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1 Inleiding
Het meetrapport dat voor u ligt bevat de monitoringsresultaten uit 2010 van de biologische en
chemische waterkwaliteitsmonitoring voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) in het waterlichaam
1

Oostrumschebeek . Dit meetrapport is 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 Oostrumschebeek wordt toegedeeld tot het KRW-type R5: langzaamstromende
middenloop/benedenloop op zand. Voor de toetsing voor de KRW worden alleen meetpunten
gebruikt die in het R5-deel van het waterlichaam Oostrumschebeek liggen: vanaf meetpunt
OOOST100 t/m de monding in de Maas. Alle meetpunten liggen dus in het R5-deel en
worden gebruikt voor toetsing aan de KRW-doelstellingen. 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.
Het stroomgebied van de Oostrumschebeek ontspringt in het ontginningsgebied van de
voormalige Peel en stroomt in noordoostelijke richting af en mondt daar uit in de Maas. Vanaf
de oorsprong van de beek tot en met de rand van het Maasdal is het verval gering. In het
Maasdal is het terrein meer geaccidenteerd en wordt gerekend tot het terrassenlandschap.
e
e
Aan het einde van de 19 eeuw en begin 20 eeuw is veel hoogveen in het gebied gewonnen.
Daarna is er een intensieve afwatering en ontwatering aangelegd en zijn de (voor de
landbouw) meest geschikte grond in cultuur gebracht als grasland en bouwland en is op de
hogere gronden naaldbos aangeplant. In de jaren ’60 en ’70 hebben er verschillende
ruilverkavelingen gericht op landbouw plaats gevonden. In deze tijd zijn grote delen van de
Oostrumschebeek genormaliseerd en zijn er verschillende stuwen geplaatst. Het deel van de
Oostrumschebeek op landgoed Geysteren is nooit genormaliseerd. Tevens is toen
waterinlaat vanuit de Helenavaart gerealiseerd (naar: Verlinden & Visman, 2002). Vanaf 1999
is er begonnen met het herinrichten van Oostrumschebeek. Drie stuwen zijn vispasseerbaar
gemaakt, een zandvang verwijderen en is het maaibeheer aangepast. Anno 2010 is een groot
deel van de beek al heringericht en zijn veel stuwen verwijderd of zijn
vismigratievoorzieningen aangelegd. Momenteel is vrije migratie mogelijk van de Maas tot net
voorbij het dorpje Oostrum.
De Oostrumschebeek van de monding in de Maas tot de instroom van de Kraak heeft vanuit
provinciaal beleid een specifieke ecologische functie (SEF) gekregen.

1

KRW-waterlichaam Oostrumsebeek: NL57_OLB_02
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2 Monsterlocaties
Tabel 1: Monsterlocaties en meetpuntomschrijvingen. Zie bijlage 1 voor foto’s van de monsterlocaties.

Meetpuntcode
Meetpuntomschrijving
Oostrumschebeek
Geysteren
OOOST900
Oostrumschebeek st. Wilbertsweg
OOOST850

Mafa
X

Vis Vege Diat Chemie
X
X
X
X
X

OOOST720

Oostrumschebeek Heiveld

OOOST700

Oostrumschebeek Rosmolen

OOOST550

Oostrumschebeek Spralandweg

OOOST525

Oostrumschebeek Oostrum2

OOOST520

Oostrumschebeek

OOOST500

Oostrumschebeek Oostrum

OOOST450

Oostrumschebeek net bns duiker A73

OOOST425

Oostrumschebeek Leunse Paes 2

OOOST399

Oostrumschebeek Leunse Paes

X

X

OOOST300

Oostrumschebeek Laagriebroek

X

X

OOOST200
OOOST100

Oostrumschebeek Bongerd
Oostrumschebeek

Kwan

X

X
X
X

X

X
X
X
(ongeveer)

X
X
X
X

X
X

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
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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). KMmax; 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
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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 (het gewicht)
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 saprobie staat voor de
hoeveelheid en intensiteit van afbraak van 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 (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

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

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;

10

percentiel(zuurstof),

90

percentiel(temperatuur)

of

gemiddelde(zuurgraad).
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 Oostrumschebeek 2010
4.1 Macrofauna
In het voorjaar van 2010 is de Oostrumschebeek op zes meetpunten bemonsterd (tab.1 en
fig.1). Het KRW-waterlichaam Oostrumschebeek scoort voor macrofauna 0,56 ekr (matige
ecologische toestand)(tab.3).

