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Samenvatting & Conclusie
De Roggelsebeek heeft vanuit provinciaal beleid een specifieke ecologische functie gekregen
en ligt deels in het Natura2000gebied het Leudal. De KRW typeert de Roggelsebeek als R5:
langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand. Het onderzoeksdoel is tweeledig. De
monitoringsgegevens worden gebruikt voor de driejaarlijkse operationele monitoring (OM) en
voor strategische projectmonitoring.
Op basis van de macrofaunasamenstelling van zes krw-monsters uit 2007 is de ekr
gemiddeld 0,56 ekr (min 0,28; max 0,83). De doelstelling van 0,60 ekr wordt bijna gehaald.
De vijf projectmonsterlocaties scoren in totaal 0,53 ekr (min 0,38; max 0,68). De
monsterlocaties in het Leudal scoren beduidend hoger dan de rest. Er zijn diverse zeldzame
soorten aangetroffen waarvan de watermijt Torrenticola amplexa en de beekrombout
Gomphus vulgatissimus zeer zeldzaam voor Limburg zijn. Op de monsterlocaties ONPEE900
en OROGG500 worden bijna geen kenmerkende soorten aangetroffen. De negatieve
dominante soorten bestaan vooral uit de groepen slakken, vedermuggen en wormen en
komen verspreid over de monsterlocaties voor. Alleen de abundantie per monsterlocatie
verschilt. Op basis van de macrofauna kan gezegd worden dat de organische belasting in de
Roggelsebeek sterk verontreinigd tot kritisch belast is. Hoe meer benedenstrooms hoe lager
de organische belasting. De verhouding tussen de aanwezige organische materialen
(planten, enz) en de hoeveelheid water is kleiner in de bovenloop dan in de benedenloop.
Daarnaast beginnen bovenlopen van laaglandbeken meestal als moerasachtig gebied met
vaak voedselrijke (venige) bodems met weinig stroomsnelheid. Aan de hand van de
cenotypenindeling worden alle monsterlocaties behalve OROGG910 en OROGG920 tot
belaste en genormaliseerde beken toegedeeld. De monsterlocaties OROGG910 en 920
worden tot de halfnatuurlijke cenotypen toegedeeld.
Op vier locaties in en net buiten de kern van Roggel zijn libellenimago’s geïnventariseerd.
In totaal zijn er 12 soorten aangetroffen, variërend van vijf soorten op OROGG770, zeven
soorten op de trajecten OROGG760 en OROGG790 tot negen soorten op traject
OROGG780. De weidebeekjuffer, lantaarntje, blauwe breedscheenjuffer en de bloedrode
heidelibel zijn de enige soorten die een vaste populatie (>9 exemplaren) op deze trajecten
hebben. De overige soorten zijn zwervers (<5 exemplaren) of hebben een onduidelijk status
(geen aanwijzing van voortplanting). De weidebeekjuffer en blauwe breedscheenjuffer zijn
soorten van kleinere wateren met stroming, veel zuurstof en een redelijke waterkwaliteit. Bijna
alle libellensoorten hebben graag langs de oevers hoge, structuurrijke kruidenvegetaties en
struiken.
De visstand is in het kader van strategische projectmonitoring bemonsterd op twee trajecten
in Roggel, één net buiten het Leudel en één in het Leudal. De aangetroffen vissoorten zijn
alle vissoorten die in een gezonde beek voor horen te komen. Alleen de abundantie typische
(rheofiele) beeksoorten is aan de lage kant. Er zijn slechts enkele serpelingen en een laag
aantal rivierdonderpadden gevangen. De serpelingen die gevangen zijn, zijn gevangen net
bovenstrooms van het Leudal. De losse trajecten scoren tussen de 0,51 en 0,61 ekr. Alleen
het traject OROGG850 scoort ondanks de serpelingen niet goed. Hier is een grote school
blankvoorns (eurytope soorten) gevangen waardoor het aandeel rheofiele vissoorten een stuk
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lager is in vergelijking met de andere trajecten. De totaalscore van de vier trajecten samen is
0,59 ekr (matig).
Op alle trajecten bestaat de vegetatie uit algemene soorten. De vegetatie in de kern van
Roggel heeft een goed ontwikkelde waterplantenvegetatie met veel ondergedoken planten.
De oevervegetatie bestaat uit soorten van voedselrijke, vochtige graslanden en oevers. De
trajecten net bovenstrooms van Roggel kennen een minder uitbundige waterplantenvegetatie.
De oevervegetatie bestaat uit de grote grasachtige helofyten Liesgras en Rietgras. Op drie
van de vier trajecten wordt een kwelindicator aangetroffen. Getoetst aan de KRW-maatlat
scoort de geaggregeerde vegetatie 0,77 ekr.
Op de monsterlocatie OROGG500 zijn diatomeeën bemonsterd. De gevonden samenstelling
van diatomeeën scoort een ekr van 0,63 (‘goed ecologische toestand’). Dit wijst op een
matige organische belasting en fosfaatbelasting. De zuurstofbehoefte is matig.
Op vier monsterlocaties

