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Ontwikkeling van de waterkwaliteit van de
beken in het stroomgebied van de
Tungelroysebeek-Leubeek
dr.ir. Harry H. Tolkamp

Inleiding
e Tungelrovsebeek staat de
laatste tijd tÏink in de belangstelling. Dat is zeker niet in de
laatste plaats te danken aan de po:-;itieve bijdrage die door de kenners van dit gebied is geleverd
binnen de Studiegroep Leudal.
Vanaf het begin van de oprichting
van de studiegroep is er gestreden
voor behoud van de bestaande
waardevolle elementen en voor
het herstel en de ontwikkeling van
verloren gegane elementen.
Wat de beken betreft hebben we
het dan over de strijd voor een
goede waterkwaliteit en de strijd
tegen de verdergaande aantasting
van het karakter van de beken in
hun omgeving. In dit artikel zal
worden ingegaan op de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de afgelopen kwart eeuw.
En die ontwikkelingen zijn zeker
positief te noemen, er is heel veel
gebeurd. Maar we zijn er nog niet.

D

de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) van kracht
werd. Dat was het startsein voor
de oprichting van zuiveringschappen of zuiverende waterschappen.
Voor Limburg betekende dat de
oprichting van het (Waterschap)
Zuiveringschap Limburg in 1973.
En dat betekende ook dat door
gemeenten en zuiveringschap een
uitgebreid net van rioleringstelsels
werd aangelegd, waarmee het afvalwater van huishoudens en bedrijven werd verzameld en naar
centrale riool waterzuiveringsinstallaties (rwzi 's) werd getransporteerd.
Voor heel Limburg nam het aantal
vervuilingseenheden (v.e.'s), die
door rwzi 's worden gezuiverd,
in deze periode toe van bijna
400.000 tot ca. 2.000.000 (Figuur

1). Deze zu ivering had aanvankelijk vooral betrekking op het afbreken van de organische verontreinigingen . Dat lukt met een rendement van ca. 98%.
Later kwamen daar doelstellingen
bij vanuit het Noordzee Aktie
Plan en het Rijn Aktie Plan ter bescherming van de eutrofiëringsge- ,
voelige. benedenstrooms gelegen
wateren. inclusief de Noordzee en
de Waddenzee. Vanaf 1995 wordt
daarom 75 % van al het op de totale Limburgse rwzi 's aangevoerde
fosfor (meestal spreekt men van
fosfaat ) door de zuiveringsinstal- '
latie tegengehouden. Eenzelfde
doelstelling van 7 5% verwijdering
geldt voor stikstof (vooral ammonium en nitraat). maar dat doel
wordt pas in 2003 gehaald.
Naast het bouwen van riolen en

Figuur]. Ontwikkeling van de belasting van de rioolwater::.uil·eringsinstallaties
in Limburg \'an 1975- 1996.
2~~-------------------------------------------------.

Waterkwaliteit
Jan Roumen schreef in dit tijdschrift in 1987 een nog steeds zeer
lezenswaardig artikel over de waterkwaliteit van de beken in het
Leudalgebied. Hij beschreef o.a.
de ontwikkeling van de zuurstofhuishouding zoals deze toentertijd
werd uitgedrukt in de zogenaamde IMP-index. Deze index werd
Nederland-breed gebruikt om de
ontwikkeling (de vermindering)
van de organische belasting van
de beken te volgen, nadat in I 970
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zuiveringsinstallaties (het actief
waterkwaliteitsbeheer)
werden
producenten van afvalwater verplicht via verleende en voortdurend aangescherpte lozingsvergunningen (vrijwel steeds voor lozing op de riolering) de geleverde
vuilvracht te verminderen (het
passief
waterkwaliteitsbeheer).
Met name stoffen die niet afbreekbaar zijn (de zogenoemde
conservatieve stoffen) als zouten
(chloride en sulfaat). zware metalen (zink. cadmium. lood. kwik,
etc.) en door de mens gemaakte
organische stoffen als bestrijdingsmiddelen (DDT. endosulfan,
pentachloorfenol. etc) en transforrnator-oliën als PCB 's (polychloorbifenylen), en ook onvolledig
verbrande organische stof in de
vorm van PAK 's (polycyclische
aromatische
koolwaterstoffen)
moeten aan de bron worden tegengehouden en niet pas op de
rwzi worden verwijderd. Dat laatste gebeurt gelukkig wel voor een
belangrijk deel door invangen van
de niet-afbreekbare stoffen in het
zuiveringsslib. Maar. voorkomen
is beter dan genezen.

Zink en Cadmium
In de Tungelroysebeek en zijbeken werd de kwaliteit van het water vooral bepaald door de lozing
van huishoudelijk afvalwater van
de woonkernen en de lozing van
enkele grote bedrijven aan de bovenloop van de Tungelroysebeek.
Die rechtstreekse lozingen zijn inmiddels gesaneerd en aangesloten
op de transportriolen naar de
zuiveringsinstallaties in Weert of
Roermond. De lozing van het
vroegere AKZO (nu Allied Chemicals) is kwalitatief verbeterd en
in 1998 verplaatst naar de ZuidWiJlemsvaart De lozing van de
zinkfabriek in Budel (vroeger
de Kempische Zinkmaatschappij.
daarna Budelco en nu Budel Zink)
is ook sterk verbeterd. vooral door
het in 1993 geïnstalleerde grondwaterbeheerssysteem. Hierdoor is
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Figuur 2. Cadmium - en Zinkconcentraties in de Tungelrovseheek in de loop der
Jaren.