Tabel 3 Macrofaunamonsters getoetst aan de KRW-R5-maatlat

De losse trajecten scoren erg verschillend. Het meetpunt OOOST720 scoort veruit het beste,
0,84 ekr (zeer goede ecologische toestand). Dit traject ligt volledig in het bos, kent een iets
groter verval en is nooit genormaliseerd. Het substraat bestaat grotendeels uit grof zand met
hier een daar grof organisch materiaal.
Door de hogere stroomsnelheid en het
zeer natuurlijke karakter is het aantal
kenmerkende soorten en de abundantie
van positief dominante soorten zeer
hoog. Het aantal kenmerkende soorten,
voor een langzaam stromende middenen benedenloop op zand, is hier 32% in
vergelijking met 6-18% op de andere
meetpunten in Oostrumschebeek. De
meeste
positief
dominante
en
kenmerkende soorten zijn aangepast
aan
relatief
zuurstofrijke
omstandigheden, harde substraten en
helder water. Je moet hierbij denken
aan bepaalde soorten kokerjuffers,
libellen (zoals
kriebelmuggen,

de weidebeekjuffer),
vedermuggen
en

watermijten. De abundantie negatief
dominante
soorten
(soorten
die
dominant worden bij belaste milieus) is

Figuur 4 Meetpunt OOOST720

op meetpunt OOOST720 erg laag (8%)
in vergelijking met de andere meetpunten (18-38%).

Het meetpunt OOOST300 scoort 0,33ekr (ontoereikende ecologische toestand). Het
meetpunt is volledig genormaliseerd, kent een lage stroomsnelheid en is zeer kaal en
monotoon betreft structuren. De lage stroomsnelheid zorgt voor veel ophoping van organisch
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materiaal wat veel zuurstof consumeert. De bodem bestaat bijna geheel uit slib (grotendeels
met H2S). Hier worden dus veel negatief dominante soorten aangetroffen. De meeste zijn
goed aangepast aan zuurstofarme condities. Je moet hierbij vooral denken aan verschillende
soorten slakken, borstelwormen (bij sportvissers beter bekend als vers de vase) en
verschillende soorten rode muggenlarven. De rode muggenlarven bevatten veel hemoglobine
(stof die zuurstof bindt in het bloed) waarmee ze in zuurstofarme milieus toch nog voldoende
zuurstof op kunnen nemen. Veel (negatief dominante) slakken zijn kenmerkende voor milieus
met veel organisch materiaal (o.a. dood planten materiaal en slib) wat meer hoort bij een
poldersloot in plaats van een snel stromende beek met een harde zandbodem.
De overige meetpunten scoren tussen de 0,49 en 0,59 ekr (matige ecologische toestand). De
trajecten kennen een redelijke stroomsnelheid en de inrichting is redelijk divers. De
meetpunten kennen een afwisseling tussen zanderige bodem in de open delen en organische
bodems op de meer begroeide delen. De oevervegetatie is ook redelijk ontwikkeld wat
bijdraagt aan een grotere diversiteit aan soorten. Vooral oppervlakte wantsen zoals
schaatsenrijders profiteren hiervan. Op deze trajecten worden zowel positief dominante,
negatief dominante als kenmerkende soorten aangetroffen in ongeveer een gelijke
verhouding.
De vondst van de rivierbodemwants (Aphelocheirus aestivalis)(fig.5) in de benedenloop van
de Oostrumsebeek (OOOST900) is het apart vermelden waard. De Rivierbodemwants is
sterk afhankelijk van een goede zuurstofhuishouding en een hard bodemsubstraat (liefst
kiezels). Door de slechte waterkwaliteit in de laatste eeuw was de soort uit de meeste beken
verdwenen. Tot voor kort werd deze soort alleen (in WPM-beheergebied) alleen in de Niers
nabij Gennep aangetroffen. In 2010 is de soort, na een lange afwezigheid, weer in enkele
beken aangetroffen. Dit duidt op een verbetering van de waterkwaliteit (en inrichting) van de
beken en Maas. De verspreiding vindt zeer waarschijnlijk via Maas plaats aangezien de
beestjes zich alleen kruipend over de bodem kunnen verplaatsen.
.

