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1 Inleiding
De Rode Beek is een kleine terrasbeek die ontspringt op het Maasterras ten noorden van
Arcen nabij het voormalige heidegebied Klein Ven, nu bekend als recreatiegebied Klein Vink.
De Rode Beek mondt na circa 1,6 kilometer uit in de Maas ten noorden van Arcen. De bovenloop en het brongebied van de Rode Beek is verdwenen door een uitgevoerde ontgronding.
De middenloop van de Rode Beek ligt tot de N271 nog in haar oorspronkelijk beekdal. Benedenstrooms van de N271 was de Rode Beek in het Maasdal gekanaliseerd. In 2010 is het
gekanaliseerde deel heringericht als een doorstroomsmoeras. De Rode Beek heeft van de
provincie Limburg de natuurfunctie gekregen. De Rode beek is geen KRW-waterlichaam. Dit
meetrapport bevat de resultaten van de biologische monitoring.

2 Meetpunten
Tabel 1 Gebruikte meetpunten in de Rode Beek met bijbehorende gemeten parameters

Meetpunt
ORBAR400
ORBAR750
ORBAR800
ORBAR900

Figuur 1 Ligging meetpunten in de Rode Beek
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3 Vissen
In september 2010 en september 2014 is de visstand van de Rode Beek bemonsterd middels
elektrovisserij op respectievelijk drie en twee meetpunten.
In 2014 zijn er 7 vissoorten aangetroffen in de Rode Beek (tab.1). In 2010 waren dit nog 16
vissoorten. Blauwband, Brasem, Kopvoorn, Rietvoorn, Rivierdonderpad, Sneep, Tiendoornige
stekelbaars, Winde, Zeelt en Zonnebaars zijn in 2014 niet meer aangetroffen.

Tabel 2 Visvangst 2010 en 2014 per meetpunt in de Rode Beek.

In 2010 was de beek recent heringericht en nog vrij kaal. In 2014 is de beek al bijna dichtgegroeid met vegetatie. Hierdoor is er nauwelijks ruimte voor vissen en vooral voor de grotere
beeksoorten.

Figuur 2 De Rode Beek vlak bij de monding in de Maas in het najaar van 2010 (links)
en 2014 (rechts)

De vissamenstelling in 2010 wordt door de KRW-R4-maatlat beoordeeld met 0,23 ekr, ontoereikende ecologische toestand. In 2014 wordt de visstand beoordeeld met 0,21 ekr.
Tabel 3 Beoordeling vangstsamenstelling Rode Beek per meetpunt in 2010 en 2014
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Macrofauna

In het voorjaar van 2014 is de Rode Beek op twee meetpunten bemonsterd op macrofauna,
ORBAR750 en ORBAR900.
De aangetroffen macrofauna op het meetpunt ORBAR900 wordt door de KRW-maatlat beoordeeld met 0,45 ekr, matige ecologische toestand (tab.4). De macrofauna op meetpunt
ORBAR750 wordt beoordeeld met 0,31 ekr, ontoereikende ecologische toestand.
Tabel 4 Beoordeling macrofauna m.b.v. de KRW-R4-maatlat (zie bijlage 3 voor een uitgebreide uitdraai)

Tabel 5 Substraatsamenstelling en stroomsnelheid op meetpunt ORBAR750 en ORBAR900 ten tijde
van bemonstering

Meetpunt ORBAR900 kent een hoog aandeel watervegetatie (70%) in vergelijking met ORBAR750 (30%)(tab.5). Daarnaast is het aandeel mineraal substraat hoger. Er wordt geen slib
of detritus aangetroffen in tegenstelling tot meetpunt ORBAR750 waar 32% detritus en 3%
slib voorkomt. Meetpunt ORBAR750 kent dus een groter aandeel substraten van stagnante
milieus. Meetpunt ORBAR900 kent een hoger aandeel substraten van stromende milieus. Dit
komt tot uiting in het KRW-oordeel. Het aandeel kenmerkende en positief dominante soorten
voor

het

watertype

R4

is

hoger

op

meetpunt

ORBAR900..

Figuur 3 Meetpunt ORBAR750 (links) en ORBAR900 (rechts) ten tijde van de macrofaunabemonstering.
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BIJLAGE 1: Foto’s monsterlocaties

ORBAR900 najaar 2010

ORBAR800 najaar 2010

ORBAR750 voorjaar 2014

ORBAR800 najaar 2014

ORBAR900 voorjaar 2014
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ORBAR900 najaar 2014

BIJLAGE 2: Vissen

BIJLAGE 3: Macrofauna

6 <<