is frequent de

chemische waterkwaliteit gemeten. De

stikstofgehaltes bevinden zich over het algemeen beneden de krw-norm. Bij OROGG900 is
de stikstofbelasting echter hoger. Dit kan mogelijk verklaard worden door de aanwezigheid
van een overstort in combinatie met een lage frequentie van bemonstering. De
fosfaatwaarden zijn alle hoger dan de normwaarde van 0.14 mg/l en laten evenals de
stikstofwaarden een verhoging zien op OROGG900. Bij de zware metalen zijn vooral koper,
nikkel en zink in verhoogde gehaltes aanwezig waarbij de hoge zinkwaarde op OROGG920
opvalt. De hoge zinkwaarde komt doordat deze monsterlocatie nabij de monding in de
Neerbeek gelegen is. De hoge zinkconcentratie is voor een groot deel afkomstig van
historische belasting door de zinkindustrie in de omgeving van Budel. Ook loost de
zinkfabriek nog steeds zink in de Tungelroysebeek. De overige parameters hebben
toetswaarden beneden de norm.
De Roggelsebeek is een relatief gezonde R5-beek die de KRW-doelstellingen bijna haalt. De
macrofauna en visstand lijken nog niet veel te profiteren van de herinrichting rond Roggel.
Waarschijnlijk hebben de nog genormaliseerde delen, de hoge organische belasting en de
wateraanvoer een negatief effect op de ecologie in de hele Roggelsebeek.
.

Inleiding
Het stroomgebied van de Roggelsebeek ligt ten zuiden van het natuurgebied de Grote Peel
en wordt in het noorden begrensd door de lijn Nederweert-Meijel. Het stroomgebied watert in
grote lijnen in zuidoostelijke richting af richting de Maas. De totale oppervlakte van het
stroomgebied bedraagt 8740 ha. Begin twintigste eeuw zijn diverse waterlopen gegraven
(o.a. de Neerpeelbeek en de Vissensteert) om het omliggende gebied te ontwateren t.b.v. de
turfwinning. Het stroomgebied van de Roggelsebeek is grootschalig heringericht in de jaren
‘60-‘70 (ruilverkaveling Midden-Limburg). Het gevolg van deze ruilverkavelingen is dat delen
van beken zijn rechtgetrokken en stuwen geplaatst zijn om het peil te reguleren voor
landbouwdoeleinden. Het laatste deel van de Roggelsebeek loopt door het natuurgebied het
Leudal. Dit is het meest natuurlijke deel. De delen buiten het Leudal zijn nog genormaliseerd
of maximaal vijf jaar geleden heringericht. De beek heeft vanuit provinciaal beleid een
specifieke ecologische functie gekregen en ligt deels in het Natura2000-gebied het Leudal.
Voor de KRW is de Roggelsebeek
middenloop/benedenloop op zand.

als

R5

getypeerd:

langzaam

stromende

Onderzoeksdoel
Het onderzoeksdoel in de Roggelsebeek is tweeledig. De monitoringsgegevens worden
gebruikt voor de driejaarlijkse operationele monitoring (OM) en voor strategische
projectmonitoring. OM-monitoring wordt uitgevoerd als een waterlichaam dreigt het gestelde
doel niet te halen binnen de gestelde termijn. De monsterlocaties zijn zo geplaatst dat ze het
probleem het beste in beeld brengen. De OM-monitoring komt voort uit de Europese
Kaderrichtlijn Water en is verplicht. Bij strategische projectmonitoring wordt er o.a. op basis
van originaliteit en representativiteit een selectie gemaakt van de te monitoren projecten.
Voor de verschillende projecten is vervolgens bepaald welke biotische en abiotische
parameters het meest effectief zijn om te monitoren. Van de projecten die geselecteerd
worden, worden de nulsituatie, situatie na 2 en na 5 jaar gemonitord. Na 5 jaar wordt een
eindrapport van het project opgeleverd. Het rapport dat voor u ligt bevat de meting van 2007,
de meting die twee jaar na de nulmeting wordt uitgevoerd.
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Locaties
Tabel 1 Monsterlocaties en monsterlocatieomschrijvingen

krwMonsterlocatie Monsterlocatieomschrijving

type

krw
x

strat.