Figuur 5 Twee rivierbodemwantsen uit de Swalm

8 <<

Meetrapport Oostrumschebeek 2010

Trend
Van de meetpunten OOOST300 en OOOST900 zijn voldoende macrofaunamonsters
beschikbaar om een trendgrafiek (fig.6) te laten zien. Het meetpunt OOOST300 laat geen
duidelijke verbetering of verslechtering zien. Het traject is in 2010 nog steeds genormaliseerd.
Het meetpunt OOOST900 laat een verbetering van de ecologische kwaliteit zien. Zeer
waarschijnlijk zal dit meetpunt over enkele jaren stabiel boven de 0,60 ekr blijven scoren en
dus de goede ecologische toestand behalen.

OOOST900
OOOST300
1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
1982

1986

1988

1990

1992

1995

1998

2003

2010

Figuur 6 Trendweergave van KRW-R5-maatlat macrofaunabeoordelingen van de meetpunten
OOOST900 en OOOST300.

>> 9

Meetrapport Oostrumschebeek 2010

4.2 Vissen
Op 7 en 8 september is de Oostrumschebeek op zes locaties (zie tab.1 en fig.1) bemonsterd
op vis m.b.v. elektrovisserij. Voor deze rapportage zijn de ruwe vangstgegevens (200m330m) omgerekend naar een standaard monsterlengte van 300 meter waarmee ongelijke
bemonsteringsinspanningen per traject recht getrokken worden.
Tabel 4 Vangstsamenstelling van zes trajecten in de Oostrumschebeek

Tijdens de visstandbemonstering in de Oostrumschebeek zijn 21 vissoorten aangetroffen
(tab.3). Dit zijn relatief veel vissoorten. Bijna alle gewenste vissoorten zijn aanwezig.
Regionaal zeldzame vissoorten zijn niet aangetroffen. Serpeling is regionaal de zeldzaamste
vissoort.
De volgende vissoorten zijn tijdens de bemonstering niet aangetroffen maar in het verleden
wel: bittervoorn (waargenomen tussen 1990-2000 in benedenloop), blauwband (1990-2000
benedenloop), karper (1990-2000 benedenloop), kroeskarper (1990-2000, 2003 bovenloop),
zonnebaars (2003/2004, bovenloop), Amerikaanse hondsvis (2008 monding) en giebel (1990,
monding)(bronnen: OVB,1990; Crombaghs et al., 2000; Dorenbosch et al.,2005; NHGL,
2008).
Het aandeel eurytope (weinig kritische) soorten is vrij hoog (73%) en bestaat voornamelijk uit
alver, baars, blankvoorn en driedoornige stekelbaars. Het aandeel rheofiele vissoorten is aan
de lage kant (21%). Het aandeel migrerende vissoorten (aal, kopvoorn, serpeling en winde) is
laag. De migrerende vissoorten zijn alleen aangetroffen in de (vanaf de Maas) vrij migrerende
benedenloop.
In het heringerichte traject in de Leunse Paes (OOOST425) zijn laagtes gegraven die al snel
onderlopen bij een hogere afvoer. De visstand profiteert hier sterk van. 42%N van de totale
vangst in de Oostrumschebeek is gevangen op deze ondergelopen delen tussen de
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vegetatie. Het betroffen vooral grote scholen jonge vis. De laagtes in de Leunse Paes
functioneren duidelijk als paai- en opgroeigebied voor vissen. Door de abundante
oevervegetatie is er voldoende schuilgelegenheid voor jonge vis en kunnen volwassen vissen
hun eieren afzetten. Ook de snoek profiteert flink van het grote aanbod aan eten. Het
aanleggen van laagtes naast de beek die onder lopen bij hogere afvoeren is sterk aan te
raden wil men een beeksysteem ecologische herstellen.