de belasting van de Tungelroysebeek met Cadmium in vergelijking met vroeger nog maar een
fractie. Een helder overzicht hiervan werd onlangs opgenomen in
het rapport dat het adviesbureau
CSO maakt in opdracht van
de Limburgse waterbeheerders
(Provincie Limburg, Waterschap
Peel en Maasvallei en Zuiveringschap Limburg) in het kader van
de ontwikkeling van actief bodembeheer voor dit stroomgebied
(CSO, 1998).
In Figuur 2 is goed te zien dat de
belasting van de Tungelroysebeek
met Cadmium (Cd) en Zink (Zn)
door alle maatregelen is afgenomen tot minder dan 3 11g/l voor
Cadmium en minder dan 400 11g/l
voor Zink ( 1 11g = 0.00 I mg). De
verwachting is dat dit zo laag
blijft. of zelfs nog verder zal verminderen wanneer straks bij Budel Zink uitsluitend de nieuwe.
schonere ertsen uit Australië worden gebruikt. Budel Zink BV
heeft onlangs een nieuwe lozingsvergunning gekregen van het Waterschap De Dommel (de lozing
vindt immers plaats op Brabants
grondgebied) waarin uitgegaan
wordt van een sterk verbeterd zuiveringssysteem. Dat zal leiden tot
een verdere vermindering van de
totale hoeveelheid zware metalen

in de lozing, terwijl de hoeveelheid zout (chloride en sulfaat) gelijk blijft. Er is door het Zuiveringschap Limburg op aangedrongen om te onderzoeken of verplaatsing van de lozing naar de
Zuid-WiJlemsvaart een alternatief
zou kunnen bieden, met mogelijk
gelijktijdig inlaat van kanaalwater
in de Tungelróysebeek of andere
oplossingen om de verdroging van
het gebied tegen te gaan. Daarbij
moet wel meegewogen worden
dat zowel het kanaalwater. als het
water van Budel-Zink gebiedsvreemd is. Hoewel bij de aanvraag
van de vergunning aan deze verplaatsing van de lozing niet veel
aandacht werd geschonken, gaan
er nu weer geruchten dat toch
wordt overwogen om de lozing
van Budel Zink op het kanaal te
zetten. Dat zal kwalitatief gezien
in ieder geval belangrijke voordelen hebben voor de Tungelroysebeek. omdat dan ook de kans op
calamiteiten afneemt.
Dat de kans op ongelukken in een
klein hoekje zit. blijkt wel uit de
lozing van sulfide-rijk water vanaf
het bedrijfsterrein van Budel Zink
in de zomer van 1998. De Tungelroysebeek was na het passeren
van de duiker onder de Zuid-Willemsvaart troebel en vrijwel zuurstofloos. terwijl het water de geur

1

van rotte eieren verspreidde. Dat
laatste werd veroorzaakt voor waterstofsulfide (H 2S), dat met de
lozing van de zinkfabriek werd
meegevoerd door een storing in
het zuiveringssysteem ten gevolge
van een experimentele aanpak om
het zuiveringsproce s verder te
verbeteren . Er werd niet gelet op
, het zuurstofgehalte. noch op het
H..,S-gehalte. Deze lozing heeft
mäar relatief kort geduurd door de
oplettendheid van mensen in het
veld. die tijdig de Vuilwaterwacht
inschakelden toen zij waarnamen
dat vissen ademnood hadden. Onderzoek naar de macrofauna van
de Tungelroysebeek. een aantal
weken na de bewuste gebeurtenis,
toonde aan dat deze niet aantoonbaar was veranderd door deze lozing . De gevolgen zijn daarmee
dus beperkt gebleven , maar het
had ook veel erger kunnen zijn.
Daarom zou het verminderen van
dergelijke risico 's een goede zaak
ZIJn.
1

T wee vlokreefTen . Gamma rus p ule.r (/in/.:.1) en G ammaru s roeselii (rechts. met
puntig uiigerrokken achterlijj:>egm em en ) di e voorkomen in het stroomgehied
mn de Tun ge lro\'seheek.

1

Cadmium en macrofauna
Vanaf het moment dat de auteur
zich bezig houdt met het onderzoek naar de macrofauna van de
Tungelroysebeek was het duidelijk dat in deze typische laaglandbeek een karakteristieke soort van
het stromend water organisme,
namelijk de vlokreeft of zoetwatergarnaal ontbrak. We zouden
normaliter twee soorten verwachten: de Gewone vlokreeft (Gammarus pulex) of de Riviervlokreeft (Gammarus roeselii ) (Zie
tekening) . Deze vlokreeften komen in de schonere beken in
Nederland vrijwel altijd in grote
aantallen voor en vorn1en een belangrijke schakel in het voedsel web van de laaglandbeken .
Het zijn detritus-eters. wat zoveel
wil zeggen als eters van dood organisch voedsel. De grotere exemplaren (ruim 20 mm lang) eten de
grovere stukjes blad. bast en plantenresten . De kleinere individuen
houden het bij de reeds vergaand
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verteerde delen. di e ovengens
zeer rijk aan schimmel s en bacteriën zijn. De allerkleinste juvenielen eten de hele fijne detritus, die
grotendeels bestaat uit de uitwerpselen van de grotere individuen.
Vlokreeften vormen daarmee in
laaglandbeken een zeer belangrijke schakel in de zogenaamde
heterotrofe voedselketen.
In aantal vormen ze soms wel 20 40% van alle aangetroffen dieren
(duizenden per vierkante meter).
Niet alleen verkleinen en verteren
ze bladeren en ander afgestorven
organisch materiaal. ze vormen
zelf een belangrijke voedselbron
voor rovers al s bloedzuigers, platwormen. kokerjuffers. kevers en
niet te vergeten vissen en aan beken gebonden vogel s als de Grote
gele kwikstaart en de Waterspreeuw.
Uit onderzoek in Engeland naar
de effecten van mijn-afvalwater op
het voorkomen van diverse soorten macrofauna (Abel & Green.
1981) werd aangetoond dat Gammarus in water met hogere Zink
en/of Cadmium-gehaltes niet of
nauwelijks voorkomt. Gammaru s
pulex kan Zink waarnemen en
vermijden onder experimentele
omstandigheden tot concentraties
zo laag als I mg/1. Van andere
macrofaunasoorten is bekend dat
ze Cadmiumgehalten tot I )Jg/1
kunnen detecteren en trachten te
vermijden .( Moore & Ramamoorthy, 1984). Van Cadmium is bekend dat het inbouw van Calcium

