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Samenvatting
De Everlosebeek heeft in het waterbeleid een specifieke ecologische functie en is een
waterlichaam van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) dat is toegedeeld tot het R5-type.
De in dit rapport beschreven monitoringsresultaten zijn primair voor de krw verzameld in het
kader van operationele monitoring.
Op basis van de zes geaggregeerde macrofaunamonsters scoort het waterlichaam
Everlosebeek 0,44 ekr. Wanneer de monsters los getoetst worden scoren deze 0,34 t/m 0,55
ekr. De drie trajecten OEVER400, OEVER500 en OEVER600 scoren een klasse lager dan de
drie trajecten OEVER680, OEVER890 en OEVER900. Bij de drie lager scorende trajecten
bestaat het grootste deel van de beekbodem uit slib en/of waterplanten en de stroomsnelheid
is lager. Het slibberige en vegetatierijke substraat zorgt ervoor dat er meer algemene soorten
voorkomen die van organische verrijkte delen houden. Op de beter scorende trajecten
bestaat het grootste deel van de bodem uit harde substraten waar meer typische soorten van
stromend water voor kunnen komen. Het aandeel kenmerkende soort is laag en het aandeel
negatief dominante soorten hoog. De aangetroffen macrofaunasamenstelling indiceert
volgens de Sladecek-index een kritische tot sterke organische belasting.
De visstand van de Everlosebeek scoort 0,44 ekr (matig). Er is een duidelijk verschil in de
visstand tussen de verschillende traject te zien. In het vrij migreerbare mondingstraject met
het natuurlijke karakter zijn weinig eurytope vissoorten en relatief veel migrerende soorten
gevangen. Het traject bij het aanvoerpunt bevat zeer weinig rheofiele soorten en een groot
deel van de aangetroffen migrerende soorten. De migrerende soorten kunnen een stukje van
de monding op migreren of kunnen via het wateraanvoerpunt in de bovenloop komen. In de
tussen liggende stuwpanden (trajecten) is de visstand op elk traject ongeveer hetzelfde. Er
worden veel soorten aangetroffen die weinig eisen aan hun omgeving stellen en die in één
stuwpand hun hele levenscyclus kunnen doorlopen.
De aangetroffen diatomeeënsamenstelling scoort 0,63 ekr. Het water van de Everlosebeek is
voedselrijk met een redelijke organische verontreiniging. Er komt toch al een groot aandeel
taxa voor die kenmerkend zijn voor wat voedselarme wateren.
De chemische waterkwaliteit van de Everlosebeek wordt in grote mate beïnvloed door het
inlaatwater vanuit de Noordervaart. De gehaltes van de nutriënten in de Noordervaart liggen
wat hoger ten opzichte van de Everlosebeek bij de monding. Betreft metalen is er weinig
verschil tussen het inlaatwater en het water wat de beek verlaat naar de Maas. Fosfaat,
nikkel, koper, zink en in mindere mate stikstof zijn mtr-normoverschrijdend aanwezig. Over de
periode 2000-2008 is geen duidelijke ontwikkeling waar te nemen
Een invloed van neerslag is nog terug te vinden in de afvoergegevens maar de basisafvoer
van de beek is volledig kunstmatig doordat er gedurende het hele jaar water wordt ingelaten
vanuit de Noordervaart. De waterinlaat is in 2002 aanzienlijk verhoogd. De totale afvoer van
de Everlosebeek is echter geleidelijk aan het teruglopen gedurende de periode 2000-2008.
De oorzaak hiervan is een beter en gerichter gebruik van water door de waterbeheerder en
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een groeiende vraag van inlaatwater door gemaal Lange Heide, wat tussen de inlaat en het
afvoerpunt ligt en water onttrekt uit de Everlosebeek.
De Everlosebeek haalt de krwdoelen voor ecologie en chemie nog niet. De aangetroffen visen macrofaunasamenstelling scoren een matig ecologisch potentieel (doelgat vis = 0,01
macrofauna = 0,06). De diatomeeënsamenstelling scoort al de goede ecologische toestand.
De chemische waterkwaliteit haalt de doelstelling nog niet door te hoge fosfaat-, koper-,
nikkel- en zinkwaardes.