y

ONPEE900

Neerpeelbeek Karreveld

R5

190120 36620

X

OROGG400

Roggelsebeek Gesseltweg

R5

190760 367429

X

OROGG500

Roggelsebeek Nijken

R5

191226 366035

X

OROGG760

Roggelsebeek Elzenlaan

R5

191941 364115

X

OROGG770

Roggelsebeek Bovenstrooms N279

R5

192068 364111

X

OROGG775

Roggelsebeek N279

R5

192150 364100

X

OROGG780

Roggelsebeek Kerkzicht

R5

192371 364067

X

Roggelsebeek Roggel benedenstroomse

R5

X

X

OROGG790

voetgangersbrug

192537 363743

OROGG800

Roggelsebeek Roggel

R5

192660 363640

X

OROGG850

Roggelsebeek Baetserveld

R5

192662 363041

X

OROGG900

Roggelsebeek Weiersebrug

R5

193280 362880

X

OROGG910

Roggelsebeek t.h.v. Juskensweg

R5

194040 362935

X

OROGG920

Roggelsebeek Leudal/Zelsterbeek

R5

195050 362750

X

Figuur 1: Ligging van de monsterlocaties (blauw = krw, rood =strategisch, oranje = beide)
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Toetsen en beoordelen
KRW-maatlatten: Voor de verschillende ecologische parameters zijn verschillende
(deel)maatlatten ontwikkeld. Deze maatlatten zijn typespecifiek; een bovenloop wordt anders
beoordeeld dan een middenloop of benedenloop of een bepaald type ven. Daarnaast is het
voor de beoordeling van belang of het een snelstromende of langzaamstromende beek is. De
maatlat die het slechtst scoort bepaalt het eindoordeel van de ecologische toestand voor het
betreffende water. Voor sommige wateren zijn de maatlatten bijgesteld; er hoeft niet te
worden voldaan aan de goede ecologische toestand (GET) maar aan een goed ecologisch
potentieel (GEP). In figuur 2 betekent dit dat de toestand al goed is bij bijvoorbeeld een EKR
van 0,55 ipv 0,6.
Figuur 2: Beoordeling van de ecologische toestand in beken. Het
eindoordeel is afhankelijk van de berekende Ecologische Kwaliteits
Ratio (EKR) die berekend worden aan de hand van een aantal
deelmaatlatten. De EKR ligt tussen 0 en 1,0. De klassengrenzen van
de maatlat van natuurlijke wateren liggen op gelijke afstanden van
0,2 op deze schaal Vanaf een EKR van 0,6 voldoet de ecologische
toestand van natuurlijke wateren aan de KRW-norm; de Goede
Ecologische Toestand is bereikt.

1,0

Referentie condities of Zeer
Goede Ecologische Toestand
0,8

Goede Ecologische
Toestand (GET)
0,6
EKR

Matig
0,4

Ontoereikend
0,2

Slecht
0

Macrofaunamaatlat: Voor de beoordeling van de ecologische toestand op basis van
macrofauna wordt gebruik gemaakt van drie maatlatten:
1. kenmerkende (beektype-specifieke) soorten
2. positief dominante + kenmerkende soorten (dominante soorten in referentiesituatie)
3. negatief dominante soorten (indiceren slechte ecologische toestand)
De verhouding tussen kenmerkende soorten, positief dominante soorten + kenmerkende
soorten en negatief dominante soorten bepaalt het eindoordeel.
Vissenmaatlat: Voor de beoordeling van de ecologische toestand op basis van visstand wordt
gebruik gemaakt van 8 deelmaatlatten met elk een eigen subdeelmaatlatscore:
1. soortensamenstelling rheofiele soorten
2. soortensamenstelling eurytope soorten
3. soortensamenstelling soorten migratie regionaal/zee
4. soortensamenstelling habitat gevoelige soorten
5. abundantie rheofiele soorten
6. abundantie eurytope soorten
7. abundantie soorten migratie regionaal/zee
8. abundantie habitat gevoelige soorten
Voor

het

bepalen

van

het

eindoordeel

worden

eerst

de

scores

voor

de

soortensamenstellingdeelmaatlat (1t/m 4) en abundantiedeelmaatlat (5t/m8) afzonderlijk op
de volgende wijze berekend: EKR = ((rheofiel + eurytoop)/2 + (migratie regionaal/zee) +

3

(habitat gevoelig))/3. Het eindoordeel voor vis is het rekenkundige gemiddelde van de score
voor de deelmaatlat soortensamenstelling en abundantie.
Overige waterflora: Voor de beoordeling van de ecologische toestand op basis van
macrofyten en diatomeeën wordt gebruik gemaakt van drie deelmaatlatten met elk hun eigen
deelmaatlatscore:
1. Abundantie groeivormen macrofyten (drijvend blad, emerse vegetatie, flab/kroos,
enz.)
2. Soortensamenstelling macrofyten (op basis van kenmerkende soorten)
3. Soortensamenstelling diatomeeën (op basis van kenmerkende soorten)
Het eindoordeel voor waterflora bestaat uit het rekenkundige gemiddelde van de drie
deelmaatscores.
Waterstreefbeelden Limburg: Op basis van waargenomen soorten in macrofaunamonsters
kan beoordeeld worden op wat voor type levensgemeenschap de soortensamenstelling (op
het moment van monsteren) het meest lijkt. Daartoe is voor Limburg een zogenaamd
cenotypen-netwerk opgesteld. Dit cenotypen-netwerk (fig.3) is een aanvulling op het
streefbeeldenhandboek voor Natuur en Water van de provincie Limburg en beschrijft zowel
de provinciale waterstreefbeelden als de potentiële ontwikkelingsstadia (=cenotypen) van die
streefbeelden. De rode en oranje cenotypen in de figuur betreffen de levensgemeenschappen
van (zeer) belaste en genormaliseerde beken, de gele en groene cenotypen betreffen beken
in halfnatuurlijke toestand en de blauwe betreffen de beken in natuurlijke toestand.

