereik
Salix cinerea
Grauwe wilg
Salix repens
Kruipwilg
Typha latifolia
Grote lisdodde
Moslaag (oever)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Moslaag (water)
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
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A
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R
O
O
R
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2.27. ANS – Ansemven
Bezocht 19 apr. 2015 (12:30-16:00), MJS, DT 15 C, stralend weer (algemene
indrukken; macrofauna); 3 aug. 2015 AA, DT, zeer warm, zonnig (vegetatie);
14 aug. 2015 CZ, MJS, DT (schietmotten lichtvangst); 15 sept. 2015 DT (macrofauna); 1 nov. DT (veldindrukken). Op alle bezoeken zijn ook libellen genoteerd.

2.27.1. Algemeen
Het Ansemven is een rond ven, omgeven door bos, in de zuidoosthoek van
Kampina. Langs de westkant loopt een bospad, de Nianadreef. Het pad is onverhard en deels nogal zompig; er komen slechts enkele wandelaars voorbij op
een zonnige, vrije middag. De Nianadreef is pal noord-zuid gelegen en is eigenlijk een lage dijk. De dijk lijkt niet doorlaatbaar voor water.
Op 19 april 2015 is de waterstand hoog. Toch moet de voorafgaande winterperiode droog zijn geweest. De Pijpenstrootje is overal nog afgestorven, met droge bladeren die makkelijk verkruimelen. Tussen de pollen van is de waterstand
nog zo’n 10-30 cm..

2.27.2. Water
Het water in het ven is geelbruin, tamelijk helder, geschat zicht 60 cm. Beetje
kleuring van humuszuren. Aan de westzijde bij beroering van de waterbodem
opborrelende luchtbellen, die kwel mee omhoog voeren, dat aan de oppervlakte
gekomen zichtbaar wordt doordat vanuit het punt waar de luchtbel aan de oppervlakte komt een ringvormig vlies ontstaat. Een heel bijzonder gezicht. EGV
78 μS/cm; pH 5,36 (labmetingen ’s anderendaags).

Figuur 196

Water uit het Ansemven, 15 sept. 2015.

Figuur 197

Kwelverschijnsel aan de westoever van Ansemven na beroering van de bodem. 19
april 2015.
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Figuur 198

Ansemven gezien vanaf de westoever in noordoostelijke richting 19 april 2015.
Monsterpunt macrofauna 1.

Figuur 199

Ansemven westoever, detail met Sphagnumveldje. Monsterpunt macrofauna 1.

Langs de westoever van het ven zijn recent (2014?) bomen gekapt. Een enkele
boom en enkele grote takken liggen in het water. Er ligt ook erg veel blad in
het water en takjes. Het ven is nog niet vrijgezet, want pal westelijk van de
Nianadreef is een bosperceel. De waterstand is hier overigens zeer hoog en
enkele bomen zijn al ‘verdronken’. In het Ansemven ligt ook veel bagger.
Slechts op een enkele plek langs de westoever is de zandbodem zichtbaar. De
rest is door bagger en blad bedekt.

2.27.3. Vegetatie
Deze is opgenomen op 3 augustus 2015. Een Tansley-opname is hier achter
aan gevoegd (Tabel 1).
Pijpenstrootje is veruit de talrijkste plant in het ven. Het domineert het grootste
deel van het ven.
Langs de westoever, aan de noordzijde, werd op 3augustus 2015 een grote Koningsvaren gezien. Langs de oostoever, waar de vegetatie vooral uit Pijpenstrootje bestaat, werd ook een populatie Draadzegge aangetroffen.1

1 Het ven stond op de nominatie om te worden verbeterd door baggeren. Aan de be-

heerder is op 16 augustus 2015 een verslag met informatie verstrekt om onder andere
deze populatie te sparen.
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Figuur 200

Zuidoost hoek van het Ansemven gezien in noordelijke richting op 19 april 2015.
Linksonder: de groene vegetatie is Veenpluis, wat bloeit (foto rechts).

Langs de zuidoever, vlak langs de westelijke Nianadreef, ligt een dode boom in
de oeverzone. De boom die op de droge oever te herkennen is, is op zo’ 2,5 m
hoogte afgebroken en is in de oever van het ven gevallen. Op deze boom is van
alles gaan groeien. Om te beginnen valt de Blauwe bosbes op. Deze groeit boven op de dode boom! Bij nadere beschouwing blijken allerlei mossen en
korstmossen op de boom te groeien: de korstmossen Smal bekermos (Cladonia
coniocracea), Bruin bekermos (Cladonia grayi) (veel kleine schubjes), Turflucifer (Cladonia incrassata) en Dove heidelucifer (Cladonia macilenta); het
levermos Gewoon kantmos (Lophocolea bidentata); de bladmossen Kussentjesmos (Leucobryum glaucum), Grijs kronkelsteeltje (Campylopus introflexus), Gewoon knopjesmos (Aulacomnium androgynum), Fraai haarmos (Polytrichium formosum) en Heideklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum). Heideklauwtjesmos is de algemeenste soort in droge heide, maar groeit hier dus op
een dode, liggende boom.

Figuur 201

Liggende, dode boom langs de zuidoever van het Ansemven. Er groeit Blauwe bosbes
op, en nog verschillende soorten mossen en korstmossen.

Figuur 202

Turflucifer op de liggende, dode boom langs de zuidoever van het Ansemven. Foto’s 3
augustus 2015.

Langs de zuidoosthoek van het ven staat een veldje Veenpluis. Er zijn hier vijf
ontwateringsgreppels die vermoedelijk dienen voor de ontwatering van het
dennenbosperceel.
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De hele oostoever en een deel van de noordoever is moeilijk toegankelijk
doordat hier een 10-30 m brede zone is van Pijpenstrootje.
Komende vanaf de westzijde van het ven langs de noordoever, komen bomen
(vooral berk) eerst tot aan de waterlijn. Verderop gaat de oever over in de zone
met bulten van Pijpenstrootje.
Achter de noord- en oostoever is een wal, die het ven scheidt van het noordelijk gelegen Klein Glasven. Op de wal staan hoge grove dennen. De wal lijkt
van natuurlijke oorsprong en geeft het ven het profiel van een ondiepe ‘kom’..

2.27.4. Macrofauna
In het voor- en najaar zijn steeds drie monsters genomen.
Monsters ANSm1 en ANSm4 werden genomen langs de oever van het pad
langs de westkant. Het open water komt hier op de meeste plaatsen tot vlak aan
het pad. Er is een ondiepe zone van 10 m breed. Aan de waterkant van deze
zone staat een smalle strook Riet. Pleksgewijs komen Pitrus en veenmos voor.
Pijpenstrootje staat hier nauwelijks. Er zijn o.a. veel wantsen aangetroffen, de
Pieptor (of Modderkever) en veel Daphnia etc. Op 15 sept. 2015 werden hier
larven van de Vuurjuffer aangetroffen.
Monsters ANSm2 en ANSm5 zijn langs de zuidoever genomen. Hier staan
bomen tot vlak aan de waterlijn; het ven grenst hier aan het bos. In april is de
waterstand is hoog en takken van de bomen hangen tot over het water. Er is een
10-20 m brede zone met pollen Pitrus, Riet en veenmos. Er ligt erg veel blad
in het water. Hier werden in april enkele Vinpootsalamanders aangetroffen. In
september was de waterstand veel lager en moesten in het veenmos poeltjes
worden getrapt, om zo met de zeef kevers te kunnen bemonsteren; zo werden
nog verschillende Hydroporus gevangen.
Monsters ANSm3 en ANSm6 zijn genomen aan de noordoever, tussen bulten
van Pijpenstrootje, waartussen van veenmos en flab aanwezig is. Het water is
hier ondiep, en warmt hier ook vlug op, aangezien dit deel van het ven in de
namiddag in de zon ligt. In het flab zijn veel kikkervisjes aanwezig. Opmerkelijke soorten zijn kevers als Graphoderus cinereus en talrijke wantsjes Microvelia reticulata. In het najaar werd hier nauwelijks macrofauna gevonden; het
water stond lager en er werden vooral Noterus crassicornis en juveniele
schaatsenrijders gevonden.
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Figuur 203