Inleiding
De Everlosebeek begint bij Beringe en stroomt in de Maas net ten zuiden van Grubbenvorst.
Via de Noordervaart wordt hard, basenrijk Maaswater in het stroomstelstel van Everlosebeek
ingelaten. Via de Everlosebeek wordt ook Maaswater naar diverse andere waterlopen (o.a.
Kwistbeek) in de omgeving aangevoerd. Vanaf 1930 tot 1960 zijn de van oorsprong natte
gebieden in het stroomgebied ontwaterd voor land- en stedenbouw. Belangrijke waterlopen in
de reservaatgebieden zoals het Dubbroek, Vlakbroek en Koelbroek zijn verdiept, verstuwd,
verlegd en/of genormaliseerd. Een voorbeeld is de verlegging van de Everlosebeek naar het
zuiden bij het Vlakbroek en de aanleg van de Everlosebeek door het Koelbroek. Sinds 1992
is de aanvoer van water sterk opgevoerd om aan de vraag van de landbouw te voldoen.
Daarmee stond ook een groter gebied onder invloed van het Maaswater. Het afvoerpatroon
van de Everlosebeek is sterk veranderd. Inundaties van de beeklaagten is op de meeste
plaatsen niet meer toelaatbaar. Het afvoerpatroon is onnatuurlijk, vooral in de zomer,
wanneer de beek grotendeels gevoed wordt door Maaswater. In de huidige situatie liggen de
overgebleven natuurgebieden op plaatsen waar de grond minder geschikt is voor land- of
stedenbouw. De Everlosebeek heeft in het waterbeleid een specifieke ecologische functie.

Onderzoeksdoel
Het onderzoeksdoel is tweeledig. De monitoringsgegevens worden zowel gebruikt voor de
driejaarlijkse operationele monitoring (OM) als voor eigen reguliere monitoringsdoelen. OMmonitoring wordt uitgevoerd als een waterlichaam dreigt het gestelde doel niet te halen
binnen de gestelde termijn. De monsterlocaties zijn zo geplaatst dat ze de drukken het beste
in beeld brengen. De drukken voor het niet dreigen te halen van de doelstelling zijn belasting
door aanvoerwater, landbouw, overstort regenwater, normalisatie en kanalisatie, de barrière
werking van de vele stuwen en het intensieve onderhoud en maaibeheer. De OM-monitoring
komt voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water en is verplicht.
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Monsterlocaties
Tabel 1 Monsterlocaties van de biotische en abiotische parameters

meetpuntcode meetpuntomschrijving

Mafa Vis Diat Chemie Debiet

OEVER050

Everlosebeek Beringe

X

OEVER200

Everlosebeek Vosberg

X

OEVER400

Everlosebeek Sevenumsedijk

X

X

OEVER500

Everlosebeek Maasbree

X

X

OEVER600

Everlosebeek Rooth

X

X

OEVER680

Everlosebeek Kockerse

X

OEVER700

Everlosebeek Boekend

OEVER750

Everlosebeek Koelbroek

OEVER890

Everlosebeek bvs weg

X

OEVER900

Everlosebeek Blerick

X

OEVER950

Everlosebeek Uitmonding Maas

X

X
X
X
X

Figuur 1: Ligging van de meetpunten
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Toetsen en beoordelen
In onderstaande tekst staan de beoordelingsmethoden en normen uitgelegd die gebruikt
worden bij het beoordelen van de parameters macrofauna, vissen, planten, diatomeeën en
chemische waterkwaliteit.
KRW-maatlatten: Voor de verschillende ecologische parameters zijn verschillende
(deel)maatlatten ontwikkeld (Van de Molen & Pot, 2007b). 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 i.p.v. 0,6.
1,0

Referentie condities of Zeer
Goede Ecologische Toestand
0,8

Goede Ecologische
Toestand (GET)
0,6
EKR

Matig
0,4

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.

Ontoereikend
0,2

Slecht
0

Macrofaunamaatlat: Voor de beoordeling van de ecologische toestand op basis van
macrofauna wordt voor beken 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, berekend volgens onderstaande formule, bepaalt het
eindoordeel.