Figuur
3:
Cenotypennetwerk
laaglandbeken;
schema van de relaties
tussen de stuurparameters
en de waterstreefbeelden
(cenotypen). De kleuren
geven
het
ecologisch
kwaliteitsniveau van de
cenotypen weer; rood =
laag, oranje = vrij laag,
geel = matig, groen = vrij
hoog, blauw = hoog
ecologisch niveau. De
icoontjes geven weer wat
er moet gebeuren om de
overgang van het ene naar
het andere cenotype te
bewerkstelligen.
De
icoontjes symboliseren de
sleutelfactoren van een
groter
pakket
aan
maatregelen
voor
de
betreffende beek.
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Sladecek-index: Saprobie-index voor macrofauna volgens Sladecek (1973) waarbij Sh werkt
met abundantieklassen en de Sn met werkelijke abundanties (saprobie= mate van
verontreiniging met organische stoffen). De index werkt met een lijst van relevante soorten,
waarbij per soort een saprobiewaarde en een indicatiegewicht is opgenomen in de lijst. In de
Saprobie-indices speelt de talrijkheid (h) van de organismen een rol. Deze kan uitgedrukt
worden in reële aantallen van een soort of aantallen die omgerekend zijn naar een (bijna
logaritmische) talrijkheidsschaal. Het indicatiegewicht (G) drukt uit hoe geschikt de
betreffende soort is als indicator voor een bepaalde mate van organische verontreiniging.
Wanneer een soort bij verschillende verontreinigingsgraden kan voorkomen, is zijn indicatorwaarde geringer dan wanneer deze soort beperkt is tot of zijn optimum vindt in een bepaalde
graad van organische belasting. Onderstaande formule (fig.4) voor de saprobie-index leidt tot
een indeling in 4 klassen en 3 bijbehorende overgangsklassen; in totaal dus 7 klassen van
saprobiegraden. Bij de Sh-index wordt door het gebruik van de talrijkheidsschaal, de relatief
grote invloed van de soorten die met veel individuen aanwezig zijn op de index genivelleerd
(zowel voor de ‘schone’ als de ‘vuile’ talrijk aanwezige soorten), waardoor meer punten in de
middenklassen belanden in vergelijking met de Sn-index.

Klasse
I
I-II
II
II-III
III
III-IV
IV

S 

Saprobie-index
1,0 - <1,5
1,5 - <1,8
1,8 - <2,3
2,3 - <2,7
2,7 - <3,2
3,2 - <3,5
3,5 - <4,0



Saprobie-graad
oligosaproob
oligo-ß-mesosaproob
ß-mesosaproob
ß-α-mesosaproob
α-mesosaproob
α-meso-polysaproob
polysaproob

si * hi * G



hi* G

i

i

Benaming
onbelast
gering belast
matig belast
kritisch belast
sterk verontreinigd
zeer sterk verontreinigd
overmatig verontreinigd

si = Saprobie-waarde van soort i
hi = talrijkheid van soort i
Gi = indicatiegewicht van soort i

Figuur 4 De klassenindeling en formule van de Sladecek-Index
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Macrofauna
In 2007 zijn op 10 monsterlocaties macrofaunamonsters genomen; zes KRW-monsters en vijf
projectmonsters waarvan er één overlapt (tabel 1).

KRW-maatlatten
De volgende gegevens zijn geanalyseerd met QBWat (versie 4.16); een programma voor
ecologische beoordeling van wateren volgens de richtlijnen van de KRW. De gegevens zijn
uit Ecobase geëxporteerd met omrekening naar standaard monsterlengte en bevat daarvoor
omgerekende abundanties. Op deze wijze wordt een eventuele ongelijke monsterinspanning
tussen monsters rechtgetrokken.

Tabel 2:Beoordeling KRW-monsters met R5-maatlat.

Tabel 3: Beoordeling PROJECT-monsters met R5-maatlat

In het veldseizoen van 2007 zijn 6 monsterlocaties bemonsterd t.b.v. de KRW-monitoring. Op
basis van deze zes monsters uit 2007 is de ekr gemiddeld 0,56 (min 0,28; max 0,83)(tab.2 en
bijlage 1). De KRW monsterlocaties (OROGG910, 920) in het natuurgebied het Leudal scoren
duidelijk beter en scoren zelfs de zeer goede ecologische toestand (ZGET). De beek heeft
hier een divers substraat, een hogere stroomsnelheid en meer beschaduwing. De vijf
projectmonsterlocaties scoren in totaal 0,53 ekr (min 0,38; max 0,68)(tab.3 en bijlage 1). Ook
bij de projectmonsters is te zien dat de monsterlocaties in het Leudal een stuk beter scoren
en zelfs al het GET halen. De monsterlocaties in en rond de kern van Roggel laten een
tweedeling zien. Benedenstrooms van de kern scoort een stuk beter dan bovenstrooms van
de kern. We verwachten dat bij de KRW-monsterlocaties de geringe afstand tot de goede
ecologische toestand (GET) overbrugd kan worden door de genormaliseerde bovenstroomse
delen ook her in te richten en door aanvullende waterkwaliteitsverbetering (zie
doelendocument).