Op 15 sept. 2015 is langs de waterzijde van de zone met Pijpenstrootje nog maar
weinig water aanwezig, Hier is in het najaar van 2015 macrofauna bemonsterd (weinig
macrofauna aanwezig). Rechts opdrogende modder tussen de horsten. Hier werden 4
Wintertalingen opgeschrikt. Ansemven, 15 sept. 2015

2.27.5. Schietmotten, haften en libellen
Op 19 april 2015 werden meerdere Holocentropus stagnalis gesleept. 14 augustus 2015 zijn schietmotten met licht gevangen. De avond was succesvol, er
werden circa 10 soorten gevangen.
In 2015 werden bij de macrofaunabemonstering alleen larven aangetroffen van
Cloeon dipterum.
Op 19 april 2015 werden Vuurjuffer, Smaragdlibel en Bruine winterjuffer
waargenomen. Op 15 sept. 2015 werden Houtpantserjuffer, Steenrode heidelibel, Bloedrode heidelibel en Watersnuffel waargenomen.

2.27.6. Amfibieën
Op 19 april 2015 werden Groene kikker en Vinpootsalamander waargenomen.

2.27.7. Vis
Er is geen vis waargenomen, ook geen Amerikaanse hondsvis.

2.27.8. Vogels
Op 19 april 2015 werden 2 roepende Dodaarzen gehoord en waren 1 p. Kuifeend en 1♂ Wintertaling (riep kortstondig) aanwezig. Op 15 sept. 2015 vlogen
door de bemonstering vier Wintertalingen op uit het modderige water tussen de
bulten van Pijpenstrootje.
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2.27.9. Maatregelen september 2015
In september 2015 is het ven stevig onder handen genomen. Het is uitgebaggerd, de rietzone langs de westkant is verwijderd en een flink deel van het Pijpenstrootje is verwijderd (fig. 202).

Figuur 204

Het Ansemven na de ingreep op 1 nov. 2015. Gezien vanaf de noordwestkant in oosten zuidoostelijke richting.
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Tabel 28. Tansley-opname Ansemven, 3 augustus 2015 (AA, DT).

Oever
Alnus glutinosa
Zwarte els
Betula pendula
Ruwe berk
Bidens cernua
Knikkend tandzaad
Carex elata
Stijve zegge
Carex lasiocarpa
Draadzegge
Eriophorum angustifolium
Veenpluis
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Juncus bulbosus
Knolrus
Juncus effusus
Pitrus
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Myrica gale
Gagel
Osmunda regalis
Koningsvaren
Phragmites australis
Riet
Pinus sylvestris
Grove den
Quercus robur
Zomereik
Ranunculus flammula
Egelbotgerbloem
Rhamnus flammula
Sporkenhout
Salix aurita
Geoorde wilg
Typha latifolia
Grote lisdodde
Vaccinium myrtillus
Blauwe bosbes
Water
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Moslaag (oever)
Campylopus pyriformis
Breekblaadje
Sphagnum cuspidatum
Waterveenmos
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Sphagnum fimbriatum
Gewimperd veenmos
Warnstorfia fluitans
Vensikkelmos
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
< 1 % weergegeven als 0,5 %
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2.28. WIN – Winkelsven
Bezocht 2 mei 2015 DT, MJS. Macrofauna (drie monsters), veldindrukken,
vogels, libellen, vis, schietmotten; 13 aug. 2015 JB, BV, HvD, DT (vegetatie);
22 aug. 2015 DT, MJS, PJN (schietmotten); 2 okt. 2015 DT (macrofauna); 31
okt. 2015 DT, KL (schietmotten).

2.28.1. Algemeen
Het Winkelsven is een groot ven en ligt aan de westkant van de Beerze, in het
zuidoosten van Kampina. Het ven is van de Beerze gescheiden door een dijk.
In deze dijk is langs de zuidoostkant een duiker.
Het ven bestaat uit drie gedeelten: het westelijk deel (ook wel het noordwestelijk deel genoemd), het oostelijk deel en het zuidelijke deel. In het verleden
waren er twee vennen: Winkelsven West en Winkelsven Oost. Ook lag langs
de zuidkant een apart water. Deze drie zijn nu alle verbonden en zo vormt het
Winkelsven nu één groot ven. Wel is de oude scheiding tussen west en oost
nog goed zichtbaar. Deze vormt nu een langgerekt eilandje, waar kokmeeuwen,
eenden en ganzen broeden.
Het zuidelijk deel is van westelijke en noordelijke deel gescheiden door een
ondiepe brede greppel die begroeid is met Riet.
De bodem is grotendeels een schone zandbodem, met weinig slib; vrijwel
overal is dat minder dan 5 cm. Alleen langs de Galigaanwand aan de noordzijde van het oostelijke deel van het ven is de bodem wat zachter en hier en daar
onder de veldjes met drijfbladplanten is er ook wat meer slib.
Het ligt in een open landschap en daardoor ligt het de hele dag in de volle zon.
De algemene indruk is goed. Wel is het water aan de bruine kant. Ook hebben
de ganzen duidelijk impact op het ven. Ze laten veren en uitwerpselen achter en
hebben in de noordelijke zone kuilen getrappeld. Op plekken met ganzenuitwerpselen staan ook ruderale planten.

2.28.2. Water
Op 2 mei 2015 is het water van het oostelijke deel helder, maar wel bruin. Het
water is warm: doordat het ondiep is, warmt het snel op. EGV 39 μS/cm; pH
5,8 (metingen ’s anderendaags in het lab). De waterstand lijkt hoger dan normaal. In het westelijk deel staat 30-40 cm water; in het oostelijk ven ruim een
meter. Het doorzicht werd geschat op 1 m. Ook het hele zuidelijke deel staat
onder water; dit is circa 30 cm diep. De twee poelen werden niet herkend.
Op 13 aug. 2015 is het waterpeil sterk gezakt; ten opzichte van het voorjaar
staat het zo’n halve meter lager. In het westelijke ven staat vrijwel geen water
meer; het is voor 95% drooggevallen. In het oostelijke deel staat nog 60 cm
water. Het water is zeer bruin, en het doorzicht werd geschat op slechts 40 cm.
Het zuidelijk deel is drooggevallen, op twee poelen na.
Op 2 okt. 2015 is het water weer aardig gestegen, door de flinke regen in de
voorgaande periode. In het westelijke ven is ongeveer de helft weer onder water gekomen en west en oost staan nu weer in open verbinding met elkaar.
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Figuur 205
Figuur 206
Figuur 207

Water uit het Winkelsven (oostelijke ven) op 13 aug. 2015.
Een zeer nat staande gagelstruik langs de oostoever van het Winkelsven. 2 mei 2015.
Sloot gezien vanaf de duiker in de dijk langs de oostkant van het Winkelsven, gezien in
noordelijke richting. 2 mei 2015.

2.28.3. Vegetatie
De vegetatie is in drie gedeelten opgenomen: het westelijke deel van het ven,
het oostelijke deel en de zuidelijke zone. Deze wordt hierna ook apart beschreven. Tansley-opnamen zijn achteraan dit verslag toegevoegd.
Westelijke deel
Beschrijving 2 mei 2015: De oever is begroeid met Pitrus, Stijve zegge, Gele
lis, Bitterzoet en Riet. Langs een groot deel van de west- en zuidoever, en op
de plekken die voorheen het westelijke en oostelijke ven, maar ook het plasje
er ten zuiden van, van elkaar scheidden staan nu ook uitgebreide velden riet.
Het riet is wel vrij ijl en niet zo hoog. Aan de drogere zijde van de oever slaat
berk op.
Op het water groeit Drijvend fonteinkruid en plukken met Vlottende bies. De
waterbodem is in dit deel van het ven bijna helemaal begroeid, en afwisselend
met moerashertshooi, veel Nitella mucronata var. mucronata (puntdragend
glanswier), wat Sphagnum palustre en hier en daar wat Spirogyra.