EKR  200 * KM % / KM max   2 * 100  DN %  KM %  DP%/ 500
Hierin is KM; kenmerkende soorten (percentage van totaal aantal soorten), DN; dominant
negatieve indicatoren (percentage van totaal aantal individuen), DP; dominant positieve
indicatoren (percentage van totaal aantal individuen). KM max; percentage kenmerkende
soorten wat onder referentiecondities verwacht mag worden. Deze factor is per beektype
vastgesteld; voor R4 is KMmax 26%, voor R5 is KMmax 33%, voor R6 is KMmax 36%, voor R14
is KMmax 51% etc.
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Vissenmaatlat: Voor de beoordeling van de ecologische toestand op basis van visstand wordt
gebruik gemaakt van acht 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) +
(habitat gevoelig))/3. Het eindoordeel voor vis is het rekenkundige gemiddelde van de score
voor de deelmaatlat soortensamenstelling en abundantie.
Vegetatiedeelmaatlat: Voor de beoordeling van de ecologische toestand op basis van
vegetatie opnames wordt gebruik gemaakt van twee deelmaatlatten met elk hun eigen
deelmaatlatscore:
1. Abundantie

groeivormen

drijvend

blad,

emers,

submers,

flab,

kroos

en

oeverbedekking
2. Soortensamenstelling macrofyten op basis van kenmerkende soorten
Het oordeel voor vegetatie bestaat uit het rekenkundige gemiddelde van de twee
deelmaatscores.
Diatomeeëndeelmaatlat: Voor de beoordeling van de ecologische toestand op basis van
diatomeeën wordt gebruik gemaakt van de internationale IPS-methode (Indice de
Polluosensitivité Spécifique). Voor de berekening van de IPS wordt er aan elke relevante
soort een gevoeligheidsgetal (s) en een getal voor de indicatiewaarde toegekend (v). De IPS
is een getal tussen de 0 en 20 en wordt met een formule berekend als een gewogen
gemiddelde. Uit de IPS wordt een EKR berekend op basis van klassengrenzen.
Overige floramaatlat: Voor het eindoordeel van overige flora (diatomeeën PLUS vegetatie)
worden de deelmaatlatscores voor abundantie groeivormen, soortensamenstelling vegetatie
en diatomeeën rekenkundig gemiddeld.
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) 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.
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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.

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.
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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

Van Dam-Index voor stromende wateren: Een index voor diatomeeën die een
indicatiegetal voor de parameters zuurgraad (R), zoutgehalte (H), stikstofopname (N),
zuurstofbehoefte (O), saprobie (S), trofie (T) en vocht (M) geeft. Op basis van een
waargenomen diatomeeënsoortensamenstelling wordt per soort een indicatiegetal voor
bovenstaande
parameters
toegedeeld.
Het
indicatiegetal
van
de
totale
diatomeeënsamenstelling van een monster wordt berekend als een gewogen gemiddelde van
de indicatiegetallen per soort. Per parameter wordt de betrouwbaarheid van het indicatiegetal
weergegeven. Deze betrouwbaarheid wordt bepaald op basis van het aantal schaaltjes dat
indicerend is voor een parameter gedeeld door het totaal aantal onderzochte schaaltjes.
Chemische waterkwaliteit: De monitoring van de chemische waterkwaliteit vindt plaats op
verschillende meetlocaties die 12 maal of 4 maal per jaar bemonsterd worden. De toetsing
vindt plaats op basis van meerdere meetwaarden over de periode van een jaar welke
geaggregeerd worden tot één getal.
De verschillende stoffen worden verschillend geaggregeerd. De afzonderlijke metalen en
ionen worden over het algemeen geaggregeerd met het 90 percentiel. De nutriënten totaal
stikstof en totaal fosfaat worden geaggregeerd met het zomergemiddelde en voor ammoniak
wordt het 90 percentiel gebruikt. Ook voor de algemene parameters gelden per parameter
verschillende methoden;
gemiddelde(zuurgraad).

10

percentiel(zuurstof),

90

percentiel(temperatuur)

of

De tabellen in dit rapport geven door middel van een kleur aan in hoeverre de geaggregeerde
waarde per parameter per locatie de voor de KRW geldende (concept) norm overschrijdt.
Blauw = ‘zeer goed' = concentratie kleiner dan 0,5 maal de norm
Groen = ‘goed' = concentratie onder de norm
Geel = ‘matig' = concentratie overschrijdt de norm 1-2 maal
Oranje = ‘ontoereikend'=concentratie overschrijdt de norm 2-5 maal
Rood = ‘slecht’ = concentratie overschrijdt de norm meer dan 5 x.
Voor zuurstof moet de meetwaarde juist boven de norm zijn om te voldoen en voor de
zuurgraad moet deze tussen 2 normwaarden in liggen. Wanneer aan de voorwaarden voor
zuurstof en/of zuurgraad wordt voldaan wordt de kleur groen weergegeven. Wanneer niet aan
de voorwaarde (norm) wordt voldaan wordt de kleur rood weergegeven.
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Macrofauna
Op 19 & 24 juni 2008 zijn zes meetpunten ten behoeve van de KRW-monitoring bemonsterd
op macrofauna (zie tab.1 en fig.1).