in het pantser van deze kreeftachtigen kan remmen (Wright, 1980).
Zodra Zink in gehalten boven de
1.000 )Jg/l ( = 1 mg/1) voorkomt
en/of Cadmium in gehalten boven
de 10 )Jg/1, lijkt het met Gammarus gedaan. Vergelijken we deze
cijfers met de belasting van de
Tungelroysebeek met Cadmium
dan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat Cadmium de oorzaak i ~
van het ontbreken van vlokreeften, en dat de verminderde belasting, die na 1993 onder genoemde
niveau 's ligt heeft bij gedragen
aan de terugkeer van Gammarussoorten in de Tungelroysebeek.
De relatie tussen het ontbreker.
van G.pufex en Cadmium-gehalte'
in de Tungelroysebeek werd reeds
aangetoond door Paarlberg ( 1990).
Gammarus komt wél voor in de
beekjes met kwelwater uit de
Zuid-WiJlemsvaart of in beken
waarin water wordt ingelaten uit
de Zuid-Willemsvaart, zoals de
Meilossing bij Altweerterheide en
de Dijkerpeel bij Swartbroek.
Daarnaast komen vlokreeften wel
voor in het Noordelijk deel van
het stroomgebied. zoals in de door
de Einderbeek gevoede Leukerbeek in Swartbroek. Daar vinden
we al sedert het begin van het on derzoek beide Gammarus soorte n
(overigens niet in de Leukerbeek
bij Weert, maar dat ligt waarschijnlijk aan de slechte waterkwaliteit door organische vervuiling). Ook in de nog verder noordelijk gelegen Roggelsebeek trof""

<..

fen we Gpule.r aan in 1982. 1984
• I en 1985. Echter sedertdien niet
meer, waarbij de oorzaak waar~chijnlijk is gelegen in de slechte
waterkwaliteit. Cammams is na, meiijk vrij gevoelig voor waterverontreiniging met zuurstof verbruikende stoffen. Dit is ook de
oorzaak van het ontbreken van
Gammarus in de meeste beken die
het gebied binnenstromen vanuit
Vlaanderen. Dit is geïllustreerd op
het overzichtskaartje van het
stroomgebied van de Tungelroysebeek (Figuur 3). waar de drie
vlokreeft-soorten per vindplaats
met een symbool zijn aangeduid.
alsmede vanaf welk jaar.
Overigens is G. pulex nooit geheel
verdwenen uit het Leudal. De
populatie kon zich handhaven in
enkele kwelstroompjes waar het
Cadmium-gehalte van het water
niet verhoogd was. Hoewel de
waterbodem daar wel een sterk
verhoogd Cadmium-gehalte heeft,
lijkt dit niet beperkend voor het
voorkomen van G. pulex. Kennelijk is de kwaliteit van de waterbodem minder belangrijk voor
G. pulex dan de kwaliteit van het
water (Paarlberg & Tolkamp. in
voorbereiding).
Dat het Gammarus-voorkomen
samenhangt met het goed gebufferde water van de Zuid-WiJlemsvaart blijkt ook nog uit de
aanwezigheid van Gammarus tigrinus, de Tijgervlokreeft, in de
Meilossing in 1994 en in de Tungelroysebeek bij de Zuid-WiJ lemsvaart in 1998. Deze soort is
een oprukkende exoot die via de
grote rivieren en de kanalen Nederland lijkt te veroveren en concurreert met de inheemse soorten.
Deze getijgerd gevlekte Vlokreeft
is toleranter voor hogere zoutgehaltes en zal bij enige verontreiniging eerder overleven dan de typische zoetwatersoorten als G. pufex
enG . roeselii.
Het lijkt er overigens veel op dat
de verbeteringen in de kwaliteit

0 92

0 92
1:':.02

G.pulex
G.roeselii
G.tigrinus

Figuur 3. Ol·er:ichrkaart 1·an het stroomgebied \'an de Tungelrorsebeek met
daarop aangerekend waar de drie Gammarus-soorten (G . pulex. G. roese!ii en
G. rigrinus) \'OOI·komen. alsmede het eerste jaar waarin elke soort v.·erd waar/
genomen.