Figuur 208

Het Winkelsven gezien vanaf de westkant, bij het bankje in noordoostelijke tot
zuidoostelijke richting. De ijle jonge rietvelden zijn goed te zien. 2 mei 2015.
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Op 13 augustus 2015 is de situatie totaal anders. De bodem blijkt voor een
groot deel begroeid met Pilvaren, en ook voor grote delen met Oeverkruid. Ook
Moerashertshooi en Veelstengelige waterbies halen een hoge bedekking. In het
noordelijk deel van het ven zijn enkele stukken Gagelstruweel en de directe
omgeving ervan gespaard bij het enige jaren geleden uitgevoerde beheer. Hierlangs staan kleine, dichte velden met Draadzegge en de zeer zeldzame Moerassmele. In de water diepere stukken staat nog wat water met daarin Knolrus
en Pilvaren.
Langs de westkant is een diepere poel met wat Klein blaasjeskruid.
Oostelijk deel
Langs de oostkant is de oever flauw. De zone wordt aan de noordkant begrensd
door de galigaanoever en aan de zuidkant buigt de oever zich noordwaarts
langs een landtong. Er ligt wat blad op de bodem.
De oevers zijn hier begroeid met Gele lis, Gagel, Grauwe wilg, Snavelzegge,
Melkeppe en Bitterzoet. Deze zone is zo’n 5-10 m breed en is een verlandingszone. Hoger op de oever staat berk, Pitrus, Riet, Sphagnum palustre. In de
noordelijke helft van dit traject grenst de oever aan een veldje met droge heide,
wat recent is beheerd. Struikvorming is hier tegengegaan om de heide vrij te
zetten; de takken liggen hogerop als een houtwal. Er is wel weer opslag, vooral
van berk.
De westkant van het oostelijke ven bestaat uit een landtong die bij hoge waterstand het deel van het westelijk ven scheidt. Hier zijn ook storingssoorten aangetroffen die verband houden met de aanwezigheid van ganzen, zoals Straatgras, Grote weegbree en Hanenpoot.
Ook is aan de noordkant Watercrassula aangetroffen. In het water zijn nadat de
vegetatie-opname is gemaakt, ook 5 planten van de Waterlobelia ontdekt (meded. E. de Hoop).

Figuur 209

Landtong langs de oostoever van het Winkelsven gezien in noordelijke richting.

Figuur 210

Oostoever van het Winkelsven gezien in noordelijke richting. De waterstand is hoog.
Foto’s 2 mei 2015.
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Figuur 211

Noordoever van het Winkelsven gezien in westelijke richting. De oevervegetatie
bestaat hier uit een uniforme Galigaanstrook. Rechts: Achter de Galigaan zijn moeilijk
toegankelijke poeltjes. 2 mei 2015.

In het water staan langs de noordkant enkele kleine veldjes met Witte waterlelie en Gele plomp. In het water staat veel Gesteeld glaskroos en Naaldwaterbies. Dit groeit niet overal; het staat alleen tot 30 cm diep. Dieper gaat kennelijk niet wegens de donkerbruine kleur van het water. Er is uitgebreid geharkt,
in de hoop kranswieren en/of glanswier te vinden, maar dit werd niet aangetroffen. (nog enkele jaren geleden stond hier Nitella translucens en Nitella
flexilis/opaca, meded. J. Bruinsma).

2.28.4. Paddenstoelen
Op 7 oktober 2015 werd een Veenmosvuurzwammetje (Hygrocybe coccineocrenata) aangetroffen, een Kwetsbare soort van de Rode Lijst. Ook werd een
Sterspoorsatijnzwam (Entoloma conferendum) gevonden, die als Gevoelig is
vermeld (waarnemingen C. Kievit).

2.28.5. Macrofauna
Er zijn op 2 mei 2015 drie macrofaunamonsters genomen en op 2okt. 2015
twee monsters. Hieronder worden de monsterplekken kort beschreven en worden enkele vondsten genoemd.
WINm1 aan de westkant (bij het bankje)
Op deze locatie is de oever afwisselend flauw en steil. De bodem is stevig en er
ligt weinig slib. Op 2 mei 2015 is het water in dit deel van het ven 30-50 cm
diep. De vegetatie is nog niet volledig ontwikkeld. Op 2 okt. 2015 is hier weer
een monster genomen. De vegetatie was nu wel goed ontwikkeld met vooral
Moerashertshooi,Pilvaren, Drijvend fonteinkruid en Vlottende bies. Wat betreft
aanwezige macrofauna is vooral de vondst van de Kleine spinnende watertor
Hydrochara caraboides opmerkelijk. In Brabant is dit een zeldzame soort. Op
13 augustus 2015 werd midden op de vlakte met Pilvaren opnieuw een volwassen Kleine spinnende watertor aangetroffen. Verder werd Graphoderus cineVeldwerkrapport Stichting Semblis 2017/1
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reus en schrijvertjes gezien. Van de wantsen werden onder meer Staafwantsen
aangetroffen. Ook werd een tweetal Gerande oeverspinnen Dolomedes fimbriatus gevangen.
WINm2 zuidoostoever, bij de landtong die noordwaarts het ven insteekt
De oever is hier zeer flauw en afwisselend begroeid met oevervegetatie. Op 2
mei 2015 en 2 okt. 2015 is een monster genomen. Er was een mooie overgang
aanwezig van Moerashertshooi wat vanaf de oever het water ingroeit, met een
fraai veld van Drijvende waterweegbree in de zuidoosthoek. Hier zaten opvallend veel grote waterkevers, zoals Acilius, de Tuimelaar (Cybister lateralimarginalis) en Ilybius en een larve van een Glazenmaker (Aeshna). Ook is kale
bodem bemonsterd.
WINm3 noordoostoever, langs (en achter) de zone met Galigaan
Hier is alleen op 2 mei 2015 een monster genomen. Dit monsterpunt ligt aan de
noordoosthoek van het oostelijke deel van het ven, bij de Galigaanoever. Langs
de Galigaanwand is de waterbodem stevig en vrijwel direct ongeveer 60 cm
diep. De bodem is hier bedekt met blad en takjes; hier zitten ook Waterpissebedden in maar er werd ook een larve van de Grote roodoogjuffer aangetroffen.
Blijkbaar overwintert die op zulk substraat. Achter de wand van Galigaan zijn
enkele poeltjes, waarin Waterschorpioenen werden gevonden.
Het water is duidelijk nooit (meer) zuur, want er worden talrijke slakjes, vooral
ovale poelslak en posthoornslak, en ook waterpissebedden aangetroffen. Het
water is voldoende zuurstofrijk, gezien de talrijke Waterspinnen die overal
worden aangetroffen. In de ondiepe zones van alle punten werden larven van
de kokerjuffer Limnephilus gevonden.

Figuur 212

Oeverspin Dolomedes fimbriatus op locatie 1 (WINm1). 2 mei 2015.

2.28.6. Schietmotten, haften en libellen
Op 2 mei 2015 werden adulten van Oligotricha striata, Holocentropus stagnalis en Cyrnus flavidus aangetroffen. O. striata is typisch voor zure slootjes en
poelen met veel bladval, die nabij het ven ruim aanwezig zijn. H. stagnalis
werd aan het eind van de middag rondvliegend boven het water gezien. Op 22
aug. 2015 is succesvol met licht gevangen aan de zuidoosthoek en bij de poel
in het zuidelijk deel van het ven, waar Waterweegbree in groeit. Er werden
ruim tien soorten aangetroffen. Op 31 okt. 2015 werd overdag langs de zuidoostoever een groot aantal Limnephilus nigriceps aangetroffen.