KRW-maatlatten
De volgende gegevens zijn geanalyseerd met QBWat (versie 4.18); 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 bevatten
daarvoor omgerekende abundanties. Op deze wijze wordt een eventuele ongelijke
monsterinspanning tussen monsters rechtgetrokken.

Tabel 2 Ecologische beoordeling m.b.v. de krw-R5-maatlat

Op basis van de zes geaggregeerde monsters scoort het waterlichaam Everlosebeek een
0,44 ekr (tab.2). Wanneer de monsters los getoetst worden scoren deze 0,34 t/m 0,55 ekr. De
drie trajecten OEVER400, OEVER500 en OEVER600 scoren een klasse lager dan de drie
trajecten OEVER680, OEVER890 en OEVER900. Bij de drie lager scorende trajecten bestaat
het grootste deel van de beekbodem uit slib en/of waterplanten. Daarnaast is op deze
plaatsen de stroomsnelheid iets lager. Het slibberige en vegetatierijke substraat zorgt voor
een biotoop waar algemene soorten die meer van organische verrijkte delen houden meer
voorkomen. Op de beter scorende trajecten bestaat het grootste deel van de bodem uit harde
substraten waar meer typische soorten van stromend water voor kunnen komen.

Kenmerkende soorten
De kenmerkende soorten worden vooral vertegenwoordigd door de groepen kevers,
kokerjuffers, vedermuggen en watermijten. Dit zijn ook de groepen die genoemd worden in de
referentiebeschrijving van een langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand (R5).
De meeste soorten zijn kenmerkend voor stromend wateren, enige vegetatie en een matige
organische verontreiniging. De meeste soorten leven op vaste substraten of in het vaste
sediment of detrituspakketten. Redelijke zuurstofgehaltes zijn gewenst. Een deel van de
kenmerkende soorten zijn limnofiel. Limnofiele soorten hebben een voorkeur voor stilstaand
water met veel vegetatie. Deze soorten horen ook in een laaglandbeek. Het aandeel
kenmerkende soorten op de meetpunten OEVER400, OEVER500 en OEVER600 is laag (27%). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de bodem grotendeels uit slib staat.
Daarnaast kennen de meetpunten OEVER400 en OEVER500 geen beschaduwing. De beter
scorende meetpunten OEVER680, OEVER890 en OEVER900 laten ook meer kenmerkende
soorten zien (13-15%). In de referentiesituatie wordt een percentage van ongeveer 33%
verwacht.
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Zeldzame soorten
Er zijn i.i.g. twee zeldzame soorten aangetroffen, de wants Microvelia pygmaea en de
watermijt Arrenurus biscissus. De wants Microvelia pygmaea heeft op enkele uitzonderingen
na een voorkeur voor wateren die voor hun watervoorziening gedeeltelijk afhankelijk zijn van
de inlaat van gebiedsvreemdwater. Hij is kennelijk tolerant ten aanzien van de slechte
kwaliteit van het inlaatwater (Maaswater), terwijl ook de veranderingen in de vegetatiestructuur van de betreffende watergangen ten gevolge van de hoge voedselrijkdom niet
ongunstig lijken te zijn. De soort is eerder aangetroffen op de Helenavaart, het kanaal van
Deurne, Langevenseloop en in het Weerterbos op de Oude Graaf.
De watermijt Arrenurus biscissus hoort kenmerkend te zijn voor mesotrofe meren en wordt
incidenteel aangetroffen in eutrofe meren. In Nederland wordt de soort meestal incidenteel
aangetroffen in langzaamstromende wateren in Overijssel en Drenthe. In Limburg is de soort
afgelopen jaren voor het eerst incidenteel aangetroffen, en wel in stromende wateren:
Everlosebeek, Loobeek, Langevenseloop en Oostrumsebeek.

Negatieve dominante soorten
De negatief dominante soorten bestaan vooral uit borstelwormen, slakken en vedermuggen.
Op alle meetpunten behalve OEVER680 is het aandeel negatief dominante soorten hoog (2332%). Op het meetpunt OEVER680 is het aandeel negatief dominante soorten relatief laag
(14%). Op de slechter scorende trajecten OEVER400, OEVER500 en OEVER600 wordt de
abundantie negatief dominante soorten voornamelijk bepaald door soorten uit de groep
vedermuggen en daarnaast nog wat wantsen en watermijten. Deze negatief dominante
soorten komen niet of nauwelijks voor op de andere meetpunten. Deze negatief dominante
soorten zijn kenmerkende voor veel organisch materiaal en slibachtige bodems. Dit komt
overeen met de monsterlocaties. Een redelijk deel van deze negatief dominante soorten kan
goed tegen lage zuurstofgehaltes en diverse soorten verontreinigingen.