van de lozingen van de zinkfabriek in 1993 resulteren in een
verbetering van de aanwezigheid
van Gammarus. Sedert 1992 (toen
werd nog maar 1 exemplaar gevonden en deze kan heel goed uit
de kwelsloot langs het kanaal in
de Tungelroysebeek afgedreven
zijn) treffen we bij iedere bemonstering zowel G. pulex als G. roesefii, alsook G. tigrinus aan.
In 1998 vinden we zelfs voor het
eerst een tweede, in Nederland
oprukkende exoot, Crangonyx
pseudogracilis. Deze is ook algemeen in de grotere rivieren en
kanalen en wederom een bewijs
dat de verspre iding via het kanaal wate r loopt. Maar we treffen sinds
1994 ook G. pulex en G. roeselii
aan in de Tungelroysebeek bij
Mildert. na de uitmonding van

de Leukerbeek. en ook verder
stroomafwaarts bij Speckerhof
(daar zelfs al vanaf 1990, maar al- '
leen G. pulex), in het Leudal (beide soorten) en in de Neerbeek bij ,
Hanssum (sinds 1993, maar alleen
G. pulex). Er is geen onomstotelijk bewijs dat de terugkeer (of
was het toch overleving?) van vlokreeften in de Tungelroysebeek
direct wordt veroorzaakt door de
gedaalde cadmium- (en zink) concentraties; Paarberg & Tolkamp 1
(in voorbereiding) maken dit wel
zeer aannemelijk.
Het was in deze kwestie ook
steeds een vraag waarom in de
Geul in Zuid-Limburg, waar ook
een zware belasting met Cadmium ,
en Zink plaats vond en vindt,
Gammarus -soorten zich wel kon den handhaven. Een deel van de
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verklaring daarvoor zou kunnen
zijn gelegen in de hogere Calcium-gehaltes in Zuid-Limburg
(veel harder water). Een deel van
de verklaring zou ook kunnen zijn
dat in de Geul vooral sprake is
van metalen die zijn gebonden
aan slib en ertsdeeltjes. terwijl in
de Tungelroysebeek vooral het
opgeloste metaalgehalte veel hoger was. Uit het recente onderzoek van het adviesbureau CSO in
het stroomgebied van de Tungelroysebeek blijkt dat de waterbodem en de oevergronden nog zeer
hoge Cadmium- en Zinkgehaltes
vertonen . Deze lijken, gezien het
1 geconstateerde herstel van de vlokreeften, derhalve minder toxische gevolgen te hebben voor het
waterleven dan de opgeloste metaal-concentraties. Dit kan worden
verklaard door de actieve opname
van Cadmium uit de waterfase
door G. pulex (Paarlberg en Tolkamp, in voorbereiding). Dat zou
kunnen rechtvaardigen om minder
1 streng om te gaan met eventueel
hergebruik in het gebied zelf van,
volgens de gangbare normering,
• als vervuild beoordeelde specie.
Het is namelijk onbegonnen werk
om het alle bodems met verhoogde Cadmium- en Zinkgehaltes uit
het gebied te verwijderen . Het zou
tevens onbegonnen werk zijn. en
onbetaalbaar, om de bodems. die
verzet moeten worden om de
1 beken
in het Tungelroysebeekstroomgebied weer een ontwikkelingskans te geven (aansluiten
oude meanders, dempen genormaliseerde trajecten. weer laten eroderen van oevers. laten hermeanderen van rechtgetrokken trajecten. etc) uit het gebied te verwijderen of te reinigen . Wanneer hergebruik onder beheerste condities
mogelijk is, waarbij de mogelijkheid moet worden benut om de
verontreinigde specie zoveel mogelijk stabiel weg te leggen. waardoor herverspreiding wordt voorkomen, dan biedt dit veel kansen
voor een versne ld herstel van
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30 jaar waterkwaliteitsmeringen in

A. Z uurstofverzadiging (02-\•er:. o/c J
Biochemisch ZuursrofVerhruik (BZV J
en Ammonium-sriksrofgehalrc (N H4 -N J.

het stmomgehied \'an de Tungelrovseheek.

Figuur 4A. De Leukerheek hij S warrhroek
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Figuur SA. Tungelroyseheek-Leuheek bij SpeckerhofH eyrhuysen
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Figuur 6A. Tunge/roYsebeek bij de Zuid vVii/em sman (Kanaal)
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het gewenste bekenlandschap dat '
voor dit gebied wordt nagestreefd.
De werkzaamheden in het kader
van de bevordering van de waterretentie en waterconservering in
het kader van het grootschal ige
project dat in 1998 en 1999 wordt
uitgevoerd door de waterbeheerders, en met name door het Waterschap Peel en Maasvallei, bieden
hiervoor rijkelijk kansen. Een belangrijk deel van de 20 miljoen
gulden die hier wordt gel'nvesteerd, komt ook de natuurontwikkeling ten goede.

8. De hio/ogischc heoordc/ing met de Kwalircirsindc.r (K 135 ):

Figuur ..f.B. De Leukerheek hiJ Swarrhrock

Figuur 58. Tungelro\'sebeek-Leubeek bij Speckerho.fHewhunen
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Figuur 68. Tunge/royseheek bij de Zuid Wil/emsvaart (Kanaal)
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Waterkwaliteitsontwikkelingen
In Weert was al in 1964 een rioolwaterzuiveringsinstallatie waardoor het afvalwater van Weert, na
zuivering, al vóór de oprichting
van het zuiveringschap op de
Zuid-Willemsvaart werd geloosd
en daarmee het bekensysteem van
de Tungelroysebeek minder sterk
be'invloedde. Wel had en heeft
Weert op de Houtstraatlossing.
een bovenloop van de Leukerbeek, een groot aantal overstorten
gelokaliseerd, waar later een extra
vertragingsstap ~ussen werd gebouwd, de zgn. slingersloot.
Het gereedkomen van deze slingersloot in Weert is weliswaar de
verklaring voor de positieve trend
in de kwaliteitsontwikkeling van
de Leukerbeek in de laatste 30
jaar (Figuur 4), het is helaas nog
niet voldoende geweest. Het zuurstofgehalte (hier gepresenteerd als
de zuurstofverzadiging) vertoont
sterke wisselingen en diepe dalen
door de frequent voorkomende
overstort-lozingen. De zuurstofhuishouding dient daarom verder
te verbeteren door het nemen van
meer maatregelen. Door de aanleg
van meer berging in en aan het
rioolstelsel zorgt de gemeente
Weert ervoor dat in de naaste toekomst wordt voldaan aan de eisen
die mogen worden gesteld aan de
nooduitlaten van rioleringstelsels.
waardoor de kwaliteit van het
overstortende water verder zal
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verbeteren en de overstortfrequentie zal verminderen. In 2003 zal
deze klus moeten zijn geklaard.
De meer benedenstrooms in het
gebied gelegen gemeenten in het
Leudal (Baexem. Roggel, Heythuysen. Haelen. Hom, Neer) loosden tot medio jaren 80 nog ongezuiverd op de beken (alleen
Baexem had een kleine zuiveringsinstallatie) . In 1982 werd besloten om in het Leudal een transportriool aan te leggen dat werd
aangesloten op de nieuwe rwzi
Roermond, die in werking kwam
in 1985. De rwzi in Baexem werd
vervolgens gesloten en de lozing
op de Rijdt gestaakt.