Veldwerkrapport Stichting Semblis 2017/1

162

Een eeuw monitoring van vennen in Midden-Brabant

Figuur 213

De schietmot Oligotrichia striata aan de westkant van het Winkelsven, 2 mei 2015.

Figuur 214

De schietmot Limnephilus nigriceps langs de zuidoostoever van het Winkelsven, 31 okt.
2015.

Op 2 mei 2015 Er vlogen subimago’s van Cloeon dipterum
Op 2 mei 2015 werden langs droge heideveldje aan de zuidkant van het ven
talloze net uitgeslopen Watersnuffels gezien. Verder waren Viervlek en Vuurjuffer aanwezig. Op 13 augustus 2015 werden Watersnuffel, Koraaljuffer,
Steenrode heidelibel, Grote keizerlibel en Weidebeekjuffer waargenomen. Op
31 okt. 2015 werden Houtpantserjuffer en Bruinrode heidelibel aangetroffen

2.28.7. Amfibieën
Op 2 mei 2015 werden verschillende Groene kikkers waargenomen; mogelijk
betroffen het Kleine groene kikkers. Verder werd een Kleine watersalamander
aangetroffen (locatie 1). Op 13 aug. 2015 werden enkele Gewone padden aangetroffen die aan leken te zijn getast door de gruwelijke Paddenvlieg.

2.28.8. Vis
Langs de landtong in de zuidoostelijke helft (WINm2) werd op 2 mei 2015 een
Snoekje aangetroffen. Op 2 oktober 2015 werd op ongeveer de zelfde plek een
grote snelle vis gezien, die kleine visjes het water uit joeg; die vluchtten door
boven het water uit te springen. De vis was snel en stevig, duidelijk een Snoek.
Snoek is bekend uit het ven; in 2011 werden twee waarnemingen gedaan van in
totaal 5 Snoeken in het zuidelijke deel van oostelijke ven (geen lengteaanduiding; waarneming J.P.H. van de Bergh, bron data: database Natuurmonumenten). In hun onderzoek naar vis noemen Leuven & Oyen (1987) de volgende soorten voor het ven: Snoek (schaars), Zeelt (dominant), Karper
(schaars) en Paling (frequent).

2.28.9. Vogels
Op 2 mei 2015 is er een kleine Kokmeeuwenkolonie aanwezig, ± 10p. Deze
nestelen op de voormalige scheidingszone tussen west en oost. Ook zijn enkele
paren Canadese gans, Grauwe gans, Wilde eend, Meerkoet, Fuut, Tafeleend
aanwezig en een roepend mannetje Wintertaling. In de noordelijke zone werd
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een Geoorde fuut gezien. Opmerkelijk is de waarneming van een luidruchtige
Wulp, die verschillende keren jodelend werd gehoord. Dit is een weidevogel,
die mogelijk profiteert van natuurontwikkelingszones met Pitrus. Ook een baltsende Kievit, die ook het eiland lijkt te verkiezen. Verder een roepende Kleine
plevier en in het Galigaanmoeras riep een waterral. Er kwamen ook 3 luid roepende Grutto’s over, maar die leken door te vliegen. Bij bezoeken op 13 en 22
augustus 2015 werden verder Watersnip, Witgatje, Bonte strandloper en Oeverloper en Grote zilverreiger waargenomen.

Figuur 215

Droogvallende delen van het ven zijn aantrekkelijke foerageerplekken voor steltlopers,
zoals deze Bonte strandloper op 13 aug. 2015.

Figuur 216

Ganzenkuilen langs de noordkant van het ven, 13 aug. 2015.

Langs de zuidoostoever (locatie 2) werd op 2 mei 2015 een dode eend uit het
water gevist (en op de kant gelegd).
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Tabel 29 Tansley-opname Winkelsven, 13 aug. 2015 (JB, HvD, BV, DT).
Oever
Agrostis canina
Alisma plantago-aquatica
Alnus glutinosa
Anagallis tenella
Apium inundatum
Baldellia ranunculoides ssp. ranunculoides
Baldellia ranunculoides ssp. repens
Betula pendula
Betula pubescens
Bidens cernua
Bidens frondosa
Bidens tripartita
Calamagrostis canescens
Calluna vulgaris
Carex elata
Carex lasiocarpa
Carex oederi ssp. oederi
Carex panicea
Carex pilulifera
Carex rostrata
Carex vesicularia
Cladium mariscus
Comarum palustre
Crassula helmsii
Deschampsia setacea
Drosera intermedia
Echinochloa crus-galli
Elatine hexandra
Eleocharis acicularis
Eleocharis multicaulis
Eleocharis palustris
Eleochiton fluitans
Erica tetralix
Eriophorum angustifolium
Eupatorium cannabina
Galium palustre
Gnaphalium luteo-album
Gnaphalium strigosum
Hydrocotyle vulgaris
Hypericum elodes
Iris pseudacorus
Juncus acutiflorus
Juncus bulbosus
Juncus effusus
Juncus squarrosus
Lemna minor
Littorella uniflora
Ludwigia palustris
Luronium natans
Lycopodiella inundata
Lycopus europaeus
Lysimachia vulgare
Lythrum portula
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Molinia caerulea
Myrica gale
Nymphaea alba
Osmunda regalis
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Moerasstruisgras
Grote waterweegbree
Zwarte els
Teer guichelheil
Ondergedoken moerasscherm
Stijve waterweegbree
Kruipende waterweegbree
Ruwe berk
Zachte berk
Knikkend tandzaad
Zwart tandzaad
Veerdelig tandzaad
Hennegras
Struikhei
Stijve zegge
Draadzegge
Geelgroene zegge
Blauwgroene zegge
Pilzegge
Snavelzegge
Blaaszegge
Galigaan
Wateraardbei
Watercrassula
Moerassmele
Kleine zonnedauw
Hanepoot
Gesteeld glaskroos
Naaldwaterbies
Veelstengelige waterbies
Gewone waterbies
Vlottende bies
Dophei
Veenpluis
Koninginnekruid
Moeraswalstro
Bleekgele droogbloem
Moerasdroogbloem
Gewone waternavel
Moerashertshooi
Gele lis
Veldrus
Knolrus
Pitrus
Trekrus
Klein kroos
Oeverkruid
Waterlepeltje
Drijvende waterweegbree
Moeraswolfsklauw
Wolfspoot
Grote wederik
Waterpostelein
Grote kattenstaart
Watermunt
Pijpenstrootje
Gagel
Witte waterlelie
Koningsvaren

west
O
O

zuid
R
R
R

R
O
R
O
R
O
O
O
O
LF
O

R

R

O

O

S

F
F

O
O
O

R
S
O
LA
R
O
O
S
LD

O
O
O
O
O
LA
O
R

O
LF

O
R
R

R

O

O
O

O

R
O
S
R
R
LA
O

oost
O

LF
S
LD
R
R (NM)