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
Everlosebeek kritische belast tot sterk verontreinigd (fig.5). Meetpunt OEVER600 laat een
piek zien. Op dit meetpunt zijn weinig soorten aangetroffen die een lage saprobie indiceren,
waardoor de soorten die een hoge saprobie indiceren een groot deel van de eindscore
bepalen.
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Figuur 5 De macrofaunasamenstelling per meetpunt beoordeeld met de Sladecek-index

Waterstreefbeelden
Alle meetpunten worden toegedeeld tot een vrij laag ecologisch kwaliteitsniveau en vallen
daarmee in de categorie (zeer) belaste en genormaliseerde beken. De meetpunten
OEVER500, 600, 680 worden toegedeeld tot het cenotype Gg (tab.3), een gestuwde en
genormaliseerde midden- en benedenloop van een laaglandbeek. De meetpunten
OEVER400 en OEVER890 liggen tussen de cenotypen Gg en Ge (matig belaste en
genormaliseerde boven- en middenlopen van laaglandbeken). Beide typen passen ongeveer
even goed (combined index van keuze 1 en 2 liggen dicht bij elkaar). Het cenotypennetwerk
geeft aan dat om het streefbeeld van 2018 (LSm: halfnatuurlijke laaglandbeek middenloop)
te bereiken voor de Gg-typen de vegetatie moet afnemen, het lengte- en breedteprofiel
verbeterd moeten worden en de organische belasting moet afnemen. Om op de meetpunten
OEVER890 en 900 het streefbeeld TRm (natuurlijke terrasbeek middenloop) te bereiken,
dienen naast bovenstaande veranderingen ook de eutrofiering en geleidbaarheid af te
nemen. Samengevat moet het genormaliseerde karakter van de Everlosebeek meer
natuurlijker gemaakt worden. Door cultuurhistorische redenen kan de Everlosebeek slechts
beperkt heringericht worden in het traject van de onvoltooide Noordervaart. Daarbij kan
gedacht worden aan beperkte meandering en in de hele Everlosebeek aan het vervangen
van stuwen door bepaalde types vispassages waardoor de stroomsnelheid kan toenemen.
Het borgen van voldoende stroomsnelheid is essentieel anders zal de Everlosebeek nog
slechter scoren als daarvoor. Bij een afname van de stroomsnelheid zal meer slib bezinken
en zal de organische belasting toenemen. De toevoer van voedingsstoffen en de organische
belasting dient af te nemen.

9

Tabel 3 Toedeling van de Limburgse cenotypen op basis van de macrofaunasamenstelling per
monsterlocatie. Hoe lager de comibed index, hoe beter het cenotype past.
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Vissen
Op 5 & 6 september is de Everlosebeek op zeven trajecten bemonsterd volgens de KRWrichtlijnen. Elk traject heeft een lengte van 300m en is bevist met elektrovisapparatuur.
Getoetst aan de KRW-maatlat voor een langzaam stromende midden-/benedenloop op zand
scoort de Everlosebeek 0,44 ekr (matig).