Figuur 7A . Neerheek hij Hanssum
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Figuur 8A. Hae/ensebeek bij Nunhem

Zuurstofbuishouding

I

11

Dat de lozingen van de beken zijn
verdwenen is goed te zien aan de
ontwikkeling van de zuurstofhuishouding van de belangrijkste beken. Eén en ander komt duidelijk
naar voren in Figuur 5 voor de
Leubeek bij Speckerhof, waar de
toename van de zuurstofverzadiging (0,-verz. %) en de afname
van há Biochemisch Zuurstof
Verbruik (BZV) in de loop der jaren goed te volgen is. In deze gratïek is het voortschrijdend gemiddelde (per 10 metingen) van de
kwartaalwaarnemingen afgebeeld.
Een vergelijkbare presentatie van
de kwaliteitsontwikkeling is opgenomen in Figuur 6 voor de bovenloop van de Tungelroysebeek
bij de Zuid Willemsvaart (Kanaal)
en voor de benedenloop. de Neerbeek bij Hanssum, in Figuur 7.

20,0

140,0

I

18,0
T

,...,
:
'
•',

.

16,0
14,0

=
C,

I'""',

NH4-N

02

.,

t

12,0 i

80.0

I

É.
'
z 10,0 .

.

...

' ''

:r

z

60,0

'~

8.0
6.0

i

2.0

I

0.0

....

"'
~

"'~
<D

;::
~

....,.,
~

"'
:;;

~-

....
....

~

~

"'

i

(Ö

~

,.,
"'~

~~

"'
"'~

....

"'~

"'"'~

~--!"'
;;;
~

5.0

Rondom het L eutlal nr. l)1

"'"'~

....

0.0

"'~

100.0

4.0

284

~

- - - - - - - - -- -- - - - . 1 2 0.0

80.0

Biologische beoordeling
Deze kwaliteitsverbetering uitte
zich gelukkig ook in de biologische kwaliteit van de beken. Voor
het bepalen van de biologische
kwaliteit wordt gebruik gemaakt
van de bodem bewonende. met
het blote oog zichtbare ongewervelde dieren, de macrofauna.
Deze wordt verzameld met een
standaard methodiek, zodat de resultaten onderling goed vergelijk-

M

Figuur 9A . Raam op de landsgrens met Vlaanderen
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Figuur 98. Raam op de landsgrens met Vlaanderen
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baar zijn. Van ieder te onderzocken beektraject wordt met het
standaard macrofaunanet (bodembreedte 30 cm) een monster genomen door dit net door en over de
beekbodem te bewegen over een
totaal afstand van ongeveer 5 me- '
ter. Er wordt daarbij geprobeerd
om elk type micromilieu, zoals
dat te herkennen is aan de bodemsamenstelling (het substraat). lil
de juiste verhouding in het monster te krijgen. Na het uitzoeken
van het monster worden de verzamelde organismen gedetermineerd
en geteld. De op deze manier verkregen soortenlijsten worden gebruikt om verschillende kwal iteitsindexen te berekenen.
Voor de beken in het stroomge- I
bied van de Tungelroysebeek. die
allemaal behoren tot de laaglandbeken, IS de kwaliteitsindex (de
Kus) van Gardeniers & Tolkamp
( 1976) gebaseerd op het beoordelingssysteem van Molier Pillot
( 1971) heel geschikt. Deze index I
verdeelt de meeste macrofaunasoorten lil 5 groepen van afne- I
mende gevoeligheid voor organische verontreinigi)1g. Het per-eentage van elk van deze groepen in
het totaal wordt vermenigvuldigd
met een factor ( I voor de minst
gevoelige groep; 3 voor de middelste groep en 5 voor de meest
gevoelige groep), waardoor een
index wordt verkregen die loopt
van 100 (zeer slechte kwaliteit) tot
500 (zeer goede kwaliteit).
Met kwaliteit wordt hier dus voor- I
al de mate van organische verontreiniging bedoeld, zoals deze zich
o.a. uit in de zuurstofhuishouding, '
maar dan vooral nabij de bodem
waar de meeste macrofaunasoorten leven.
Uitgezet in een grafiek zien we al
gemakkelijk de verbetering van
biologische kwaliteit door de stij ging van de Kus-index na 1989.
Dit IS zowe l goed zichtbaar bij
Speckerhof (Figuur SB), hoewel
lil 1996 een lichte terugval valt '
waar te nemen. Ook bij Hanssum
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is deze verbetering te nen na
1991 (Figuur 78).
In de Haelensebeek werden geen
biologische bemonsteringen uitgevoerd voor I 982 en toen was de
kwaliteit reeds sterk verbeterd ten
opzichte van de jaren daarvoor.
zoals te zien is aan de grafieken
voo r de zuurstofverzadiging. BZV
en NH4-N (Figuur 8A). De biologische kwaliteitsindexen schommelen daarbij rond de middenmoot (Figuur 88). De Haelensebeek wordt namelijk gevoed door
de Uffelsebeek, via een verdeelwerk dat het water verdeeld over
de Haelensebeek en de Panheelderbeek (Bartels, 1992). De kwaliteit is daarmee voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit van de Uffelsebeek. (N.B. Er
wordt op gewezen dat in de Figuren 8 t/m 10 de (linker) y -as voor
zuurstofverzadiging is omgewisse ld met ammonium-stikstof vanwege de hogere gehalten aan ammonium en BZV.)
Voor deze uit Vlaanderen afkomstige beken als de Raam (Figuur
9; en de Uffelsebeek (Figuur 10)
zijn de cijfers minder gunstig. In
Figuur 9A voor de Raam bij de
grens is goed te zien dat de kwaliteit ronduit slecht is, met vele pieken voor BZV en een zuurstofverI zadiging van slechts ca. 609c.
Omdat in deze figuren het lopend
gemiddelde van 10 waarnemingen
wordt gepresenteerd, zijn deze
uitschieters naar boven en naar
beneden niet direct zichtbaar.
maar veranderingen van de lijnI richting betekenen dan wel signilïcante pieken of dalen.
Ook biologisch (Figuur 98) treflen we hier een slechte kwaliteit
aan. die in de onderste regionen
, van de grafiek blijft steken. Ongezuiverde lozingen en slecht werkende rioolwaterzuiveringsinstallaties bij Bree (die loost op de Abeek, die de UtTelsebeek weer
voedt) en Bocholt (die loost op
t.:cn bovenloop van de Raam) zijn
hieraan debet.
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Figuur IOA. Ufj'elseheek op de landsgrens met Vlaanderen
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De kwaliteit van de Tungelroysebeek bij de Zuid-WiJlemsvaart
wordt vooral bepaald door de lozingen van de eerder genoemde
bedrijven. Hierin is in de afgelopen decennia wat de zuurstofhuishouding betreft nauwelijks wijziging gekomen , zoals blijkt uit
de grafieken voor zowel de BZV
(Figuur 6A) als de biologische
index (Figuur 68).

