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Samenvatting
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.
Op basis van de geaggregeerde macrofaunamonsters scoort het KRW-waterlichaam
Haelensebeek 0,49 ekr (klasse matig). De Uffelse- en Haelensebeek scoren gemiddeld 0,44
ekr. De beek stroomt hier langzaam, is op de meeste plekken nog relatief breed, kent veel
plantengroei en een relatief hoge saprobie. De Thornerbeek en Itterbeek scoren
respectievelijk 0,56 ekr en 0,62 ekr. Deze beken zijn smaller, kennen een hogere
stroomsnelheid en het substraat bestaat hier meestal uit hard zanderig materiaal. Hierdoor
wordt hier een hoger aantal positief dominante en kenmerkende soorten aangetroffen
waardoor de score hoger wordt. De Haelensebeek en Thornerbeek laten vanaf de jaren 80
een kleine stijging in de ecologische kwaliteit zien. De Uffelsebeek en Itterbeek laten een
grote verbetering zien.
De visstand in het waterlichaam Haelensebeek scoort 0,57 ekr, de doelstelling is 0,50 ekr.
Hiermee voldoet de visstand van het waterlichaam Haelensebeek aan de doelstellingen voor
de KRW. De visstand heeft de potentie om verder te verbeteren aangezien de benedenloop
nog sterk verstuwd is waardoor vrije migratie tussen Maas en beek onmogelijk is. De juiste
soorten zijn aangetroffen alleen nog niet in de juiste abundantieverhoudingen. De rheofiele
(stromingsminnend) vissen en vooral de migrerende vissen maken een te klein aandeel van
de visstand uit. Wanneer we per waterloop de visstand bekijken scoren de
Haelense/Uffelsebeek en de Itterbeek respectievelijk 0,58 en 0,56 ekr. De Thornerbeek en
vooral de Panheelderbeek scoren een stuk slechter, respectievelijk 0,39 en 0,24 ekr.
De vegetatie van het waterlichaam Haelensebeek scoort 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.
De aangetroffen diatomeeënsamenstelling op OITTE300 en OHAEL875 scoren 0,61 en 0,62
ekr (klasse goed). Meetpunt OUFFE050 scoort 0,45 ekr (klasse matig). De soortenrijkdom is
hier een stuk lager als op de andere meetpunten. Op meetpunt OUFFE050 is de
zuurstofbehoefte lager (boven 40%) en de saprobie een stuk hoger als op de andere
meetpunten.
De chemische waterkwaliteit is redelijk. 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 als gevolg van doorbelasting uit België. Wat betreft de
Itter- en Thornerbeek is een vergelijkbare situatie waarneembaar. Opvallend hierbij zijn de
lage zuurstofwaarden in de Panheelderbeek. Dit komt mogelijk doordat de zuivering in
Panheel zijn effluent loost in deze beek. De algemene kwaliteitsontwikkeling van de beken is
stabiel en de waterkwaliteit is de afgelopen tien jaar weinig veranderd.

De afvoer van de Thornerbeek reageert alleen snel met extreme buien en de basisafvoer is
constant over het jaar heen. De Uffelsebeek heeft een meer natuurlijke afvoer waarbij
duidelijk de seizoenen te onderscheiden zijn. De Haelensebeek volgt dit patroon redelijk
behalve dat de afvoer van de Haelensebeek in de zomer zeer laag is. Dit komt omdat de
Panheelderbeek het effluent van de RWZI in Panheel moet verdunnen waardoor over het
algemeen in droge perioden meer water vanuit de Uffelsebeek in de Panheelderbeek
ingelaten. Hierdoor krijgt de Haelensebeek minder water. Vanaf 2000 tot nu is er (naast de
seizoensinvloeden) geen duidelijke ontwikkeling te zien in de afvoer.
De visstand, vegetatie en diatomeeën voldoen al aan de KRW-doelstellingen. Macrofauna
voldoet nog net niet aan de KRW-doelstellingen. Betreft de chemische waterkwaliteit voldoen
voornamelijk de zware metalen en fosfaat nog niet aan de KRW-doelstelling.
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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 Thornerbeek 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. Ten 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 meetpuntomschrijvingen. Zie bijlage 1 voor foto’s van de monsterlocaties.