O

O

LD
LF
LA
O
R
O
R

LF
R

LD
R
R

O
R

O
LA
R
R
O

R
S
R
R
O
O
O
O
O
F
O
R
S

LF
R
O
LF
O
O
O
O
O
S
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Tabel 29 (vervolg) Tansley-opname Winkelsven, 13 aug. 2015 (JB, HvD, BV, DT).
Oever
Persicaria lapatifolia
Persicaria mitis
Peucedanum palustre
Phragmites australis
Pilularia pilulifera
Pinus sylvestris
Plantago major
Poa annua
Potamogeton natans
Potentilla erecta
Quercus robur
Ranunculus flammula
Rhamnus flammula
Rhynchospora fusca
Rubus sp.
Salix alba
Salix aurita
Salix cinerea
Salix repens
Salix sp.
Scutellaria galericulata
Solanum dulcamare
Sorbus aucuparia
Typha latifolia
Veronica scutellata
Draadwieren
Water
Alisma plantago-aquatica
Apium inundatum
Baldellia ranunculoides ssp. ranunculoides
Carex rostrata
Cladium mariscus
Elatine hexandra
Eleocharis acicularis
Eleocharis palustris
Eleochiton fluitans
Hydrocotyle vulgaris
Hypericum elodes
Juncus bulbosus
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Luronium natans
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Phragmites australis
Pilularia pilulifera
Potamogeton natans
Schoenoplectus lacustris
Typha latifolia
Utricularia minor
Nitella translucens
Draadwieren
Spirogyra sp.
Moslaag (oever)
Calliergonella cuspidata
Campylopus introflexus
Polytrichium sp.
Riccia fluitans
Sphagnum denticulatum
Warnstorfia fluitans
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Beklierde duizendknoop
Zachte duizendknoop
Melkeppe
Riet
Pilvaren
Grove den
Grote weegbree
Straatgras
Drijvend fonteinkruid
Tormentil
Zomereik
Egelbotgerbloem
Sporkenhout
Bruine snavelbies
braam (soort)
Schietwilg
Geoorde wilg
Grauwe wilg
Kruipwilg
wilg (soort)
Blauw glidkruid
Bitterzoet
Wilde lijsterbes
Grote lisdodde
Schildereprijs
Draadwieren
Grote waterweegbree
Ondergedoken moerasscherm
Stijve waterweegbree
Snavelzegge
Galigaan
Gesteeld glaskroos
Naaldwaterbies
Gewone waterbies
Vlottende bies
Gewone waternavel
Moerashertshooi
Knolrus
Oeverkruid
Waterlobelia
Drijvende waterweegbree
Gele plomp
Witte waterlelie
Riet
Pilvaren
Drijvend fonteinkruid
Mattenbies
Grote lisdodde
Klein blaasjeskruid
Doorschijnend glanswier
Draadwieren
groenwier
Gewoon puntmos
Grijs kronkelsteeltje
haarmos (soort)
Watervorkje
Geoord veenmos
Vensikkelmos

west
S

zuid

O
LF
LD
O
R
R

O
LA
LA
O

O
O
O
O

R
R

R
O
R
R
O
LF
R
S
S
O
S
S
S

oost
R
R
R
LF
O
O
R

O
O

O
O
O
S
S

R
R
LF

O
LA

O
O

O
R
O
LA
LF
LF

O

LA
LA
LA

O
LF
O
O
O

LF
O
LA
LF

LF
LA

R (NM)
O
O
S
F
O
O

R
LF
O
O
R
O
O
R
O
R

O

O
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Tabel 29 (vervolg) Tansley-opname Winkelsven, 13 aug. 2015 (JB, HvD, BV, DT).
west
Moslaag (water)
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Hoog op oever (twijfelachtig mee te tellen) of anderszins buiten opname
Hypochaeris radicata
Gewoon biggenkruid
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
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zuid

oost

O
S
0,5
0
0,5
1
0,5
90
0

0,5
0,5
0,5
1
0
95
0,5

5
0,5
0,5
0
0
95
0
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2.29. KLO – Klokketorenven
Bezocht 17 mei 2015, MJS, DT (macrofauna, libellen); 13 aug. 2015 DT, HvD,
JB, BV (vegetatie); 16 sept. 2015 DT (macrofauna); 31 okt. 2015 KL, DT (macrofauna).

2.29.1. Algemeen
Het ven ligt omgeven door bos in het landgoed de “Rozephoeve’, dat aan de
oostkant aansluit op de Kampina.
Het ven bestaat uit enkele deelvennen. Het hoofdven is veruit het grootst.
Daarnaast is er klein ven aan de noordkant van het gebied. Tussen het hoofdven en dit kleine vennetje is een langgerekte strook met ondiep water aanwezig. Deze waterloop staat niet in verbinding met het hoofdven (in het zuiden)
noch met het kleine vennetje (in het noorden). De waterloop gaat aan de oostkant over in een smal, langgerekt ven wat tot aan de weg loopt.
Aan het kleine vennetje aan de noordkant en tussengelegen langgerekte strook
met ondiep water zijn in 2013 ingrijpende onderhoudsmaatregelen uitgevoerd,
zoals het vrijstellen van oevers. Anno 2015 zijn deze oever dan ook nog grotendeels kaal.

Figuur 217

Het Klokketorenven op 17 mei 2015 gezien vanaf de noordoever. Voorgrond: locatie
1 (hoofdven).

2.29.2. Water
Locatie 1 – Het water in het hoofdven (locatie 1) is licht geelbruin en helder.
pH 5,0 ; EGV 261 μS/cm. Het water is in de oeverzones van het ven warm,
doordat dit gedurende de hele dag opwarmt. Het doorzicht is 80 cm.
Locatie 2 – Het water in het noordelijke vennetje (locatie 2) is bruin gekleurd
en weinig doorzichtig. Het water is in de oeverzones van het ven warm, doordat dit gedurende de hele dag opwarmt. Het doorzicht is 50 cm.
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Locatie 3 – Het water in tussengelegen ondiepe sloot, die verbonden is met de
langgerekte uitloper in oostelijke richting (locatie 3), is extreem donker gekleurd, door humuszuren (afkomstig van hout van omgezaagde bomen). Er is
hier geen doorzicht (zicht 1 cm). Dit water is zuurder met pH 4,5 ; EGV 42
μS/cm. (metingen lab, ’s anderendaags). Halverwege de uitloper (locatie 3) is
het water echter erg koud, terwijl het water hier ook ondiep is (10-20 cm) en
een groot deel gedurende de dag in de zon ligt.

Figuur 218

Figuur 219
Figuur 220

Water uit het Klokketorenven, 17 mei 2015. Vlnr: , locatie 1, 2 en 3.

Het noordelijke vennetje, gelegen ten noorden van het hoofdven van het
Klokketorenven op 17 mei 2015 gezien vanaf de westoever in noordoostelijke richting,
macrofaunamonster KLOm2.
Zuidoever van het noordelijke vennetje. In het water staat kiemplantjes van de grove
den, het water staat dus erg hoog.
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Figuur 221

Figuur 222

Sloot tussen Klokketorenven (locatie 1) en nieuwe vennetje (locatie 3) op 17 mei 2015
gezien in westelijke richting. Het water is koffiekleurig, toch zitten hier vinpootsalamanders in.
Langgerekte uitloper van het ven aan de oostkant van het Klokketorenven. Halverwege
deze uitloper werd koud water aangetroffen. Locatie voor macrofauna, monster
KLOm3.

2.29.3. Vegetatie
De oevervegetatie is zeer fraai ontwikkeld en gevarieerd. Er is ook veel emergente vegetatie, drijvende en ondergedoken vegetatie aanwezig.
Hoofdven (Locatie 1)
De oevervegetatie wordt vooral bepaald door brede zomen van Snavelzegge.
Aangezien deze ook ruimschoots in het water groeien, is hierdoor een mooie
verlandingszone aanwezig. Ook staat er veel Veenpluis. In het water is eveneens een veld van Drijvend fonteinkruid.
Noordelijke vennetje (Locatie 2)
Dit vennetje is grotendeels dichtgegroeid met Waterveenmos. Langs de oevers
staat vooral Veelstengelige waterbies. Op de nog grotendeels kale oevers slaat
Grove den op.
Tussengelegen strook en oostelijk deel (Locatie 3)
De ´sloot´ tussen het hoofdven en het nieuwe vennetje is niet begroeid. Het
oostelijk deel, met de langgerekte uitloper van het ven is vooral begroeid met
Pitrus, Veelstengelige waterbies en Knolrus..