Ecologische beoordeling
De verbetering van de zuurstofhuishouding door het afkoppelen
van de lozingen is dus goed merkbaar in de verbetering van de
m ac rofauna-levensgemeenschappen. De saprobie (de organische
belasting) is daardoor aanzienlijk
verminderd voor de meeste beken
en door het nemen van verdergaande maatregelen aan de gemeentelijke rioleringsstelsels zal
de vuiluitworp via de overstorten
nog verder afnemen.
Toch is het met veel beken in ecologisch opzicht op vele plaatsen
nog droevig gesteld. De kwaliteit
van het water is uiteraard heel
belangrijk. maar nu de eerste
schoonmaak erop zit wordt het
tijd voor een wat bredere aanpak.
De meeste beken in stroomgebied
zijn ten behoeve va n de verbetering van de ontwatering verdiept
en ter beheersing van de afwatering genormaliseerd en geregu-
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leerd. Daarmee is het stromingsregiem en de bodemsamenstelling
van de beken aangetast en onnatuurlijk geworden. Het heeft geleid tot verdroging van het voedingsgebied en nivellering van de
substraten in de beken. De beschaduwing van de beken dooi
begeleidende houtwallen maakte
plaats voor schouwpaden en steile
of overhangende oevers werden
geëgaliseerd en onéler normprofiel
gebracht. Het voedselweb is in
natuurlijke toestand afhankelijk
van de inbreng van bladeren en
takken vanaf de oever (een hete rotroof systeem). Door nomlalisatie en het verdwijnen van de oeverbegroeiing en de beschaduwing werd dit omgevormd tot een
door waterplanten gedomineerd
(autotroof) systeem. Kortom. het
beekkarakter maakte over grote
lengte plaats voor tamelijk uniforme. langgerekte vijverachtige waterlopen met een vrij sterke waterplantenproductie.
Door de Landbouwuniversiteit is
in opdracht van de STOWA (Stowa. 1992) een methodiek ontwikkeld om aan de hand van de
macrofauna een indruk te krijgen
van de meer integrale ecologische
kwaliteit van de beken. Gebruikmakend van de voorkeur van de
macrofaunasoorten voor verschillende milieuomstandigheden (stroming. substraat. saprobie. trotïe.
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vormen hierbij veelbelovende projecten. Tegelijkertijd wordt geprobeerd om zoveel mogelijk de herverontreiniging van het met Zink
en Cadmium belaste gebied te
voorkomen en de zwaarst verontreinigde locaties te saneren of te
isoleren in het kader van het actief
bodembeheer voor dit stroomgebied.
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voedelstrategie) kan de ecologische beoordeling worden weergegeven in een zogenoemd ecologisch profiel met een aantal karakteristieken. ingedeeld in 5 klassen. zoals in de legenda is weer
gegeven. Bekijken we deze profielen voor de Tungelroysebeek
(Figuur 11, 12, 13) dan valt inderdaad op dat de zuurstofhuishouding (uitgedrukt als saprobie)
op de meeste plaatsen is verbeterd
in de laatste 15 jaar. Maar ook opvallend is dat karakteristieken als
stroming en substraat, met name
in de genormaliseerde trajecten
(lees beken). te wensen overlaten
en op het middelste niveau blijven
steken. De Tungelroysebeek bij
Speckerhof (Figuur 12) daarentegen laat tegelijk met de verbetering van de zuurstofhuishouding
ook verbetering van de stromingsminnende fauna zien, hoewel de
substraatcondities volgens deze
beoordeling nog niet goed zijn
(vermoedelijk te weinig grof substraat en te veel transtransport).
In de Neerbeek bij Hanssum
(Figuur 13) zien we eveneens een
verbetering van de saprobie , terwijl zowel stroming als substraat
in de middenpartij blijven steken.
De verhouding tussen primaire
producenten. bladeters en predatoren (uitgedrukt in de voedselstrategie) is de laatste jaren beduidend slechter dan tot l 0 jaar gele-
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den . hetgeen erop wijst dat er nog
regelmatig verstorende inv Joeden
werkzaam zijn.
Een ·mooï voorbeeld van een genormaliseerde laaglandbeek waarvan de kwaliteit al jaren goed is.
maar waarvan de ecologische
beoordeling een bedroevend resultaat geeft is de Neerpeelbeek
(Figuur 14). Hier schon het aan
vrijwel alle benodigde omstandigheden wat het beekkarakter betreft. Maatregelen in het kader van
de verdrogingsbestrijding (verhoging van de grondwaterstanden).
versmalling en verondieping van
de bedding, beekbegeleidende beplanting, etc. , kot1om een volledige herinrichting van de beek zal
tot een verbetering van de ecologische kwaliteit van deze beek
kunnen leiden. Reeds in 1993
werd daat1oe een strategiestudie
afgerond voor het stroomgebied
van de Tungelroysebeek (Grontmij , 1993) met de eerste ideeën
om dit prachtige stroomgebied
waar mogelijk te herstellen. Op
dit moment komt een groot aantal
van deze ideeën in een stroomversnelling in het kader van de aanpak van de waterconservering en
waterretentie. Met name ook het
opnieuw aansluiten van oude meanders. en het opnieuw opengraven van de oorspronkelijke, gedempte lopen en het (waar mogelijk) aan de beken teruggeven van