Kenmerkende soorten:
De macrofaunagemeenschap in de referentietoestand van een langzaam stromende
middenloop/benedenloop op zand leeft vooral in en op het sediment, op vaste substraten, in
de waterkolom en litorale zones. De gemeenschap bestaat dan voornamelijk uit rheofiele
sterk oxyfiele soorten van diverse stromingsmilieus en een aantal limnofiele soorten. De
belangrijkste groepen zijn wormen, vedermuggen, kevers, kokerjuffers en libellen.
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Een groot deel van de aangetroffen kenmerkende soorten leeft inderdaad op een vast
substraat. De diverse kenmerkende kriebelmuggen (Simuliidae) en de kokerjuffer (Mystacides
azurea) leven in de waterkolom en litorale zone en worden vooral op waterplanten
aangetroffen. De kokerjuffer Anabolia nervosa (fig.5) leeft op de bodem van de beek en de
rest

van

de

kenmerkende

kokerjuffers kruipt rond op of onder
de aanwezige substraten (takken,
stenen,

enz).

De

belangrijkste

kenmerkende
soorten
in
referentietoestand,
die

de
wij

aangetroffen hebben, zijn
vedermuggen
Harnischia,

de
de

libellen Gomphus vulgatissimus en
Platycnemis pennipes en de
kokerjuffer

Lype

phaeopa.

Het

merendeel van de kenmerkende
soorten wordt in het Leudal
Figuur 5 De kenmerkende kokerjuffer Anabolia nervosa
aangetroffen en daarnaast ook nog
een redelijk deel in de kern van
Roggel. Op de monsterlocaties ONPEE900 en OROGG500 worden bijna geen kenmerkende
soorten aangetroffen wat direct terug te zien is in de lage ekr. Op de monsterlocaties buiten
het Leudal schommelt het aantalspercentage kenmerkende soorten tussen de 1 en de 12%
met een uitschieter van 24% op OROGG790. Op de monsterlocaties in het Leudal ligt dit
percentage tussen de 24 en 34%. Op de monsterlocaties ONPEE900 en OROGG500 is het
water bijna stagnant en bestaat de bodem voornamelijk uit slib.
Er zijn diverse zeldzame macrofaunasoorten aangetroffen waarvan de watermijt Torrenticola
amplexa en de beekrombout Gomphus vulgatissimus zeer zeldzaam voor Limburg zijn.
Torrenticola amplexa is nog niet eerder in het beheersgebied aangetroffen. De mijt is in 2007
op de monsterlocaties OROGG900, 910 en 920 aangetroffen, beide in het Leudal.

Negatief dominante soorten:
De negatief dominante soorten bestaan vooral uit de groepen slakken, vedermuggen en
wormen. Vooral de slakken zorgen voor een hoog aantalspercentage negatief dominante
soorten. Het aantalspercentage ligt tussen de 7 en 38%. De monsterlocaties buiten het
Leudal hebben alle een aantalspercentage boven de 20%. In het Leudal ligt dit percentage
altijd onder de 16%. De negatief dominante slakken indiceren een lage stroomsnelheid, rijke
plantengroei en een moddersubstraat. Dit komt goed overeen met de aangetroffen
veldsituatie. De negatief dominante soorten komen verspreid over de monsterlocaties voor
alleen de abundantie per monsterlocatie verschilt. Het aandeel negatieve borstelwormen is
redelijk hoog. Alleen op de monsterlocaties in de Neerpeelbeek en twee locaties in het Leudal
komen (bijna) geen negatief dominante borstelwormen voor. De aangetroffen borstelwormen
zijn zeer tolerant voor hoge organische belasting, lage zuurstofgehaltes en hoge
concentraties van bepaalde zware metalen.
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Positief dominante soorten:
De positief dominante soorten bestaan voornamelijk uit muggensoorten van het geslacht
Micropsectra. Bijna alle micropsectra’s leven in zand met organisch sediment. De slak
Potamopyrgus antipodarum kruipt op of graaft zich in de bovenste laag van het sediment. Hij
verkiest net als de micropsectra’s hard zanderig substraat. Deze soort kan van het een op het
andere jaar drastisch in aantal afnemen en soms zelfs geheel verdwijnen. De kriebelmuggen
van de groep Simulium gr. Ornatum hebben voldoende substraat (takken, planten, enz) in de
waterkolom nodig omdat zij met netvormige vangarmpjes voedseldeeltjes uit de waterkolom
vangen.