2.29.4. Macrofauna
De macrofauna is bemonsterd in het voorjaar, op 17 mei 2015 en in het najaar,
op 16 september en 21 oktober 2015.
In het voorjaar werden op drie deellocaties monsters genomen en in het najaar
twee:
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KLOm1 noordoostoever van het hoofdven (voorjaar en najaar)
In het ven werden vooral wantsen en kevers aangetroffen. Verder werden
brokkelwormen en dansmuggenlarven aangetroffen.
KLOm2 noordelijke vennetje (voorjaar en najaar)
In het noordelijke vennetje werden veel kevers aangetroffen, waaronder Hydroporus, schrijvertjes (Gyrinus) en Rhantus exsoletus. Verder werden vooral
libellenlarven en nimfen van Bootsmannetjes aangetroffen.
KLOm3 ´sloot´ en oostelijke uitloper
In de tussengelegen ´sloot´ werden ± 100 nimfen van Bootsmannetjes en veel
nimfen van Corixa aangetroffen, en verder de kevers Agabus bipustulatus en
Graphoderus cinereus.
In de oostelijke uitloper werden de kevers Rhantus suturalis en een larve van
het Schrijvertje aangetroffen. Verder waren er veel wantsen aanwezig, waaronder > 100 nimfen van Bootsmannetjes, 1 adult Gewoon bootsmannetje en een
Staafwants. Ook werd hier een Gerande oeverspin aangetroffen en een larve
van de spookmug Chaoborus sp.

2.29.5. Schietmotten, haften en libellen
Op 17 mei 2015 waren de schietmotten Oligotricha striata, Holocentropus
stagnalis en Limnephilus marmoratus aanwezig. Op 16 september 2015 werd
een adulte Agraylea sp. aangetroffen langs het hoofdven. Op 31 oktober 2015
werd een poging gedaan schietmotten te slepen; er werden helaas geen schietmotten aangetroffen. In 2016 is een aanvullende lichtvangst gedaan van
schietmotten. Dit leverde zo’n tien soorten op, waaronder de zeldzame
Limnephilus bipunctatus.
Haften werden in 2015 niet aangetroffen.
Van de libellen was op 17 mei 2015 de Speerwaterjuffer aanwezig (met dank
aan Paul Cools, die hier een route heeft als vrijwilliger voor de Vlinderstichting). Speerwaterjuffers waren langs de hele west-, noord- en oostoever van het
hoofdven aanwezig. Volgens Paul Cools is de beste plek voor deze soort de
noordwest-oever. Hier is de combinatie van Veenpluis (in het water) met kleine
boompjes (langs de oever). De Speerwaterjuffers zitten graag op takken van
deze boompjes. Mogelijk als bescherming tegen predatie? Ook vloog hier de
Plasrombout, een zeldzame soort waarvan de larven in kale oevers graven. Deze soort profiteert kennelijk van de venherstelmaatregel ‘oever schrapen’. Op
31 oktober 2015 werden Houtpantserjuffer en Bruinrode heidelibel aangetroffen .
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Figuur 223
Figuur 224

Noordwest-oever van het Klokketorenven, goede plek voor speerwaterjuffer, 17 mei
2015.
Plasrombout langs de noordwest-oever van het Klokketorenven, 17 mei 2015.

2.29.6. Amfibieën
In de macrofaunamonsters werden kikkervisjes aangetroffen en langs het ven
waren enkele Groene kikkers aanwezig. Op deze dag werden hier zowel Kleine
groene kikker als Middelste groene kikker aangetroffen; eerder dit jaar zijn hier
ook enkele Heikikkers aangetroffen (waarnemingen Paul Cools). Op alle drie
voor macrofauna bemonsterde locaties werden op 17 mei 2015 ook verschillende Vinpootsalamanders aangetroffen, zowel larven als volwassen dieren.

2.29.7. Vis
In de ondiepe oeverzone van het hoofdven werden op 17 mei 2015 en in het
najaar meerdere volwassen en larven van de Amerikaanse hondsvis aangetroffen. Ook in de langgerekte uitloper waren hondsvisjes te vinden. In het noordelijke vennetje (locatie 2) werden ze niet aangetroffen.

2.29.8. Vogels
Er zaten bij geen van de veldbezoeken watervogels op het ven en er werden
geen rietvogels gehoord. Bij locatie 3 werd op 17 mei 2015 wel een Grauwe
klauwier gezien.
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Tabel 30 Tansley-opname Klokketorenven, 13 aug. 2015 (AA, EvdD, HvD, DT).
Oever
Betula pendula
Betula pubescens
Bidens frondosa
Calluna vulgaris
Carex rostrata
Deschampsia flexuosa
Drosera intermedia
Dryopteris carthusiana
Eleocharis multicaulis
Eleocharis palustris
Epilobium tetragonum
Erica tetralix
Eriophorum angustifolium
Hydrocotyle vulgaris
Hypericum elodes
Juncus bulbosus
Juncus effusus
Juncus squarrosus
Lycopus europaeus
Molinia caerulea
Osmunda regalis
Pinus sylvestris
Quercus rubra
Rhamnus flammula
Rhynchospora fusca
Rubus sp.
Salix cinerea
Solanum dulcamare
Sorbus aucuparia
Typha latifolia
Zygogonium ericetorum

hoofdven
Ruwe berk
Zachte berk
Zwart tandzaad
Struikhei
Snavelzegge
Bochtige smele
Kleine zonnedauw
Smalle stekelvaren
Veelstengelige waterbies
Gewone waterbies
Kantige basterdwederik
Dophei
Veenpluis
Gewone waternavel
Moerashertshooi
Knolrus
Pitrus
Trekrus
Wolfspoot
Pijpenstrootje
Koningsvaren
Grove den
Amerikaanse eik
Sporkenhout
Bruine snavelbies
braam (soort)
Grauwe wilg
Bitterzoet
Wilde lijsterbes
Grote lisdodde
Heideviltwier

Water
Carex rostrata
Eleocharis multicaulis
Eleocharis palustris
Juncus bulbosus
Potamogeton natans
Typha latifolia

Snavelzegge
Veelstengelige waterbies
Gewone waterbies
Knolrus
Drijvend fonteinkruid
Grote lisdodde
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O
LA

Grof goudkorrelmos
Gewoon plakkaatmos
haarmos (soort)
Waterveenmos
Geoord veenmos
Fraai veenmos

O
LF

O

O

O
O

LA

LF

O
LA
O

O
LF
O
O
LA
O
O

O
LF
O
O

O
S
O
R
R
O
O
R
O

O

D
R
O

O
O
R

O

O

O

O
vennetje
n-kant

oost.
'slurf'

LA
F
LA
O
LA
O

F

vennetje
n-kant

oost.
'slurf'
O

O
A

O

S

D
O
hoofdven

Waterveenmos
Geoord veenmos

oost.
'slurf'
O
O

O

hoofdven

Moslaag (water)
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum denticulatum

O
R
LF
O
R
O
LF
O

hoofdven

Moslaag (oever)
Fossombronia foveolata
Pellia epiphylla
Polytrichium sp.
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum denticulatum
Sphagnum fallax

O
O
O
LD

vennetje
n-kant
O
O

D
vennetje
n-kant
D

oost.
'slurf'

LA
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Tabel 30 (vervolg) Tansley-opname Klokketorenven, 13 aug. 2015 (AA, EvdD, HvD, DT).
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water
< 1 % weergegeven als 0,5 %
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hoofdven
5
2
2
0
0
95
5

vennetje
n-kant
100
0
0,5
0
0
90
90

oost.
'slurf'
0
0
0
0
0
90
90
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2.30. VRM – Venrode-Midden
Bezocht 6 dec. 2014 MJS, DT (veldindrukken); 7 juni 2015 MJS, DT (macrofauna, schietmotten); 1 aug. 2015 MJS, DT (schietmotten lichtvangst); 11 sept.
2015 DT (vegetatie); 3 okt. 2015 DT, MJS (macrofauna). Libellen en watervogels zijn tijdens alle bezoeken genoteerd.