Vissen
Tot slot nog een enkel woord over
de visstand van de Tungelroysebeek.
Door de aanleg van visoptrekvoorzieningen bij de st u wen in de
Tungelroysebeek en diverse zijbeken wordt getracht te bereiken dat
vis vanaf de Maas de bovenlopen
van de beken weer kan bereiken.
Muyres (1987). Sedert 1979 toen
de eerste vistrap werd aangelegd bij de Hammermolenstuw
(Smeets, 1982) is de Tungelroysebeek weer optrekbaar tot voorbij
het Leudal en Elisabeths Hof. In
1996 is in opdracht van het Waterschap Peel en Maasvallei en het
Zuiveringschap Limburg door de
Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij (OVB) een onderzoek verricht naar het ontwerp en
de 'theoretische' passeerbaarheid
van de diverse vispassages in o.a.
het stroomgebied van de Tungelroysebeek (lansen, Klein Ereteler
& Vriese, 1997). Hieruit bleek dat
de meeste vispassages wel functioneren, maar ook knelpunten
vertonen met betrekking tot de (te ,
hoge) stroomsnelheid op de overlaten. hetgeen op veel plaatsen te
verhelpen valt door de dimensionering van de vispassages aan te
passen. In diezelfde periode is in
opdracht van de beide waterbeheerders door het ingenieursbureau Witteveen en Bos in samenwerking met de plaatselijke hengelsportverenigingen een veldonderzoek gedaan naar de werkelijk
passerende vissen op diverse vis1
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Het Ecologisch profiel volgens de
STOWA -beoordelingsmethode voor
de indeling van een vijftal karakterisrieken in kwaliteitsniveaus.

Figuur 11. Tungelrovsheek hij de
Zuid Willemsvaarr (kanaal)

Figuur 13. Neerheek bij Hanssum
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Gebruikte afkortingen in het
ecologisch profiel

STRM =Stroming
SAPR = Saprobie
TROF = Trofie
SUBS = Substraat
\DED = Voedselstrategie

Figuur 12. Tungelro_vsebeek-Leubeek
bij Speckerhof-Heythuysen
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Figuur 14. Neerpeelbeek bij Karrn•eld

passages (Semmekrot. 1997).
Bij de Ursulamolen (waar de vispassage uit een sterk meanderende
nevengeul bestaat) werden tijdens
dit onderzoek 11 visso011en gevangen ondanks de problemen die
migrerende vis ondervond door de
verstorende maai werkzaamheden
tijdens het onderzoek. De talrijkste soorten waren Riviergrondel.
Paling, Baars en Blankvoorn, terwijl Ruisvoorn en Zeelt in geringe
aantallen werden gevonden. Overige soorten als Kolblei , Brasem
en Pos werden met slechts een en, kel exemplaar gevonden. Bovenen benedenstrooms van de vispassage werden maar weinig verschillen gevonden in de soortensamenstelling, en het lijkt erop dat
de vispassage goed passeerbaar is
voor de meeste soorten. Dit bleek
ook uit de snelle kolonisatie van
de nevengeul door meerdere vissoorten.
In de Uffelsebeek werden bij
de Grathemermolen 17 vissoorten
aangetroffen, waarvan de meeste
soorten behoren tot de soorten die
zich overal wel thuis voelen, met
een lichte voorkeur voor stromend
water (zoals Paling, Alver, Blankvoorn en Baars, maar ook Riviergrondel, Ruisvoorn en Zeelt). Het
onderzoek concludeert dat de vispassage bij de Grathemermolen
niet voor alle soorten even goed
passeerbaar is , maar dat een bijkomend probleem hierbij is dat
het aanbod aan migrerende vis
laag is, omdat er geen open verbinding met de Maas is van deze
beek, maar slechts verbinding via
v1spassages.
Hoewel massale vissterftes zoals
deze in 1975 en in 1987 voorkwamen, de laatste jaren gelukkig
niet meer voorkomen, behoren de
slechte kwaliteit van de Raam en
de lozing op de bovenloop van de
Tungelroysebeek nog altijd niet
tot het verleden. Voor een duurzame ontwikkeling van een gezond
stroomgebied is een verdere verbetering van deze kwaliteit nood-

