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1 Inleiding
Dit meetrapport bevat de monitoringsresultaten van de biologische, chemische en
waterkwantiteitsmonitoring voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) uit het waterlichaam
Haelensebeek. Het waterlichaam Haelensebeek bestaat uit de gehele Haelensebeek,
Uffelsebeek, Panheelderbeek, Thornerbeek en Itterbeek. De beoordeling vindt plaats aan de
hand van gegevens verzameld in het R5-deel. Dit is de gehele Uffelsebeek, Thornerbeek,
Panheelderbeek, Itterbeek en de Haelensebeek exclusief het traject tussen de N279 en de
aftakking van de Panheelderbeek. De monitoringsgegevens worden gebruikt voor de
driejaarlijkse operationele monitoring (OM). 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 OMmonitoring komt voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water en is verplicht. Het rapport dat
voor u ligt bevat de meting van 2009. Dit meetrapport wordt geschreven om waarnemingen
en indrukken vast te leggen en beschikbaar te stellen voor intern en extern publiek. Dit is
geen officiële verslaglegging die naar Brussel wordt gestuurd.
De Uffelsebeek ontspringt op het Kempisch Plateau in Belgie. Hier heet de waterloop de Abeek. Bij het verdeelwerk in Grathem splitst de Uffelsebeek in de Haelensebeek en de
Panheelderbeek. De Haelensebeek voert water af naar de Neerbeek die vervolgens in de
Maas uitmondt. De Panheelderbeek stroomt richting Wessem en komt via de T hornerbeek uit
in de Maas. De Itterbeek komt uit België en stroomt via het dorp Thorn over in de
Thornerbeek. Het verhang in het beekdal is zeer gering.
In vergelijking met de oorspronkelijke situatie is er veel veranderd. T en behoeve van de
landbouw zijn uitgebreide ontwateringen gemaakt. De sponswerking is hiermee sterk
verminderd wat zorgt voor een onnatuurlijke (piekerig) afvoer. Daarnaast zijn alle waterlopen
onderhevig geweest aan kanalisatie en normalisatie en zijn delen van waterlopen verlegd. De
Panheelderbeek is over een grote lengte verlegd i.v.m. ontgrinding. Het stroomgebied wordt
ten westen van Grathem doorsneden door het Kanaal Wessem-Nederweert.
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2 Meetpunten
Tabel 1: Monsterlocaties en meetpuntom schrijvingen.

Meetpuntcode
OUFFE050
OUFFE550
OUFFE575
OUFFE700
OUFFE905
OUFFE900
OHAEL600
OHAEL650
OHAEL750
OHAEL800
OHAEL875
OHAEL900
OITTE200
OITTE300
OITTE400
OITTE600
OTHOR500
OTHOR900
OPANH900

Meetpuntomschrijving
Uffelsebeek GP 144
Uffelsebeek traject 3-1
Uffelsebeek bns Hunsel
Uffelsebeek traject 4-1
Uffelsebeek Grathem
Uffelsebeek Grathem
Haelensebeek traject 7-1
Haelensebeek Stockx
Haelensebeek Houterhof
Haelensebeek Haelen vr.overst
Haelensebeek bns Terbetenweg
Haelensebeek Nunhem
Itterbeek Grens
Itterbeek tussen Neeritter en Ittervoort
Itterbeek Ridderspoor
Itterbeek Vijverbroek
Thornerbeek Meersveld
Thornerbeek Wessem
Panheelderbeek Wessem

Mafa
X

Vis

Vega
X

Diat
X

Chemie
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
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Figuur 1: Ligging van de meetpunten.
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3 Resultaten monitoring 2012
3.1 Macrofauna
Op 23, 29 en 30 mei 2012 zijn zes meetpunten in het waterlichaam Haelensebeek
bemonsterd op macrofauna.
Tabel 2 Ecologische beoordeling m .b.v. de KRW-R5-maatlat (zie bijlage 1 voor een uitgebreide uitdraai)