2.30.1. Algemeen
Het ven is omgeven door bos. Dit is grotendeels naaldbos, met Grove den.
Om het ven heen loopt een wandelroute. Hier en daar komt het pad tot aan het
water. Langs een groot deel van de oever is echter het water lastig toegankelijk
doordat er struweel, vooral Gagel, langs staat.
Het ven bestaat uit twee hoofdgedeelten: het noordoostelijke, smalle deel wat
bijna helemaal is volgegroeid met Pitrus en Gagel, pleksgewijs Riet en Snavelzegge; en het hoofdven, wat een grote open wateroppervlakte heeft met plaatselijk met veel Witte waterlelie. Aan de zuidoostkant van het hoofdven is bovendien een ‘lob’, wat een moerasbos aan het worden is: er valt veel blad en
takjes in, er ligt al een flink bladpakket.
De waterdiepte van het hoofdven wordt geschat op 150-200 cm.
Langs de oostkant van het ven ligt een soort stuwwal, oostelijk daarachter een
laagte en daar stroomt de Dommel. Het ven is dan ook een stroomdalven.

2.30.2. Water
Het water in het ven is lichtgeel en helder. Het doorzicht werd geschat op 150
cm.

Figuur 225

Water uit het ven Venrode-midden, 7 juni 2015.

2.30.3. Vegetatie
De vegetatie van de noordoostelijke lob en die van het hoofdven is apart opgenomen en wordt hier ook apart beschreven. Aangezien de lob aan de zuid-
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oostoever met het hoofdven in open verbinding staat is die bij het hoofdven
gerekend.
De noordoostelijke lob is bijna helemaal volgegroeid met Pitrus en Gagel,
pleksgewijs Riet en Snavelzegge. In het water staat Geoord veenmos en Klein
blaasjeskruid. Op 11 sept. 2015 stond er zo’n 15-30 cm water in de ‘lob’, maar
open water is nauwelijks aanwezig. De Pitrus en Gagel zijn, ondanks dat ze erg
nat staan, toch bij de oevervegetatie gerekend omdat er eigenlijk geen open
water aanwezig is.

Figuur 226

Het noordoostelijke deel van het ven is vrijwel helemaal dichtgegroeid. Hier en daar is
open water. Op de foto is in het water een plek met Klein blaasjeskruid aanwezig. Hier
werd ook een larve van Oligotricha striata aangetroffen. Foto 11 sept. 2015.

De oevers van het hoofdven zijn deels dicht begroeid met struweel, vooral
Gagel en hier en daar Grauwe wilg. Op flinke delen van de oever is het onder
watertalud flauw en groeit er veel Moerashertshooi.
In het water staan veel Witte waterlelie en plaatselijk is wat Klein blaasjeskruid
in het water.
Aan de zuidwestpunt is een verlandingszone aanwezig met mooie zones van
Snavelzegge. Ook staat hier wat Grote lisdodde. Achter de oever staan een

Figuur 227
Figuur 228

Zuidwest-hoek v an het ven met een zoom van Moerashertshooi en veenmosvelden in
het water. Deze velden tekenen donker af in het water. Foto genomen in noordelijke
richting.
Zuidwest-hoek van het ven gezien vanaf de noordkant in zuidelijke richting, met grote
drijvende matten van Moerashertshooi. Rechts achter in de foto is een zoom van Snavelzegge zichtbaar. Foto’s 7 juni. 2015.
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Figuur 229
Figuur 230
Figuur 231

Moeraswederik in de noordoosthoek van het hoofdven (bij de overgang naar de ‘lob’).
Foto 7 juni. 2015.
Schijnconifeer achter de oever in de zuidwestpunt van het hoofdven. Foto 11 sept.
2015.
Dubbelloof achter de oever in de zuidwestpunt van het hoofdven. Foto 11 sept. 2015.

enkele Dubbelloof en, merkwaardig genoeg, enkele Schijnconiferen. Kennelijk
is dat een overblijfsel uit het verleden, toen het een landgoed was (meded. H.
van Dam).
Langs de oostoever, ongeveer halverwege het ven, is een lob aanwezig waar
een dik pakket bladeren en takjes ligt. Op enkele plekken staan hier veldjes met
Waterviolier en verder Gewoon sterrenkroos. Ook is hier wat draadwier aanwezig. Bij microscopische controle bleek dit Spirogyra te zijn. Her en der ligt
er wat Klein kroos.

Figuur 232

Waterviolier en Gewoon sterrenkroos in de lob aan de zuidoostkant van het ven. Er
ligt het een dik pakket met bladeren. Foto 11 sept. 2015.

2.30.4. Macrofauna
Op 7 juni 2015 is de macrofauna onderzocht op de overgang tussen de noordoostelijke lob en het hoofdven. Op 3 okt. 2015 werden 4 deelmonsters genomen. Deelmonster 1: aan de noordoever van het noordoostelijke, bijna dichtge-
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groeide deel van het ven; hier werd met een zeef in het veenmos gemonsterd.
Deelmonster 2: op de noordoever van het hoofdven (vangplek van Tricholeiochiton fagesii). Hier werd met RAVON-net en zeef gemonsterd in de vegetatie
van Moerashertshooi en Pitrus, en werden 10 bladeren van Witte waterlelie
afgeplukt; Deelmonster 3: aan de zuidwestkant van het hoofdven. Hier werd de
kale zandbodem, en de Pitrus- en Moerashertshooivegetatie bemonsterd met
een RAVON-net en zeef, en werd met een zeef veenmospoeltjes bemonsterd;
Deelmonster 4: langs de lob van het hoofdven aan de zuidoostkant van het ven,
bij de plek met Waterviolier.
Op 3 okt. 2015 werden veel kevers gevangen in de veenmospoeltjes. Opvallend
was ook de grote hoeveelheid bootsmannetjes. Vooral Notonecta viridis was
met tientallen aanwezig. Bijzonder is de vondst van het Bleek bootsmannetje
Notonecta lutea aan de zuidwestkant. Op de kale zandbodem werden veel duikerwantsen gevonden. In het lobje aan de zuidoostoever werden enkele Agabus
gevangen.
Aanvullend werd een larve van Oligotricha striata werd op 11 sept. 2015 aangetroffen tussen Klein blaasjeskruid langs de zuidoost oever. Hier was ook wat
Spirogyra aanwezig, waartussen een Venstekeltje (Vejdovskiella comata) aangetroffen, een zeldzaam borstelwormpje.

Figuur 233
Figuur 234

Noordkant van het ven, gezien in zuidwestelijke richting op 7 juni. 2015. Vindplaats van
Tricholeiochiton fagesii en monsterplek 2 van macrofauna op 3 okt. 2015.
Veenmospoeltje langs de noordkant van de noordoostelijke lob van het ven, gezien in
zuidwestelijke richting op 3 okt. 2015. Monsterpunt van kevers, en vindplaats van Enoicyla pusilla. Foto 3 okt. 2015.

2.30.5. Schietmotten, haften en libellen
Op 7 juni 2015 werden op waterlelies aan de oostkant van het ven talrijke larven en adulten aangetroffen van Tricholeiochiton fagesii. Op 1 augustus 2015
werd op deze plek met licht gevangen. Hier werden 10 soorten aangetroffen.
Op 3 okt. 2015 werden enkele mannetjes van de Landkokerjuffer Enoicyla pusilla aangetroffen. Op 11 september 2015 werd 1 ♂Agraylea sexmaculata aangetroffen. In totaal werden in 2015 twaalf soorten aangetroffen. Bij macrofauna
bemonstering werd verder Triaenodes bicolor en Oligotricha striata gevangen,
zodat in het ven in 2015 14 in totaal soorten Trichoptera werden aangetroffen.
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Figuur 235

Onderzijde van een blad van een Witte waterlelie met huisjes en larven van
Tricholeiochiton fagesii en. Rechts: adult dier op de bovenkant van een blad van een
Witte waterlelie. 7 juni 2015.