Meetpuntcode
OUFFE050
OUFFE550
OUFFE575
OUFFE700
OUFFE905
OUFFE900
OHAEL600
OHAEL650
OHAEL750
OHAEL800
OHAEL875
OHAEL900
OITTE200
OITTE300
OITTE400
OITTE600
OTHOR500
OTHOR900
OPANH400
OPANH800
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 thv Leerkeven
Panheelderbeek kern 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
X
X
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Figuur 1: Ligging van de meetpunten.
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3 Methode van 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

1,0

Referentie condities of Zeer
Goede Ecologische Toestand
0,8

Goede Ecologische
Toestand (GET)
0,6
EKR

Matig
0,4

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 R13
is KMmax 65%, voor R14 is KMmax 51% etc.
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
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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 (Figuur 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.
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Figuur

3:

Cenotypen-

netwerk
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. 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 (zie Tabel 2) 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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Tabel 2: De klassenindeling en formule van de Sladecek-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

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 totale 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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4 Resultaten monitoring 2009
4.1 Macrofauna
Op 20 april en 6 mei 2009 zijn zes meetpunten in het waterlichaam Haelensebeek
bemonsterd op macrofauna.
Tabel 3 Ecologische beoordeling m.b.v. de KRW-R5-maatlat

Op basis van de zes geaggregeerde monsters scoort het KRW-waterlichaam Haelensebeek
0,49 ekr (klasse matig)(tab.3). De meetpunten in de Uffelse- en Haelensebeek scoren
gemiddeld 0,44 ekr. De beek stroomt hier langzaam, is op de meeste plekken nog relatief
breed en kent veel plantengroei. Hierdoor kennen de Uffelsebeek en Haelensebeek een
relatief matige ecologische waarde. De Thornerbeek en Itterbeek scoren respectievelijk 0,56
ekr en 0,62 ekr. De Thornerbeek en de Itterbeek zijn smaller, 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
in de Thornerbeek en Itterbeek.
Op het meetpunt in de Thornerbeek (OTHOR500) zijn relatief veel negatief dominante
borstelwormen aangetroffen. Dit meetpunt kent ook veel kenmerkende soorten zoals het
meetpunt OITTE300. Op de plaatsen waar slib ligt zijn veel borstelwormen (Limnodrilus
spec.) aangetroffen. Deze borstelwormen indiceren een hoge saprobie. Bij de beoordeling
m.b.v. de Sladecek-index (fig.4) komt dit terug als een sterke verontreiniging. Het lijkt erop dat
op het meetpunt OTHOR500 de hoge saprobie een belangrijke beperkende factor is voor het
behalen van een hogere ecologisch kwaliteitsniveau.

4,00
Abundantie
Abundantieklassen
3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00
OHAEL650

OHAEL800

OITTE300

OTHOR500

OUFFE050

OUFFE575

Figuur 4 De macrofaunasamenstelling per monsterlocatie beoordeeld met de Sladececk-Index
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Op meetpunt OUFFE050 is één exemplaar van de steenvlieg Nemoura cinerea (fig.5)
aangetroffen. Deze steenvlieg is een typische beekbewoner met een voorkeur voor delen met
halfvergane
bladpakketten,
veel
emerse vegetatie of grind. N. cinerea
is in vergelijking met de andere
soorten steenvliegen sterk resistent
tegen waterverontreiniging. Ze vereist
een relatief laag zuurstofgehalte
(40%) en wordt nauwelijks beïnvloed
door de temperatuur. N. cinerea wordt
in WPM-beheergebied vaker in kleine
aantallen
aangetroffen
snelstromende
beken
Maasterras.

Soms

op
op

duiken

de
het

enkele

exemplaren op in laaglandbeken aan
Figuur 5 De steenvlieg Nemoura cinerea
de westkant van de Maas.

Trend
In figuur 6 zijn alle beschikbare voorjaarsmonsters weergegeven per waterloop. De
Haelensebeek en Thornerbeek laten van de jaren 80 een kleine stijging in de ecologische
kwaliteit zien. De Uffelsebeek en Itterbeek laten een grote verbetering zien. Daar is het
aandeel kenmerkende en positief dominanten soorten duidelijk gestegen en het aandeel
negatief kenmerkende soorten gedaald.
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Figuur 6 Trendgrafiek van alle beschikbare voorjaarsmonsters per waterloop getoetst aan de natuurlijke
R5-maatlat
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4.2 Vissen
Op 24 en 24 augustus en 3 september 2009 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 van het waterlichaam Haelensebeek mbv KRW-R5-maatlat (zie
bijlage 3 voor een uitgebreide uitdraai).