Op basis van de zes geaggregeerde monsters scoort het KRW-waterlichaam Haelensebeek
0,40 ekr(tab.2), de doelstelling is 0,60 ekr. De meetpunten in de Uffelse- en Haelensebeek
scoren gemiddeld 0,36 ekr. De beek stroomt hier langzaam, is op de meeste plekken nog
relatief breed en kent veel plantengroei wat zorgt voor een hoog aandeel negatief dominante
soorten. Hierdoor kennen de Uffelsebeek en Haelensebeek een lage ecologische waarde. De
Thornerbeek en Itterbeek scoren respectievelijk 0,40 ekr en 0,56 ekr. De Thornerbeek en de
Itterbeek kennen een hogere stroomsnelheid en het substraat bestaat hier meestal uit hard
zanderig materiaal. Hierdoor is het aantal kenmerkende taxa en de abundantie positief
kenmerkende soorten een stuk hoger wat zich uit in een hogere beoordeling.
De beoordeling m.b.v. de Sladecek-index (fig.4) komt na voren dat op de meetpunten
OTHOR500 en OUFFE050 een sterke organische verontreiniging kennen. Het meetpunt
OTHOR500 kent toch een hoog aandeel kenmerkende soorten. Het lijkt erop dat op het
meetpunt OTHOR500 de hoge saprobie een belangrijke beperkende factor is voor het
behalen van een hogere ecologisch kwaliteitsniveau. Op dit meetpunt bestaat het substraat
grotendeels uit waterplanten (85%), beschaduwing ontbreekt.
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Figuur 2 De macrofaunasam enstelling per monsterlocatie beoordeeld met de Sladececk-Index
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Trend
In 2012 scoort het waterlichaam 0,40ekr en in 2009 0,49ekr. In figuur 6 en tabel 3 zijn
resultaten van de zes KRW-meetpunten weergegeven. In 2012 is de ecologische toestand (in
vergelijking met 2009) op alle individuele meetpunten gedaald, behalve OHAEL650 (gelijk
gebleven). Op de meetpunten OHAEL800 en OITTE300 is de afname beperkt (<0,10). Op de
meetpunten OTHOR500, OUFFE050 en OUFFE575 is de afname substantieel (≥0,10).
Tabel 3 Ecologische beoordeling m.b.v. KRW-R5-maatlat
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Figuur 3 Trendgrafiek van alle beschikbare (voorjaars)m onsters per waterloop getoetst aan de
natuurlijke R5-maatlat

De meetpunten met een dalende ecologische toestand laten een afname van kenmerkende
en positief dominante soorten en een toename van negatief dominante soorten zien. In de
Haelensebeek op meetpunt OHAEL800 is de ekr gezakt van 0,37 naar 0,30.
Macrofaunasamenstelling indiceert een toename van soorten die gebonden zijn aan zeer
langzaam stromend water, slib en detritus. Het aandeel schoon substraat zoals grind is
afgenomen. Het lijkt erop dat de stroomsnelheid is afgenomen en/of de vegetatie is
toegenomen met als gevolg meer slib, organisch materiaal en een hogere saprobie.
In de Itterbeek (meetpunt OITTE300) is de ekr-afname beperkt, van 0,59 naar 0,56. In de
Thornerbeek (OTHOR500) is de ekr gezakt van 0,55 naar 0,40, een grote afname. In beide
beken is een afname in stroomsnelheid waar te nemen. Of het een afname in de gemiddelde
stroomsnelheid is of een afname van piekafvoeren is niet te zeggen. Een toename van
waterplanten is op dit meetpunt niet waargenomen. Het aandeel harde substraten (zand en
grind) lijkt wel iets te zijn toegenomen. Op basis van veldwaarnemingen lijkt het doorzicht in
de Thornerbeek in 2012 beperkter in vergelijking met 2009.
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In de Uffelsebeek is de ekr op beide meetpunten (OUFFE050 en OUFFE575) flink gedaald,
respectievelijke -0,20 en -0,10. Ook hier indiceert de macrofaunasamenstelling een afname
van soorten die afhankelijk zijn van harde substraten zoals fijn grind en zand. Soorten van
stilstaande wateren zijn toegenomen. De soortensamenstelling indiceert tevens een lichte
afname van waterplanten. In de Uffelsebeek lijkt de stroomsnelheid lager zijn met als gevolg
minder harde substraten en meer slib en detritus.
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3.2 Vissen
In augustus/september 2009 en september 2012 zijn 11 trajecten in het waterlichaam
Haelensebeek bemonsterd op vis. Een deel van de trajecten is bemonsterd met een
draagbaar elektroapparaat (DEKA3000) en één achtervanger met een handschepnet. De
trajecten die te diep of te breed zijn, zijn bemonsterd met een boot, aggregaat en één
achtervanger.
Tabel 4 Beoordeling van de visstand in 2012 van het waterlichaam Haelensebeek mbv KRW-R5-m aatlat
(zie bijlage 3 voor een uitgebreide uitdraai).