Figuur 6 Beoordeling per traject m.b.v. de krw-maatlat

Vissoorten
In totaal zijn in de Everlosebeek 19 vissoorten aangetroffen (fig.6 en tab.4). De visstand
scoort betreft de deelmaatlat soortensamenstelling goed (0,70 ekr). Bijna alle gewenste
vissoorten die in een langzaamstromende midden/benedenloop op zand worden verwacht
zijn aangetroffen. In de goede ecologische toestand wordt de visstand gevormd door de wat
kleinere stromingsminnende soorten zoals bermpje, serpeling, riviergrondel, rivierdonderpad,
terwijl ook, door de beperkte stroomsnelheden, eurytope vissoorten aanwezig zijn. Daarnaast
worden soorten aangetroffen die gebonden zijn aan vegetatierijke oeverszones (fytofiele
soorten) zoals snoek, vetje, kleine modderkruiper en tiendoornige stekelbaars (Van de Molen
& Pot, 2007). Tijdens de bemonstering zijn de tiendoornige stekelbaars, serpeling, vetje en
beek- of rivierprik niet aangetroffen. Op enkele niet beviste trajecten zijn tijdens een eerdere
schepnetbemonstering bovenstrooms van de watermolen door derden (E. Binnendijk in 2007)
wel tiendoornige stekelbaarzen aangetroffen. De beek- en rivierprik zijn in de jaren ‘70
verdwenen. Voornamelijk als gevolg van een slechte waterkwaliteit. In de huidige situatie is
de waterkwaliteit weer voldoende maar kunnen de beek- en rivierprik de waterloop niet meer
herkoloniseren als gevolg van de sterke verstuwing en de watermolen vlak bij de monding in
de Maas. Daarnaast zijn er in de buurt geen populaties waar vanuit herkolonisatie plaats kan
vinden. Baars komt niet in grote aantallen voor in de Everlosebeek in tegenstelling tot Niers
en het Gelderns-Nierskanaal die wel vrij migreerbaar zijn. Mogelijk komen de grote aantallen
baarzen vanaf de Maas en kunnen ze door de sterke verstuwing de Everlosebeek niet
domineren. In het monding traject (vrij migreerbaar vanuit de Maas) maakt baars 21% van de
vangst uit en op de andere trajecten tussen de 0,1 en 3,5%.

Vissamenstelling
De abundantieverhouding tussen de verschillende visgildes scoort een stuk slechter dan de
aangetroffen vissoorten. De abundatie van de totale vangst op de Everlosebeek scoort 0,18
ekr (slecht). Het aandeel rheofiele vissoorten is slechts 20%(aantalspercentage). Dit aandeel
moet minimaal 50% zijn. De eurytope soorten maken 75% van het totaal aantal vissen uit. Dit
aandeel is te verwachten door de sterke verstuwing. Blankvoorn (44%) en alver (11%) maken
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het grootste deel van de eurytope soorten uit. De sterke verstuwing is duidelijk terug te zien in
het aandeel migrerende vissoorten. De migrerende soorten maken nog geen 1% van het
totaal uit. In een ecologisch redelijke waterloop moet het aandeel migrerende vissoorten
minimaal 10% zijn. In de goede ecologische toestand is dit zelfs 15%. De migrerende soorten
zijn bijna allemaal aangetroffen in de monding en in het traject OEVER050 bij het
aanvoerpunt van Maaswater. De migrerende soorten die aangetroffen zijn bij het aanvoerpunt
zijn niet op eigen kracht vanuit de Maas, via de monding, naar de bovenloop gezwommen. De
Everlosebeek is daarvoor te sterk verstuwd. Deze vissen zijn met het aanvoeren van
Maaswater in de bovenlopen terecht gekomen. Het aandeel habitatgevoelige soorten is aan
de lage kant, 32,9%. Vooral paling, kleine modderkruiper, kopvoorn en bermpje zouden een
groter aandeel van de visstand uit moeten maken.

Tabel 4 Vangstsamenstelling per traject van 300 meter.

Trajectverschillen
De krw-scores per traject verschillen tussen de 0,14 en 0,35 ekr. Het traject in monding
(OEVER950) en het traject bij het aanvoerpunt (OEVER050) scoren het hoogst. In het
mondingstraject zijn weinig eurytope vissoorten en het groot deel van de migrerende soorten
gevangen wat de score positief beïnvloedt. Dit is een traject met natuurlijk karakter in
tegenstelling tot de andere trajecten. Hier is veel variatie in de morfologie, het substraat is
hard en de waterdiepte is gering. In het traject bij het wateraanvoerpunt zijn, in vergelijking
met de andere trajecten, lage aantallen eurytope vissen en de meeste migrerende vissen
gevangen. Opvallend is het lage aantal (0,7%) rheofiele vissen op het aanvoertraject
(OEVER050). Vooral het geheel ontbreken van de riviergrondel is opvallend. Daarnaast wordt
op hetzelfde traject grote aantallen kleine modderkruipers gevangen. Bij andere bemonstering
op andere waterlopen (bijv. Peelkanaal) komt het ook regelmatig voor dat de kleine
modderkruiper locaal dominant is. De driedoornige stekelbaars is enkel in de monding
gevangen. Waarom de driedoornige stekelbaars enkel in het mondingstraject voorkomt is niet
duidelijk.
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Diatomeeën
Op 8 mei 2008 zijn in de Everlosebeek op meetpunt OEVER900 diatomeeën bemonsterd. De
aangetroffen soorten en hun abundanties zijn getoetst aan de KRW R5 fytobenthosmaatlat
(bijlage 3). 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 op meetpunt OEVER900 scoort op de KRWmaatlat 13,5 IPS. De IPS-waarde komt overeen met een EKR van 0,63 ekr (goede
ecologische toestand’). De soortenrijkdom is groot. Echter de taxon Melosira varians (fig.7)
komt dominant (51%) voor in het monster. M. varians is een taxon met een grote ecologische
amplitude die voornamelijk voorkomt in wat voedselarme wateren. De grote abundantie van
deze soort zorgt grotendeels voor de hoge score. Gomphonema parvulum var exilissimum en
Navicula reinhardtii zijn vrij zeldzaam. De eerste soort komt vooral voor in schoon, voedselrijk
en zuurstofrijk water. De tweede soort is tolerant voor voedselrijkdom en komt vooral voor in
matig verontreinigd water.