Sladecek-index
De Sladecek-index indiceert organische belasting, maar staat niet gelijk aan een meting van
de verontreiniging zelf. Volgens de Sladecek-index is de organische belasting in de
Roggelsebeek matig belast tot sterk verontreinigd (fig.6). Hoe meer benedenstrooms hoe
lager de organische belasting. Dit komt overeen met de verwachtingen. De oorzaak van deze
afname ligt voornamelijk in het feit dat in de bovenloop de verhouding van organische
materialen (planten, enz) en inrichting in verhouding tot de hoeveelheid water veel groter is in
een benedenloop. De belasting is dus verhoudingsgewijs veel hoger in een bovenloop.
Daarnaast beginnen bovenlopen van laaglandbeken meestal als moerasachtig gebied met
vaak voedselrijke (venige) bodems met weinig stroomsnelheid. De belasting in de bovenlopen
is dus ook hoger en naarmate men dichter bij de monding komt wordt de belasting geleidelijk
lager. Op alle monsterlocaties is de organische belasting te hoog. Dit waarschijnlijk het
cumulatieve effect van overstorten en wateraanvoer. In de bovenloop ligt één overstort en er
liggen meerdere overstorten in de kern en benedenstrooms van Roggel.
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Figuur 6 De macrofaunasamenstelling per monsterlocatie beoordeeld met de Sladecek-Index.
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Waterstreefbeelden
Alle monsterlocaties behalve OROGG910 en OROGG920 worden tot het cenotype Ge (Matig
belaste genormaliseerde boven- en middenloop van laaglandbeken) toegedeeld (tab.4). Bij
de meeste monsterlocaties past de cenotypering niet goed (hoog combined index >200).
Waarschijnlijk liggen deze monsterlocaties al richting een type met een hoger ecologische
waarde. De monsterlocaties OROGG910 en 920 liggen midden in het Leudal. Deze worden
toegedeeld tot het halfnatuurlijke cenotype Od (snelstromende, halfnatuurlijke terras- en
heuvellandbenedenloop). De hogere cenotypering op de monsterlocaties OROGG910 en 920
komt door meer beschaduwing, een hogere stroomsnelheid en minder eutrofiering en
organische belasting. Om de streefbeelden van 2018 te bereiken (zie tab. 4), zouden het
natuurlijk dwars- en lengteprofiel moeten verbeteren en de organische belasting omlaag
moeten (fig.3). Sommige monsterlocaties zijn al heringericht. Daar zou het dwars- en
lengteprofiel als verbeterd moeten zijn, maar dit is nog niet terug te zien in de
macrofaunasamenstelling. De getoetste monsterlocaties liggen nog niet in de buurt van de
streefbeelden.

Tabel 4 Toedeling van de cenotypen op basis van de macrofaunasamenstelling per monsterlocatie.
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Libellen imago’s
In en rond Roggel zijn in het kader van strategische projectmonitoring libellenimago’s
(volwassen libellen) geïnventariseerd (Heijligers, 2008). In 2007 (9 juni, 25 juli en 29
augustus) is het project gebied zoveel mogelijk bezocht op dagen met gunstige
weeromstandigheden (zonnig en weinig wind). In totaal zijn er 12 soorten aangetroffen
(tab.5), variërend van vijf soorten op OROGG770, zeven soorten op de trajecten OROGG760
en OROGG790 en tot negen soorten op traject OROGG780.
Tabel 5 De aangetroffen libellen op vier trajecten

De weidebeekjuffer, lantaarntje, blauwe breedscheenjuffer en de bloedrode heidelibel zijn de
enige soorten die een vaste populatie (>9 exemplaren) op deze trajecten hebben. De overige
soorten zijn zwervers (<5 exemplaren) of hebben een onduidelijk status (geen aanwijzing van
voortplanting).
De weidebeekjuffer en blauwe breedscheenjuffer zijn soorten van kleinere wateren met
stroming, veel zuurstof en met een redelijke waterkwaliteit. De laatst genoemde soort wordt
gezien als een indicator voor zuurstofrijk water. De bloedrode heidelibel heeft een voorkeur
voor verlandingszones en zeer dichte watervegetaties. Het lantaarntje heeft een minder
uitgesproken biotoopvoorkeur. De meeste libellensoorten hebben graag langs de oevers
hoge, structuurrijke kruidenvegetaties.
De weidebeekjuffer is een begeleidende soort voor langzaam stromende middenlopen
(AS02_13), benedenlopen (AS02_14) en voor kleine riviertjes (AS02_15). De blauwe
breedscheenjuffer is een begeleidende soort voor langzaam stromende benedenlopen en
voor kleine riviertjes. De koraaljuffer is een indicatorsoort voor hoogveenvennen.
In het eindrapport voor strategische monitoring moet bij de beoordeling van de
libelleninventarisaties rekening gehouden wordt met het feit dat de weersomstandigheden in
2007 een negatieve invloed op de libellenfauna heeft gehad. Het was betreft het weer een
zeer wisselend jaar. In de zomermaanden van juni tot augustus werd Nederland regelmatig
geteisterd door flinke hoosbuien. Hierdoor zijn totale libellenpopulaties verregend (Heijligers,
2008).
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Vissen
Op 21 oktober 2006 is de Roggelsebeek in het kader van strategische projectmonitoring op
vier trajecten bemonsterd volgens KRW-richtlijnen (Stichting VKO, 2006). OROGG775 en
OROGG800 liggen in de stedelijke kern van Roggel. OROGG850 en OROGG900 liggen net
buiten of net in het natuurgebied het Leudal (fig.1). De geaggregeerde visstand van alle
trajecten samen wordt met de R5-maatlat beoordeeld met 0,59 EKR (matig).