De visstand in 2012 in het waterlichaam Haelensebeek scoort 0,47 ekr, matige ecologisch
potentieel (tab.4). In 2009 scoorde het waterlichaam 0,55 ekr (goed ecologische potentieel),
een duidelijke achteruitgang. De doelstelling is 0,50 ekr.

Tabel 5 Beoordeling van de visstand in 2009 van het waterlichaam Haelensebeek m bv KRW-R5-m aatlat
(zie bijlage 3 voor een uitgebreide uitdraai).

In de Haelensebeek (meetpunten OHAEL600 (geen krw-meetpunt), OHAEL750 en
OHAEL900) is de ekr gezakt van 0,50 naar 0,38 ekr. Op het genormaliseerde meetpunt
OHAEL900 is de ekr gezakt als gevolg van een flinke toename van eurytope soorten en
afname van rheofiele soorten. De rheofiele riviergrondel maakt in 2009 44% van de visstand
uit en in 2009 nog maar 24%. De rheofiel kopvoorn was in 2009 nog goed voor 10% van de
visstand, in 2012 is de soort niet meer aangetroffen. De eurytope snoek is flink toegenomen
van 4 naar 23%. Het aandeel schoon substraat zoals grind is afgenomen. Het lijkt erop dat de
stroomsnelheid is afgenomen en/of de vegetatie is toegenomen met als gevolg meer slib en
organisch materiaal en een hogere saprobie.
Op meetpunt OHAEL750 is de ekr gestegen van 0,28 naar 0,36 ekr. In 2012 zijn een aantal
soorten meer aangetroffen wat zorgt voor een hogere ekr. Maar de verhouding tussen de
verschillende soorten zijn sterk achteruit gegaan. Het aandeel gewenste soorten is gedaald
en het aandeel “ongewenste” soorten is gestegen. Zeker geen verbetering. Ook op dit
meetpunt is het habitat verandert.
Op het heringerichte meetpunt OHAEL600 (geen krw-meetpunt) is in 2012 geen enkele vis
aangetroffen. De beek was ten tijde van de bemonstering in 2012 volledig dicht gegroeid. Er
was geen enkel stuk vrij van waterplanten. Ondanks de dichte vegetatie en dankzij de
ondiepte (slechts 20-40cm) op dit meetpunt is er toch goed bemonsterd, er was gewoon echt
geen vis aanwezig. Het gebrek aan open plekken zorgt ervoor dat de vis waarschijnlijk naar
betere trajecten is gegaan.
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In de Uffelsebeek (OUFFE550, 700 en 900) is de ekr gezakt van 0,50 ekr naar 0,40 ekr. Op
meetpunt OUFFE700 is weinig veranderd. Op de meetpunten OUFFE550 en 900 is de ekr
gedaald, respectievelijk -0.04 en –0,11. Het aandeel rheofiele soorten is gedaald
(voornamelijk riviergrondels) en het aandeel eurytope soorten is gestegen (voornamelijk
blankvoorn). Serpeling kwam in 2009 in kleine aantallen voor. In 2012 is de soort niet meer
aangetroffen. Ook hier indiceert de visgemeenschap een verandering van beekmilieu naar
mee een slootmilieu.
In de Thornerbeek (OTHOR500) is de ekr gezakt van 0,39 naar 0,08 ekr. Het aandeel
rheofiele soorten is gedaald en de het aandeel eurytope soorten gestegen. Van het
waterlichaam Haelensebeek is dit de enige beek die grotendeels vrij optrekbaar is vanuit de
Maas. In 2009 werkt er nog redelijk wat kopvoorn gevangen. In 2012 zijn deze migrerende en
rheofiele vissoorten niet meer aangetroffen. De aangetroffen visstand in 2012 bestaat uit 63%
blankvoorn, 28% baars en 5%brasem en 3% overig. Het meetpunt heeft een genormaliseerd
karakter. Andere trajecten in de T hornerbeek kennen een natuurlijkere inrichting en
waarschijnlijk ook een betere visstand.
In de Itterbeek (OITTE400) is de ekr gezakt van 0,66 (2009) naar 0,45 (2012). Het aandeel
kopvoorn (rheofiele en migrerende vissoort) is afgenomen van 44% naar 28%. Het aandeel
driedoornige stekelbaarzen en riviergrondels is ook sterk toegenomen, stekelbaarzen van
1,9% naar 26% en riviergrondel van 16% naar 33%. Zonnebaars maakte in 2009 26% van de
visstand uit. In 2012 is er geen zonnebaars meer aangetroffen. In 2010 is een watermolen
direct bovenstrooms van het traject passeerbaar gemaakt voor vissen (temporele
vispassage). In 2009 zijn bijna alle (>95%) kopvoorns en zonnebaarzen direct onder de
watermolen gevangen. Mogelijk zijn daardoor een groot deel van de kopvoorns en
zonnebaarzen naar een bovenliggend traject gemigreerd.
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3.3 Vegetatie
In 2009 zijn door ECOLOGICA 6 trajecten in het waterlichaam Haelensebeek bemonsterd. In
2012 is deze inventarisatie niet herhaald. In 2009 werden de KRW-doelen al gehaald. Het is
niet de verwachting dat de vegetatie wezenlijk is verandert. In 2009 zijn twee trajecten in de
Haelensebeek, twee trajecten in de Uffelsebeek en één traject in de Itterbeek en één in de
Thornerbeek bemonsterd(fig.1) Alle trajecten zijn volgens KRW-richtlijnen geïnventariseerd
en hebben elk een lengte van 100 meter.