De visstand in het waterlichaam Haelensebeek scoort 0,57 ekr (tab.7). De doelstelling is 0,50
ekr. Hierdoor heeft de visstand van het waterlichaam al het goede ecologisch potentieel
behaald. Voor de beoordeling zijn alleen de meetpunten binnen het R5-deel getoetst. Het
meetpunt OHAEL600 valt buiten dit R5-deel.
De visstand heeft de potentie om verder te verbeteren aangezien in de benedenloop nog
sterk verstuwd is waardoor vrije migratie tussen Maas en beek onmogelijk is. De juiste
soorten zijn aangetroffen alleen nog niet in de juiste verhoudingen. De rheofiele
(stromingsminnende) vissen en vooral de migrerende vissen maken een te klein aandeel van
de visstand uit. Slecht 2% van de vangst bestaat uit migrerende vissen.
In totaal zijn er in het waterlichaam Haelensebeek 25 vissoorten aangetroffen. Van de
aangetroffen soorten wordt de kleine modderkruiper, bittervoorn en het bermpje beschermd
door de Flora- en Faunawet. Opmerkelijk is het grote aandeel bittervoorn; 49% van het totaal
aantal gevangen vissen is bittervoorn. De grote aandelen bittervoorn worden in de
Haelense/Uffelsebeek en de Panheelderbeek aangetroffen.

Tabel 5 Beoordeling visstand per waterloop mbv KRW-R5-maatlat
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Wanneer we per waterloop de visstand bekijken scoren de Haelense/Uffelsebeek en de
Itterbeek respectievelijk 0,58 en 0,56 ekr. De relatief hoge scores worden veroorzaakt door
een hoog aantal soorten, een redelijk aandeel rheofiele en habitatgevoelige vissoorten en een
laag aandeel eurytope vissoorten. De Thornerbeek en vooral de Panheelderbeek scoren een
stuk slechter, respectievelijk 0,39 en 0,24 ekr. Het aantal soorten is daar lager en vooral de
verhoudingen tussen de verschillende visgildes is nog niet wat het moet zijn. Het aandeel
migrerende soorten is in elke waterloop zeer laag.
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4.3 Vegetatie
In 2009 zijn door ECOLOGICA 6 trajecten in het waterlichaam Haelensebeek bemonsterd.
Twee trajecten in de Haelensebeek, twee trajecten in de Uffelsebeek en één traject in de
Itterbeek en één in de Thornerbeek (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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4.4 Diatomeeën
In het waterlichaam Haelensebeek zijn de meetpunten OUFFE050, OITTE300 en OHAEL875
op 14 april 2009 bemonstert op diatomeeën. De aangetroffen soorten en hun abundanties zijn
getoetst aan de KRW-R5-maatlat (tab.6 en bijlage 5). 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 OITTE300
en OHAEL875 scoren 0,61 en 0,62 ekr (klasse goed). Meetpunt OUFFE050 scoort 0,45 ekr
(klasse matig). De soortenrijkdom is hier een stuk lager dan op de andere meetpunten.

Tabel 7 Beoordeling m.b.v. KRW-R5-maatlat

Naast de KRW-maatlat zijn de gegevens ook getoetst met de Van Dam-Index (Van Dam et al,
1994)(tab.7) De Van Dam-Index indiceert een pH rond de 7 of iets hoger. De
zuurstofbehoefte is matig (boven 50% verzadiging). Op meetpunt OUFFE050 is de
zuurstofbehoefte lager (boven 40%) en de saprobie een stuk hoger. De trofie is op alle
meetpunten eutrafent.

Tabel 8 Van Dam-index
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4.5 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 9 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 10 Chemische beoordeling stroomgebied Haelensebeek. De getallen zijn meetwaarden
(toetswaarden). De meetpunten zijn op verschillende momenten in het jaar bemonsterd waarna de
getallen statistisch worden gebundeld tot 1 getal. Dit verschilt per parameter; 90 percentiel /10
percentueel / gemiddelde /zomergemiddelde).

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 Thornerbeek 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 OTHOR900; Hier mondt het water van de
Thornerbeek uit in de Maas.

Tabel 11 Chemische beoordeling stroomgebied Haelensebeek. De getallen zijn meetwaarden
(toetswaarden). De meetpunten zijn op verschillende momenten 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.
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4.6 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 Thornerbeek, 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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