Vissoorten
De visstand (op het bemonsterde deel van de Roggelsebeek) is wat betreft vissoorten goed.
Beoordeeld met de KRW-deelmaatlat soortensamenstelling scoort deze 0,73 EKR. Het zijn
alle soorten die in een gezonde beek voor horen te komen. Er zijn voldoende rheofiele en
habitatspecifieke soorten en er worden drie migrerende soorten aangetroffen waarvan twee
soorten die regionaal of in internationaal migreren; kopvoorn en aal. Het voorkomen van de
rheofiele vissoorten rivierdonderpad, kopvoorn, riviergrondel, bermpje en serpeling geeft aan
dat er in ieder geval wat hard substraat (stenen en voornamelijk kaal zand), een redelijke
morfologie en een diverse submerse vegetatie aanwezig is. Voor bijna elke soort is er wel
een schuil- en foerageerplek te vinden. Het bermpje en de rivierdonderpad zijn beschermd
door de Flora- en faunawet (tabel 2). De rivierdonderpad is ook nog beschermd door de
habitatrichtlijn (bijlage 2) en de conventie van Bern (bijlage 2)

Vissamenstelling
De abundantie van de diverse vissoorten scoort in vergelijking met de soortensamenstelling
een stuk minder. Beoordeeld met de abundantie-deelmat scoort deze 0,46 ekr. Vooral de
migrerende soorten zijn sterk ondervertegenwoordigd. Het aandeel rheofiele, eurytope en
habitatspecifieke soorten is redelijk. Soorten als kopvoorn, rivierdonderpad en in mindere
mate serpeling zouden in grotere aantallen voor moeten komen. De lagere aantallen worden
verklaard door het gebrek aan grote delen hard substraat (steen, grind) wat deze soorten
voor hun voorplanting nodig hebben. Van nature komt er in de laaglandbeken aan de
westkant van de Maas weinig stenig- en kiezeligsubstraat voor. Het is dus moeilijk om hoge
abundanties rheofiele vissoorten te halen.

Fig. 7 Éen van de vele blankvoorns gevangen op het monstertraject OROGG850
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Trajectverschillen
De trajecten (OROGG775, OROGG800) rond Roggel scoren redelijk goed (0,51 & 0,61
ekr)(bijlage 2). Dit komt voornamelijk door de grote abundanties (65-69%) van rheofiele en
habitatspecifieke riviergrondels. De monsterlocatie OROGG850 scoort niet goed (0,39 ekr).
Dit komt omdat hier weinig rheofiele vissoorten (riviergrondels) zijn gevangen. Het aandeel
blankvoorn (fig.7) is in vergelijking met de andere trajecten zeer hoog (78%). Op dit traject is
een grote school blankvoorn gevangen. De bemonstering heeft eind oktober plaats
gevonden. Waarschijnlijk zat deze school eerst verspreid over de beek. De kans is groot dat
blankvoorn al was gaan samenscholen op een diepere plek. Dit gedrag komt ook voor op
grote plassengebieden. De blankvoorns zitten in de winter op één gepakt in de diepe havens
in de buurt van de plassen. De totaalscore (0,59 ekr) van alle trajecten samen geeft een beter
beeld van de visstand.
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Vegetatie
In 2007 zijn op vier trajecten vegetatieopnamen uitgevoerd (Heijligers, 2008). Twee trajecten
liggen in de kern van het dorpje Roggel en twee aan de rand van Roggel. De twee trajecten
(OROGG780 & 790) in de kern hebben een goed ontwikkelde waterplantenvegetatie met veel
ondergedoken waterplanten. Wel betreft het algemene soorten. De oevervegetatie bestaat uit
soorten van voedselrijke, vochtige graslanden en oevers. De beide trajecten net buiten
Roggel (OROGG760 & 770) hebben een minder uitbundige waterplantenvegetatie. Ook deze
bestaat uit algemene waterplanten. Het voorkomen van klein kroos wijst op een minder hoge
stroomsnelheid. De oevervegetatie bestaat uit de grote grasachtige helofyten Liesgras en
Rietgras. Het talud van traject OROGG770 bestaat uit een vrij ruige vegetatie van zeer
voedselrijke milieus met Grote brandnetel en Zevenblad. Het talud van OROGG790 kenmerkt
zich door soorten van voedselrijke, vochtige graslanden, met plaatselijk soorten van minder
voedselrijke en pioniermilieus als Liggende Hertshooi en Biezenknoppen. De enige duidelijke
kwelindicator is Bosbies. Deze komt bij de benedenstroomse trajecten OROGG770, 780 en
790 verspreidt voor.
Getoetst aan de KRW-maatlat voor overige flora (dus exclusief diatomeeën) scoort de
geaggregeerde vegetatie van alle trajecten 0,77 ekr (goed)(tab.6). Vooral dankzij het
samenvoegen (aggregeren) van de soortenlijsten wordt de score voor de deelmaatlat
soortensamenstelling hoog. De losse trajecten wisselen in scores. De trajecten OROGG760
en 770 scoren beide 0,49 ekr (matig). Het traject OROGG780 scoort 0,68 ekr en OROGG790
scoort 0,71 ekr. Het verschil in scores wordt veroorzaak doordat er op de matig scorende
trajecten minder kenmerkende (relevante) soorten zijn aangetroffen.