Tabel 6 Ecologische beoordeling van vegetatie m.b.v. de KRW-R5-maatlat

De vegetatie van het waterlichaam Haelensebeek in het R5-deel (dus exclusief OHAEL600)
wordt door de krw beoordeeld met 0,73 ekr (klasse goed). Deze hoge score wordt vooral
veroorzaakt door het hoge aantal krw-relevante soorten dat aangetroffen is. De structuur van
de groeivormen is nog matig.
Wanneer men naar de scores van de losse trajecten kijkt zijn deze allen lager dan de
totaalscore voor het waterlichaam. Dit komt omdat voor de totale score één grote soortenlijst
wordt gemaakt en dus alle krw-relevante soorten op geteld worden. Het gemiddelde aantal
krw-relevante soorten per traject ligt op 17. In de soortenlijst van het gehele waterlichaam zijn
dit 37 relevante soorten. Het beste scorende traject is OHAEL600. Op dit traject zijn wel 31
krw-relevante soorten aangetroffen tegenover een gemiddelde van 17 per traject. Dit traject
kent enige beschaduwing van bomen, een gevarieerde oevervegetatie en is relatief ondiep
waardoor veel zonlicht beschikbaar is voor submerse vegetatie. Het slechtste traject ligt op de
grens met Vlaanderen. Dit is traject OUFFE050 en scoort 0,21 ekr (ontoereikend). Op dit
soortenarme traject zijn slechts drie krw-relevante soorten aangetroffen. Niet relevante
soorten zijn ook weinig aangetroffen. Daarnaast was er geen boslaag aanwezig op de oever.
Samen zorgen zij voor een lage score.
De overige trajecten scoren tussen de 0,43 en 0,51 ekr. Het aantal krw-relevante soorten is
redelijk. Alleen wordt er geen of bijna geen boomlaag op de oever aangetroffen.
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Figuur 4 Grenstraject OUFFE050
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3.4 Diatomeeën
In het waterlichaam Haelensebeek zijn de meetpunten OITTE300 en OHAEL875 op 24 april
2012 bemonstert op diatomeeën. Het meetpunt OHAEL875 is een officieel KRW-meetpunt.
OITTE300 is bemonsterd voor eigen beheer. De aangetroffen soorten en hun abundanties
zijn getoetst aan de KRW-R5-maatlat (tab.7 en bijlage 4). Deze maatlat is gebaseerd op de
IPS (Indice de Polluosensitivité Spécifique). Dit beoordelingssysteem heeft een sterk verband
met nutriënten- en fosfaatconcentraties. De aangetroffen diatomeeënsamenstelling op
OHAEL875 wordt beoordeeld met 0.68 ekr (goede ecologische toestand). Een kleine
verbetering

t.o.v.