Figuur 7 Het traject in de Leunse Paes. Op de foto zijn de ondergelopen oeverzones slechts beperkt
zichtbaar.

De visstand in de Oostrumschebeek is matig. De visstand in het vrij migreerbaar deel
(benedenloop) is beter als die in de bovenloop/benedenloop. Door het verder herinrichten van
de boven- en middenloop en het verwijderen van vismigratiebarrieres kan de visstand in de
Oostrumschebeek nog een stuk verbeteren.

KRW-beoordeling
De verkregen visgegevens zijn getoetst met natuurlijke KRW-vissenmaatlat voor het
watertype R5. Getoetst aan de natuurlijke maatlat scoort de visstand van de
Oostrumschebeek 0,51 ekr. Het aantal rheofiele, eurytope, habitatgevoelige en in mindere
mate migrerende soorten is goed. De verhouding tussen de verschillende visgilden (eurytoop,
migrerende, habitatgevoelig en rheofiel) is onvoldoende. Het aandeel habitatgevoelige,
rheofiele en vooral migrerende vissoorten is te laag. Het aandeel eurytope vissen te hoog. De
juiste soorten zijn wel aanwezig alleen nog niet de juiste verhouding. Er komen te veel weinig
kritische vissen voor en te weinig typische beekvissen.
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De Oostrumschebeek heeft voor vis een lagere doelstelling gekregen. De verlaagde
doelstelling (goed ecologisch potentieel = gep) is 0,45 ekr. Met een huidige toestand van 0,51
ekr is het goede ecologische potentieel gehaald.

Figuur 8 KRW-beoordeling van de visstand in de Oostrumschebeek m.b.v. de R5-maatlat.
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4.3 Vegetatie
In 2010 zijn in de Oostrumschebeek op zes locaties vegetatieopnames uitgevoerd (fig.1 en
tab.1) volgens KRW-richtlijnen.
De totale vegetatie voor het waterlichaam Kwistbeek wordt beoordeeld met de goede
ecologische toestand (0,79 ekr)(tab.5). Op de meeste locaties zijn voldoende bomen op de
oever aangetroffen. Kroos is niet aangetroffen. Draadalgen zijn alleen in de bovenloop
(OOOST300) aangetroffen. Op bijna elke locaties zijn voldoende beekrelevante soorten
aangetroffen. Alleen op locatie OOOST720 is een zeer beperkt aantal beekrelevante soorten
aangetroffen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de ligging in het bos (veel
beschaduwing).
Tabel 5 KRW-beoordeling vegetatie m.b.v. KRW-R5-maatlat

De watergebonden vegetatie in de Oostrumschebeek bestaat voornamelijk uit (zeer)
algemene soorten van voedselrijk water die enige vervuiling tolereren.
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4.4 Diatomeeën
Op 15 april 2010 is de Oostrumschebeek op meetpunt OOOST900 bemonsterd op
diatomeeën. Het meetpunt is zoveel mogelijk benedenstrooms geplaatst om zoveel mogelijk
alle invloeden van de gehele beek mee te nemen. Voor de bemonstering zijn stukjes riet
verzameld.
Tabel 6 KRW-beoordeling m.b.v. R5-maatlat (zie bijlage 4 voor de volledige uitdraai)