Haften werden in 2015 niet aangetroffen.
Op 7 juni 2015 werd een Vroege glazenmaker waargenomen. Op 11 sept. 2015
waren Paardenbijter, Koraaljuffer, Watersnuffel en Houtpantserjuffer aanwezig.

2.30.6. Amfibieën
Op 3 okt. 2015 werd bij het bemonsteren van de macrofauna verschillende
Groene kikkers gezien

2.30.7. Vis
In het ven moeten duizenden Hondsvisjes aanwezig zijn. Bij beide macrofaunabemonsteringen in 2015 werden ze aangetroffen. Vaak werden meerdere
tegelijk in één schep met het RAVON-net gevangen. Nergens zijn we zoveel
Hondsvisjes tegen gekomen als in dit ven. Op 11 sept. 2015 werd een grote,
snel zwemmende vis waargenomen, waarschijnlijk een Snoek. Op 25 maart
2010 werd hier ook al een hondsvis gevangen (waarneming M. Scheepens,
http://waarneming.nl/waarneming/view/46981728 ).

2.30.8. Vogels
Op het ven landden op 1 aug. 2015 19 Grauwe ganzen. Er zijn steeds ook enkele Meerkoeten op het ven. Op 1 aug. 2015 werd een Waterral gehoord en was
een IJsvogel aanwezig.
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Figuur 236

Typisch beeld bij veel vennen: ’s avonds landen grauwe ganzen op het ven. Venrode, 1
aug. 2015.
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Tabel 31 Tansley-opname Venrode, 11 sept. 2015 (DT).

Oever
Betula pendula
Ruwe berk
Bidens frondosa
Zwart tandzaad
Bidens tripartita
Veerdelig tandzaad
Blechnum spicant
Dubbelloof
Callitriche platycarpa
Gewoon sterrekroos
Calluna vulgaris
Struikhei
Carex rostrata
Snavelzegge
Chamaecyparis sp.
Schijncipres
Dryopteris carthusiana
Smalle stekelvaren
Hottonia palustris
Waterviolier
Hydrocotyle vulgaris
Gewone waternavel
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Juncus acutiflorus
Veldrus
Juncus effusus
Pitrus
Lycopus europaeus
Wolfspoot
Lysimachia thirsiflora
Moeraswederik
Lysimachia vulgare
Grote wederik
Molinia caerulea
Pijpenstrootje
Myrica gale
Gagel
Peucedanum palustre
Melkeppe
Phragmites australis
Riet
Pinus sylvestris
Grove den
Quercus robur
Zomereik
Rhamnus flammula
Sporkenhout
Rubus sp.
braam (soort)
Salix cinerea
Grauwe wilg
Solanum dulcamare
Bitterzoet
Sorbus aucuparia
Wilde lijsterbes
Typha latifolia
Grote lisdodde
Water
Callitriche platycarpa
Gewoon sterrekroos
Carex rostrata
Snavelzegge
Hypericum elodes
Moerashertshooi
Lemna minor
Klein kroos
Lysimachia thirsiflora
Moeraswederik
Nymphaea alba
Witte waterlelie
Utricularia minor
Klein blaasjeskruid
Spirogyra sp.
groenwier
Moslaag (water)
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Warnstorfia fluitans
Vensikkelmos
Moslaag (oever)
Polytrichium sp.
haarmos (soort)
Sphagnum denticulatum
Geoord veenmos
Sphagnum fimbriatum
Gewimperd veenmos
Groeivormen (%)
Submers
Nymphaeiden (drijfbladplanten)
Emers
Flab
Kroos
Oeverbegroeiing
Bedekking mos totale ven inclusief water

hoofdven
F
R
S
R
R
O
S

no-lob
O
O

A
O

R
LF
F
O
F
R
O
O
F
LA
O
R
O
O
LF
R

LF
CD

A
CD
O
O
O
R
O

R
O
R
LF
LA
R
O
LA
O
O
LA

F
O
O
LF

D
LF

A

O
F
O

5
15
1
0,5
0,5
100
10

0
0
0
0,5
0,5
100
50

.
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Bijlage 3.1

Gemonitoorde vennen
In de tabel zijn de 30 vennen vermeld. H&J = nummer volgens Hofman &
Janssen (186), DVV = nummer in ‘De vennen verkend’ (Oranjewoud 1998)
Nr Afkorting H&J DVV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

GAL
SCH
RIE
DIA
AKO
MKO
GKO
VGO
WIT
VES
AGO
LAM
GAD
STA
WOL
BEE
BEL
TOW
PAL
FLE
GAN
KOG
DUI
GHU
ZAN
KGL
ANS
WIN
KLO
VRM

17
18
2
16
5
3
12
14
13
10
22
15
8
21
1
19
23
20

11

24

br007
br010
br017
br024
br029
br028
br027
br034
br037
br038
br036
br032
br045
br042
br041
br048
br052
br053
br058
br061
br064
br067
br066
br065
bro69
br073
br074
br076/7
br078
dm011

Locatie(s) WS Dommel Naam
24512, 249988, 245802
245823

Galgeven
Schaapsven
Rietven
24513
Diaconieven
245831
Achterste Kolkven
Middelste Kolkven
24585?
Groot Kolkven
Voorste Goorven
Witven
Van Esschenven
245813
Achterste Goorven
Lammerven
Groot Aderven
24566?, 249985, 245812 Staalbergven
245824
Wolfsputven
Beeldven
245804, 249986
Belversven
245835
Tongbersven-West
Palingven
Flesven
Ganzenven
Kogelvangersven
Duikersven
245091
Groot Huisven
Zandbergsven 20
Klein Glasven
245833
Ansemven
245810
Winkelsven (O+W)
Klokketorenven
249983, 245830
Venrode-Midden

X-coörd. Y-coörd Cluster
138,8
139,3
140,7
141,6
142,1
142,4
142,3
142,4
142,6
142,7
142,9
142,8
143,6
143,5
143,4
144,2
145,3
145,2
145,4
146,3
146,5
146,8
146,6
146,4
146,8
147,8
147,9
146,3
145,0
150,8

396,2
396,7
397,1
396,7
395,9
396,2
397,1
397,3
397,5
397,8
397,3
399,6
398,0
398,2
398,5
399,4
398,3
399,0
398,9
399,3
399,2
398,9
398,8
398,7
398,1
398,1
397,9
396,0
395,9
402,7

Tilburg
Tilburg
Tilburg
Oisterwijk
Oisterwijk
Oisterwijk
Oisterwijk
Oisterwijk
Oisterwijk
Oisterwijk
Oisterwijk
Oisterwijk
Oisterwijk
Oisterwijk
Oisterwijk
Oisterwijk
Kampina
Kampina
Kampina
Kampina
Kampina
Kampina
Kampina
Kampina
Kampina
Kampina
Kampina
Kampina
Kampina
Dommeldal

Beheerder*
BL
BL
BL
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
BL
NM
NM, RIJ
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
RO
BL

* BL = Bra ba nts La nds cha p, NM = Na tuurmonumenten, RO = La ndgoed Rozephoeve, RIJ = fa mi li e Ri jkens
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Bijlage 3.2

Lijst afkortingen van waarnemers
AA – André Aptroot
BK – Bram Koese
BV – Bart Vreeken
CZ – Casper Zuyderduyn
DT – David Tempelman
EB – Emile Brouwer
EvdD – Emma van den Dool
GK – Geert Kierkels
HvD – Herman van Dam
JB – John Bruinsma
MJS – Maria J. Sanabria
MS – Mark Scheepens
MSC – Marian Schelle
PN – Peter J. Neu
PV – Peter Voorn
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