2009.

T oen

werd

de

meting

beoordeeld

met

0,62

ekr.

De

diatomeeënsamenstelling op meetpunt OITTE300 wordt beoordeeld met 0,55 ekr (matige
ecologische toestand) in 2012. In 2009 werd de meting op dit punt beoordeeld met 0,61, een
kleine verslechtering.
Tabel 7 Beoordeling m.b.v. KRW-R5-maatlat
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3.5 Waterkwaliteit
De meetpunten binnen het stroomgebied van de verschillende beken in het stroomgebied van
de Haelensebeek zijn verspreid en verdeeld over verschillende belangrijke zijtakken (tab.1 en
fig.1). Zodoende kan een goed beeld gevormd worden van de verdeling van de waterkwaliteit
in ruimtelijk opzicht over het stroomgebied.
Het stoffenpakket wat al enige jaren wordt bemonsterd en geanalyseerd op de verschillende
meetpunten bestaat uit de volgende parameters:

Tabel 8 Parameters standaard meetpakket

Niet alle parameters zijn even relevant voor het bepalen van de waterkwaliteit. In onderstaand
overzicht is een selectie gemaakt van een aantal parameters. Hierbij is ook een score
afgegeven welke een waardeoordeel geeft aan de gemeten gehalten van 2009.

Tabel 9 Chemische beoordeling stroomgebied Haelensebeek. De getallen zijn meetwaarden
(toetswaarden). De meetpunten zijn op verschillende mom enten in het jaar bemonsterd waarna de
getallen statistisch worden gebundeld tot 1 getal. Dit verschilt per parameter; 90 percentiel /10
percentueel / gemiddelde /zom ergemiddelde).

De bovenstaande gegevens laten de toetswaarden van verschillende parameters over het
jaar 2009 zien op de verschillende meetpunten. De Uffelsebeek en Haelensebeek vormen
hierbij een aparte stroom omdat ze weinig invloed van de andere beken ondervinden. Aan de
andere kant zijn de Itter- en Thornerbeek geclusterd met als zijstroom de Panheelderbeek.
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De Panheelderbeek mondt uit in de Thornerbeek vlak voordat deze in de Maas uitmondt (zie
ook kaartje boven).
De meetwaarden van de verschillende parameters laten een redelijke waterkwaliteit zien. De
algemene parameters en het stikstofgehalte zijn niet erg zorgwekkend. Daarentegen zijn de
zware metalen en de fosfaatgehalten wel hoog en overstijgen deze de norm. De waarden zijn
overigens vergelijkbaar met meerdere plaatsen binnen het beheersgebied van het
waterschap. Vanuit België worden hoge gehalten aan fosfaat aangevoerd in de Uffelsebeek.
Door deze hoge waarden aan fosfaat is het zuurstofgehalte bij de grens ook niet goed. Wat
betreft de Itter- en T hornerbeek is een vergelijkbare situatie waarneembaar. Opvallend hierbij
zijn de lage zuurstofwaarden in de Panheelderbeek. Deze kunnen mogelijk toegeschreven
worden aan de zuivering die in de buurt van deze beek ligt.
Trend en ontwikkeling
Door de complexiteit van het stroomgebied is er geen meetpunt aan te wijzen waarop de
toestand en trend van het hele stroomgebied kan worden gebaseerd. Omdat daarnaast het
meetpunt in de monding van de Haelensebeek zelf niet over langere periode is bemeten, is
gekozen de volgende drie meetpunten weer te geven. OUFFE050; hier komt het water van
over de grens met België binnen in de Uffelsebeek OITTE200; hier komt het water van over
de grens met België binnen in de Itterbeek en OT HOR900; Hier mondt het water van de
Thornerbeek uit in de Maas.