Verklarende begrippenlijst
IMP
Indicatief Meerjaren Programma water; het nationale beleidsplan voor water in de jaren tachtig ( 1975-19XO;
1981 - 1985; 1985- 1989); voorloper van de Derde en Vierde Nota Waterhuishouding voor resp. 1990- 1998 en 1999
e.v.
WVO
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater: kaderwet uit 1970.
RWZI
Riool waterzuiveringsinstallatie.
Eutrofiëring Het proces van verrijking van het water met nutriënten/
plantenvoedingsstoffen waardoor de groei van algen en
hogere waterplanten wordt bevorderd.
cso
Milieuadviesbureau op gebied van bodemkwaliteit. o .a.
gevestigd te Maastricht.
PAK
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen : ontstaan
o.a. bij (onvolledige) verbranding van fossiele brandstoffen en houtskool.
Pol y Chloor Bifenylen: slecht brandbare stof die o.a.
PCB
werd gebruikt in transformatoren en in de mijnbouw.
I.E.
Inwoner Equivalent, eenheid voor het uitdrukken van de
hoeveelheid vervuiling die jaarlijks per persoon wordt
geproduceerd.
Vervuilingseenheid, vergelijk met inwoner equivalent,
V.E.
maar ook bruikbaar voor het aanduiden van industriële
vervuiling met anorganische stoffen en zware metalen
d.m.v. afgesproken formules en omrekeningsfactoren.
BZV
Biochemisch Zuurstof Verbruik: een in de waterzuivering
gebruikte maat voor de hoeveelheid, door bacteriën. afbreekbare organische stof, uitgedrukt in de benodigde
hoeveelheid zuurstof.
NHrN
Ammonium-Stikstof: een belangrijk bestanddeel van
vers afvalwater (afbraakproduct van o.~. Ureum) dat in
evenwicht voorkomt met het gasvormige en zeer giftige
Ammoniak-gas (NH 3 ) ; wordt door bacteriën afgebroken
tot nitriet (N0 2 ) en Nitraat (N0 3 ) (Nitrificatie).
0 2 -verz. %
Zuurstof-verzadigingspercentage, berekend op grond van
de concentratie die afhankelijk is van o.a. de temperatuur
en de luchtdruk (hoe warmer, hoe minder opgelost zuurstof in het water).
Macrofauna Ongewervelde, in het water levende dieren die met het
blote oog waarneembaar zijn, zoals platwormen, slakken,
larven van libellen, kokerjuffers, kevers, muggen, etc.
K135
Kwaliteitsindex van Gardeniers & Tolkamp, behorende
bij het biologische beoordelingssysteem voor laaglandbeken van Molier Pillot.
Saprobie
De saprobie-graad van een oppervlaktewater is de toestand van de levensgemeenschap met betrekking tot de
concentratie van organische voedingsstoffen, en daarmee
direct gerelateerd aan de zuurstofbuishouding.
De trofiegraad van een oppervlaktewater is de toestand
Trofie
met betrekking tot de concentratie van de anorganische
voedingsstoffen, de zogenaamde mineralenhuishouding,
zoals deze tot uitdrukking komt in de primaire productie.
Substraat
De bodem van een water(loop) als leefomgeving van de
levensgemeenschappen (modder, zand, grind, bladeren.
takken, planten, etc.).
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Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij.
·Zuiveringschap Limburg.
Waterschap Peel en Maasvallei.
vww
Vuilwaterwacht: 24 uur bereikbare organisatie voor
klachten over de waterkwaliteit in Limburg; gratis te bel len, dag en nacht: 0800-0341 .
Heterotroof De basis van de voedselketen ligt in de aanvoer van organisch materiaal van buiten het systeem (bijv. bladeren
waaien in de beek).
Autotroof
De basis van de voedselketen ligt in de primaire productie, door algen en waterplanten, in het systeem zelf onder
invloed van de zon.
Exoot
Oorspronkelijk niet systeemeigen, van buiten aangevoerde planten- of dierensoort
Waterretentie De afvoer van water uit een gebied tegengaan door het
water tijdelijk vast te houden in sloten, beken en buffers,
waardoor het gebied langzamer afwatert.
Conservering Het water zo lang mogelijk vasthouden in het gebied
zelf, met name in de bodem, waardoor het water aan het
gebied ten goede kan komen.
Normaliseren Het profiel aanpassen aan een tevoren vastgestelde norm
(normprofiel); was erg populair tijdens de werkverschaffing en de ruilverkavelingen.
De afvoer van water regelbaar maken door o.a. het plaatReguleren
sen van beweegbare stuwen.
Kanaliseren Het bevaarbaar maken van een waterloop.
STOWA
Stichting Toegepast Onderzoek WAterbeheer: een stichting van de waterbeheerders in Nederland (water- en zuiveringschappen, provincies en rijk) die het onderzoek
coördineert dat voor meer dan een beheerder van belang
is of kan zijn op het gebied van waterzuivering en oppervlakte- en grondwaterbeheer.
OVB
ZL
WPM

zakelijk. tegelijk met de verdere
ontwikkeling van het natuurlijk
karakter van de beekbeddingen en
het beekdaL
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