Tabel 6 Ecologische beoordeling macrofyten m.b.v. de krw-maatlat overige flora.
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Diatomeeën
Op 8 juni 2007 is de Roggelsebeek op de monsterlocatie OROGG500 (fig.8) bemonsterd op
diatomeeën. De aangetroffen soorten en hun abundanties zijn getoetst aan de KRW R5
fytobenthosmaatlat (bijlage 5). Deze maatlat is gebaseerd op de IPS (Indice de
Polluosensitivité Spécifique). Dit beoordelingssysteem heeft een sterk verband met
nutriënten- en fosfaatconcentraties. De gevonden samenstelling van diatomeeën scoort op
de KRW-maatlat 13,65 IPS, dit komt overeen met een EKR van 0,63 (‘goed ecologische
toestand’) (zie bijlage 5). Volgens de KRW-maatlat wijst dit op een matige organische
belasting en fosfaatbelasting.
Naast de beperkte KRW-maatlat zijn de gegevens ook getoetst met de Van Dam-Index (Van
Dam et al, 1994)(bijlage 5). De Van Dam-Index laat zien dat de aangetroffen diatomeeën
indicerend zijn voor een pH-waarde van 7. De soorten bestaan grotendeels uit
stikstofautotrofe soorten die tolerant zijn voor hogere concentraties organisch gebonden
stikstof. De diatomeeensamenstelling indiceert een zuurstofbehoefte die matig is (boven 70%
verzadiging). De saprobie is β-mesosaproob en de zuurstofverzadiging is 70-85%. Het
biochemisch zuurstofverbruik ligt tussen de 1,8 en 2,5 mg/l . De trofie is voedselrijk
(eutrafent).

Fig. 8 De monsterlocatie waar diatomeeën zijn bemonsterd
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Chemie
De chemische waterkwaliteit in de Roggelsebeek wordt op een viertal locaties bemonsterd en
geanalyseerd (tab.7). De monsterlocaties OROGG200 en OROGG920 worden 12 maal per
jaar bemonsterd. De andere twee monsterlocaties worden vier maal per jaar bemonsterd.
De stikstofgehaltes in de Roggelsebeek bevinden zich over het algemeen beneden de
geldende krw werknorm van 4 mg/l. Bij monsterlocatie OROGG900 is de stikstofbelasting
echter hoger dan de normwaarde. Dit kan mogelijk verklaard worden door de aanwezigheid
van de een overstort in combinatie met een lage frequentie van bemonstering. Door de lage
frequentie van bemonstering zullen individuele hogere of lagere waarden meer invloed
hebben op de uiteindelijke toetswaarde.
Alle fosfaatwaarden zijn hoger dan de normwaarde van 0.14 mg/l en laten evenals de
stikstofwaarden een verhoging zien op monsterlocatie OROGG900.
Wat betreft de gemeten zware metalen zijn vooral koper, nikkel en zink in verhoogde gehaltes
aanwezig waarbij de hoge zinkwaarde op monsterlocatie OROGG920 opvalt. Deze hoge
zinkwaarde kan verklaard worden doordat deze monsterlocatie nabij de monding in de
Neerbeek gelegen is. De Neerbeek bevat hoge zinkgehaltes als gevolg van voeding door de
Tungelroysebeek welke ontspringt nabij een lozing van een zinkfabriek. Wellicht dat op deze
monsterlocatie dus al menging van water uit de Neerbeek en de Roggelsebeek optreedt.

zeer goed

goed

matig

ontoereikend

slecht

Tabel 7: Chemische beoordeling van de Roggelsebeek op vier monsterlocaties. De getallen zijn
meetwaarden (toetswaarden). De kleur geeft aan in hoeverre de voor de KRW geldende (concept) norm
wordt overschreden. 'Zeer goed' = concentratie kleiner dan 0,5 maal de norm; 'goed' = concentratie
onder de norm; 'matig' = concentratie overschrijdt de norm 1-2 maal; 'ontoereikend'=concentratie
overschrijdt de norm 2-5 maal; 'slecht' = concentratie overschrijdt de norm meer dan 5 x. Voor zuurstof
moet de meetwaarde juist boven de norm (5 mg/l) zijn om te voldoen.
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Waterkwantiteit
Ter hoogte van OROGG900 wordt de afvoer elke 15 minuten gemeten. Uit de metingen van
de afvoer van de Roggelsebeek (fig.9) kan worden afgeleid dat het systeem in koude natte
perioden snel reageert op vallende neerslag. De omgeving is dan verzadigd en kan bijna
geen water meer opnemen. Het overgrote deel van de tijd reageert de beek echter niet direct
op incidentele buien. Mede door verdamping in de zomer, natuurlijke berging in het
grondwater en enkele stuwen in het bovenstrooms deel van de beek wordt de fluctuatie
grotendeels gebufferd. De verschillen gezien over een jaar zijn wat betreft afvoer wel groot
maar van grote fluctuatie binnen enkele weken is geen sprake.
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Figuur 9 Neerslag en afvoer van de Roggelsebeek gemeten t.h.v. monsterlocatie OROGG900.
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