Tabel 10 Chemische beoordeling stroom gebied Haelensebeek. De getallen zijn meetwaarden
(toetswaarden). De meetpunten zijn op verschillende mom enten in het jaar bemonsterd waarna de
getallen statistisch worden gebundeld tot 1 getal. Dit verschilt per parameter; 90 percentiel /10
percentiel / gemiddelde /zomergemiddelde).
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De ontwikkeling van verschillende stoffen in de afgelopen tien jaar kunnen we beoordelen
door de jaren in de figuren met elkaar te vergelijken. De waarden geven over het algemeen
geen duidelijke trends weer wat betreft de waterkwaliteit. Er zijn bij de afzonderlijke
parameters een aantal uitzonderingen. Bij meetpunt OITTE200 zijn de fosfaat- en
cadmiumwaarden gedurende de tijd gedaald. De algemene kwaliteitsontwikkeling van deze
beken is dus stabiel en de waterkwaliteit is de afgelopen tien jaar weinig veranderd.

Bestrijdingsmiddelen
In dit waterlichaam hebben we op drie locaties bestrijdingsmiddelen en afbraakproducten
gemeten en wel bij de brede screeningen van 2007 en 2011 en in projecten in 2008 en 2010.
Het totaal aantal metingen was 2522, het totaal aantal bemeten stoffen was 279.
aangetroffen stoffen:
Het totaal aantal metingen boven de rapportagegrens was 305 (305/2522=12%) aangetoonde
stoffen (boven rapportagegrens) was 78 (78/279=28%).
norm-overschrijdingen
Het totaal aantal metingen boven een norm was 38 (38/2522=1,5%) en dit gaat om totaal 16
stoffen (=16/279 = 6%). Zie de tabel hieronder.
De vaakst overschrijdende stof is DEET, maar daarbij moet vermeld worden dat het mogelijk
is dat monsternemers, ingesmeerd met dit muggenverdrijvingsmiddel kunnen bijdragen aan
de contaminatie van de monsters.
Opvall ende tweede is Diuron.
(Informatie Han Kessels) In Nederland is het gebruik van diuron als onkruidbestrijder sedert 1
juni 1999 verboden. In België werd het gebruik van diuron in 1999 beperkt (ten hoogste 6,4
kg werkzame stof per ha; max. 1 maal per jaar toegepast en niet in omstandigheden waarin
het zou kunnen afspoelen naar oppervlaktewater of riolen). In 2002 werden ook in België alle
erkenningen voor diuronbevattende producten ingetrokken (op een klein aantal na met een
gering gehalte aan diuron). De bestaande voorraden mochten nog tot 12 april 2004 gebruikt
worden.
De bevinding van Diuron in normoverschrijdende gehalten in water dat uit Belgie komt is niet
uniek. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft ook melding gemaakt van overschrijdingen na
2004 en ook WRO meet deze stof norm-overschrijdend in bijvoorbeeld de Jeker.
Het lijkt er gelukkig wel op dat de ‘nawerking’ van dit giftige middel afneemt. In 2011 werd nog
maar 1 overschrijding in de Thornerbeek gevonden.
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Tabel. Overzicht norm-overschrijdingen.
Mogelijk verbetering 2207 --> 2011
Het is een beetje tricky, maar als we de brede screeningen van 2007 en 2011 vergelijken lijkt
er een verbetering te zijn in dit water (15 overschrijdingen in 2007 en 5 in 2011). We moeten
daar voorzichtig mee zijn omdat niet hetzelfde pakket is gemeten en een ander laboratorium
voor de analyses heeft gezorgd (TNO in 2007 en Aquon in 2011). Bovendien waren er in
2011 vraagtekens vanwege de overschrijding van bewaartermijnen. Toch is het verschil
groot.
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3.6 Waterkwantiteit
Volgens de kaderrichtlijn water zijn de beken, Uffelsebeek, Thornerbeek, Haelensebeek,
Itterbeek en Panheelderbeek één waterlichaam. Dit is een aparte situatie omdat de beken
niet allemaal in hetzelfde stroomgebied liggen en verschillende mondingen naar de Maas
hebben. Hoewel de beken niet in één stroomgebied liggen zijn ze echter wel met elkaar
verbonden. De Uffelsebeek voedt namelijk de Haelense- en de Panheelderbeek. De
Panheelderbeek mond uit in de T hornerbeek, welke weer deels gevoed wordt door de
Itterbeek. In onderstaand kaartje zijn de beken weergegeven met de bijbehorende
kwantiteitsmeetpunten.