Figuur 7 Melosira varians is dominant in de Everlosebeek

Naast de beperkte KRW-maatlat zijn de gegevens ook getoetst met de Van Dam-Index (Van
Dam et al, 1994)(bijlage 3). De Van Dam-Index laat zien dat de aangetroffen diatomeeën op
meetpunt OEVER900 indicerend zijn voor een licht alkalifiel milieu. De aangetroffen soorten
bestaan grotendeels uit stikstofheterotrofe soorten die tolerant zijn voor hogere concentraties
organisch gebonden stikstof of deze periodiek nodig hebben. De diatomeeënsamenstelling
indiceert een zuurstofbehoefte die matig is (boven 50% verzadiging). De saprobie is αmesosaproob en de zuurstofverzadiging is 20-75%%. Het biochemisch zuurstofverbruik ligt
tussen de 4 en 13 mg/l. De trofie is voedselrijk (eutrafent).
Het water van de Everlosebeek is dus voedselrijk met een redelijke organische
verontreiniging. Er komt toch al een groot aandeel taxa voor die kenmerkend zijn voor wat
voedselarme wateren.
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Chemische waterkwaliteit
De waterkwaliteit van de Everlosebeek wordt in grote mate beïnvloed door het inlaatwater
vanuit de Noordervaart. De waterkwaliteitsgegevens bevestigen dit. In onderstaand figuur zijn
de waterkwaliteitsmetingen van het beginpunt van de Noordervaart en monding van
Everlosebeek weergegeven.

Tabel 5 Chemische beoordeling van de Noordervaart en Everlosebeek.

zeer goed

goed

matig

ontoereikend

slecht

De twee meetpunten in de bovenstaande tabel vertonen op het gebied van beoordelingen per
parameter veel overeenkomsten. Alleen stikstof en ammoniak worden verschillend
beoordeeld. Hoewel de beoordelingen grotendeels met elkaar overeenkomen worden de
twee meetpunten verschillend genormeerd. Het water uit de Noordervaart moet volgens de
KRW als kanaalwater (watertype M3) worden genormeerd. Het water in de Everlosebeek
wordt volgens de KRW genormeerd als beekwater (watertype R5). Voor beekwater gelden
over het algemeen minder strenge normen voor nutriënten vanwege de hogere
stroomsnelheden. Hoewel de normen van elkaar verschillen is toch duidelijk waarneembaar
dat de gehaltes van de nutriënten in het kanaal over het algemeen wat hoger liggen ten
opzichte van de nutriënten in de Everlosebeek bij de monding.
Wat betreft de metalen is er weinig verschil tussen het inlaatwater en het water wat de beek
verlaat naar de Maas. Gemiddeld genomen verschilt de waterkwaliteit van de Everlosebeek
niet veel van de gebiedsgemiddelden binnen het beheersgebied van WPM. Ook in de
Everlosebeek zijn de algemene probleemstoffen fosfaat, nikkel, koper, zink en in mindere
mate stikstof normoverschrijdend aanwezig.
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Trend
Op het gebied van de waterkwaliteit is geen duidelijke trend te herkennen. Opvallend is het
jaar 2004 waarbij vooral fosfaatgehalten verhoogd aanwezig zijn (tab.6). De oorzaak is
moeilijk te achterhalen. In 2002 is de inlaat vanuit de Noordervaart verhoogd. Dit heeft echter
geen directe relatie met de verhoogde waarden uit 2004 omdat het inlaatwater in 2004 geen
verhoging laat zien ten opzichte van de andere jaren in de periode 2000-2008.
Daarbij zijn de jaren 2004 en 2005 in Everlosebeek minder frequent bemeten en kunnen
afzonderlijke waarden een grotere invloed hebben op de uiteindelijke toetswaarde. Wat
betreft de overige parameter zijn er geen opmerkelijke meetwaarden of ontwikkelingen waar
te nemen.
Tabel 6 toetswaarden 2000-2008 op meetpunt OEVER900
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Waterkwantiteit
De Everlosebeek is van nature een vrij afwaterende beek die sterk zou moeten reageren op
neerslaginvloeden. Dit is in de huidige situatie niet meer het geval. De invloed van neerslag is
nog wel terug te vinden in de afvoergegevens maar de basisafvoer van de beek is volledig
kunstmatig doordat er gedurende het hele jaar water wordt ingelaten vanuit de Noordervaart.
Bij Beringe wordt vanuit de Noordervaart in het zomerhalfjaar gemiddeld 400 l/s en in het
winterhalfjaar gemiddeld 220 l/s ingelaten. Met de inlaat van water wordt voldaan aan de
watervraag binnen het stroomgebied van de Everlosebeek. Bij gemaal Lange Heide (fig.1
ongeveer OEVER400) wordt water uit de Everlosebeek gepompt en ingelaten in de Lange
Heide.