Figuur 5 Ligging waterkwantiteitsmeetpunten stroomgebied Haelensebeek

De kwaliteit van de meetpunten varieert per meetpunt. Dit komt voornamelijk door de
meetmethodiek. De meetpunten EasyQ Uffelsemolen in de Uffelsebeek en EasyQ
Haelensebeek in de Haelensebeek zijn doplermetingen en meten nauwkeurig de afvoer in het
open profiel door middel van een snelheidsmeting. De meetpunten TMX Schouwsmolen en
TMX Armenmolen zijn stuwmetingen hierbij wordt de afvoer bepaald door de overstortende
straal van de stuw. Meetpunt TMX Pannenbakkerij is een open profielmeting. Hier wordt een
waterhoogte gemeten waarmee met een formule de afvoer wordt bepaald. Door controle
metingen wordt de begroeiingsgraad gecorrigeerd. De laatste manier van afvoermeten is veel
minder nauwkeurig dan de andere genoemde methoden.
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Afvoeren Uffelse-, Haelense-, Thorner- en Itterbeek 2009
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Figuur 6 Afvoeren en aanvoeren stroomgebied Haelensebeek 2009

Bovenstaande figuur laat de af- en aanvoeren in het stroomgebied van de Haelensebeek
zien. Het valt meteen op dat meetpunt TMX Armenmolen niet is meegenomen in de reeksen.
Over een groot deel van 2009 is van deze locatie wel een afvoer bepaald. Deze is echter niet
betrouwbaar omdat de stuwstand op deze locatie geen meting bevatte en zeer variabel was
door wijzigingen door derden.
De afvoer van de Thornerbeek valt op doordat deze redelijk constant is ten opzicht van de
aanvoer van de Uffelsebeek. Wel zijn er een aantal hoge pieken waar te nemen in de reeks.
Dit betekend dat de Thornerbeek alleen met extreme buien snel reageert en dat de
basisafvoer van de beek constant is over het jaar heen.
De Uffelsebeek laat een ander patroon zien waarbij duidelijk de seizoenen te onderscheiden
zijn. De Uffelsebeek heeft hierdoor een meer natuurlijk afvoerpatroon dan de Thornerbeek.
De Haelensebeek volgt dit patroon redelijk. De afvoeren van de Haelensebeek zijn in de
zomer zeer laag. Dit is te verklaren door de inlaat van de Panheelderbeek en Haelensebeek.
Omdat de Panheelderbeek het effluent van de RWZI in panheel moet verdunnen wordt over
het algemeen in droge perioden meer water vanuit de Uffelsebeek in de Panheelderbeek
ingelaten. Hierdoor krijgt de Haelensebeek minder water.
Trend en ontwikkeling
Een aantal van de meetpunten in het stroomgebied van de Haelensebeek worden al meer
dan tien jaar bemeten en kunnen een goed beeld geven van de ontwikkelingen met
beetrekking tot de afvoeren binnen het gebied.
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Aan- en Afvoeren Stroomgebied Haelensebeek
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Figuur 7 Afvoeren en aanvoeren stroomgebied Haelensebeek 2000-2009

In bovenstaande grafiek zijn de meetwaarden van verschillende meetpunten weergegeven.
De seizoensinvloeden zijn in de verschillende reeksen duidelijk terug te zien. Opmerkelijk is
het hoekige verloop van de aanvoer via de Itterbeek. Dit kan temaken hebben met een
afspraak die het waterschap in het verleden heeft gemaakt met de Belgische waterbeheerder
ter plaatse. Er zou minimaal een debiet van 200 liter per seconde door de Itterbeek moeten
gaan. Vermoedelijk is er een verdeel of inlaatpunt aan de Belgische zijde waardoor de
aanvoer redelijk constant geregeld kan worden. Het is duidelijk dat er in 2002 een grote
hoeveelheid water is gepasseerd bij de verschillende meetstations. Waarom de gegevens in
2003 ontbreken is niet helemaal duidelijk. Verdere trends of duidelijke ontwikkelingen zijn niet
echt te onderscheiden.
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