Tabel 7Debieten in de Everlosebeek 2008
Debieten Everlosebeek
0.7
0.6

Datum

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

17-dec-08

3-dec-08

19-nov-08

5-nov-08

22-okt-08

8-okt-08

24-sep-08

10-sep-08

27-aug-08

30-jul-08

13-aug-08

2-jul-08

16-jul-08

4-jun-08

18-jun-08

21-mei-08

7-mei-08

23-apr-08

9-apr-08

26-mrt-08

12-mrt-08

27-feb-08

13-feb-08

30-jan-08

2-jan-08

16-jan-08

0

Debiet (m3/s)
Kaumeshoek (Inlaat everlosebeek)

Koelbroek (Afwatering everlosebeek)

Gemaal Lange heide (Afwatering richting Lange Heide)

In bovenstaande figuur worden de afvoeren op drie locaties weergegeven. Uit de figuur wordt
duidelijk dat de inlaat van water in de Everlosebeek bij Beringe sterk samenhangt met de
watervraag van gemaal Lang Heide maar dat een groot deel van de waterinlaat toch door de
Everlosebeek zelf wordt benut.
Het meetpunt Koelbroek (fig.1 ongeveer OEVER750) laat de afwatering van het
stroomgebied van de Everlosebeek en de inlaat zien. Uit de grafiek is duidelijk op te maken
dat de afvoer van de Everlosebeek na de inlaat en het uitlaatpunt bij Lange Heide ook wordt
beïnvloed door neerslag.
De reeksen van de inlaat en afwatering van de Evelosebeek kruisen elkaar in een normale
situatie ongeveer in april en in oktober. In april neemt de watervraag toe en wordt de inlaat
langzaam vergroot tot 400 l/s in het zomerseizoen. De inlaat neemt vervolgens na het
groeiseizoen weer af. Dit is ongeveer in oktober. Figuur 7 laat duidelijk zien dat er een grote
watervraag is. Dit wordt gevisualiseerd doordat de inlaat groter is dan de afwatering in het
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zomerhalfjaar. Zonder de inlaat zou de monding van de Everlosebeek dan ook droogvallen in
de zomer.

Trend
De waterkwantiteit in de Everlosebeek laat een duidelijk verloop zien. De inlaat is in 2002
aanzienlijk verhoogd. Dit is ook duidelijk terug te zien in de onderstaande figuur.
De totale afvoer van de Everlosebeek is echter geleidelijk aan het teruglopen gedurende de
overzichtsperiode 2000-2008. De oorzaak hiervan is een beter en gerichter gebruik van water
door de waterbeheerder en een groeiende vraag van inlaatwater door gemaal Lange Heide,
wat tussen de inlaat en het afvoerpunt ligt en water onttrekt uit de Everlosebeek.
De ontwikkelingen in de Everlosebeek zijn dus te wijten aan menselijk handelen en hebben
geen natuurlijk verloop over de tijd. De Everlosebeek functioneert daarmee vooral als
doorvoerkanaal en heeft weinig oorspronkelijke/natuurlijke kenmerken.
Inlaat en afvoerdebiet Everlosebeek (voortschrijdend gemiddelde (4 weken))
0.9
0.8

waarde (m3/s)

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

Inlaatdebiet

Figuur 8 Inlaat- en afvoerdebiet van de Everlosebeek
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