De aangetroffen diatomeeënsamenstelling in het monster uit de Oostrumschebeek scoort
0,57 ekr (matig)(tab.6). In totaal zijn er 39 taxa aangetroffen. Ulnaria biceps, Achnanthidium
minutissimum, Fragilaria famelica, en Gomphonema parvulum (fig.9) zijn het meest dominant.
De soorten zijn indicerend voor een matig voedselrijk tot voedselrijk milieu. De beoordeling
met de Van Dam-index (zie bijlage 5) laat zien dat er voornamelijk stikstofautrofe soorten
aangetroffen worden die tolerant zijn voor matige concentraties stikstof. De zuurstofbehoefte
van de aangetroffen soorten is hoog, boven de 80% verzadiging. De saprobie of de
hoeveelheid aanwezige organische stoffen is laag. Het biologisch zuurstofverbruik (BZV of
BOD) is 2-4 mg/l.

Figuur 9 Gomphonema parvulum, één van de
dominante taxa in de Oostrumschebeek
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4.5 Waterkwaliteit
De chemische waterkwaliteit van de Oostrumschebeek wordt op verschillende locaties
gemeten. De locaties zijn verdeeld over het stroomgebied en geven een duidelijk beeld van
de verschillende stoffen en hoe deze zich verplaatsen via het water.
Er wordt voor het officiële KRW meetnet niets gemeten in de Oostrumschebeek. Dit betekend
echter niet dat de waterkwaliteit van deze beek niet onder de zorgplicht van de KRW valt.
De meetpunten die vanuit het regulier integraal meetnet van Waterschap Peel en Maasvallei
worden bemonsterd zijn: OOOST100, OOOST300, OOOST520 en OOOST900 (tab.1 en
fig.1).
Het stoffenpakket, wat al enige jaren wordt bemonsterd en geanalyseerd op de verschillende
meetpunten, bestaat uit de volgende parameters:

Tabel 7 Parameters standaardmeetpakket

Niet alle parameters zijn even relevant voor het bepalen van de algehele chemische
waterkwaliteit. In tabel 8 is een selectie gemaakt van een aantal parameters. Hierbij is ook
een score afgegeven welke een waardeoordeel geeft aan de gemeten gehalten op
verschillende locaties.
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Tabel 8 Chemische beoordeling stroomgebied Oostrumschebeek. 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). De kleur geeft
aan in hoeverre de voor de KRW geldende (concept) norm wordt overschreden. 'Zeer goed' = concentratie kleiner
dan 0,5 maal de norm; 'goed' = concentratie onder de norm; 'matig' = concentratie overschrijdt de norm 1-2 maal;
'ontoereikend'=concentratie overschrijdt de norm 2-5 maal; 'slecht' = concentratie overschrijdt de norm meer dan 5 x.
Voor zuurstof moet de meetwaarde juist boven de norm zijn om te voldoen.

Verspreiding Nutriënten
De gegevens in de bovenstaande tabel laten de ontwikkelingen zien van de verschillende
stoffen over een aantal locaties in de Oostrumschebeek. Daarbij zijn de stikstofgehalten over
het hele beektraject constant. Alle waarden zijn onder de norm van 4 mg/l en kunnen als
“goed” worden bestempeld. De fosfaatgehalten daarentegen laten een minder goed beeld
zien maar worden van oorsprong tot monding wel lager. Bij het meest bovenstrooms gelegen
meetpunt is het fosfaatgehalte “ontoereikend” waarna de gehalten teruglopen. De waarden
zijn echter wel allen boven de norm en daarmee bestempeld als “matig”.
Verspreiding Zware Metalen
Wat betreft cadmium, chroom en lood is er weinig te melden voor de Oostrumschebeek. De
gehaltes van deze zware metalen zijn allen lager dan de halve normen worden als “zeer
goed” gekwalificeerd.
Koper, Nikkel en Zink daarentegen zijn wel in hogere mate aanwezig. De gehalten
schommelen en laten geen echte trend zien. Het is moeilijk te verklaren waar dit aan ligt. De
kwaliteit van de zijstromen die in de Oostrumschebeek uitmondden kunnen hierin bijdragen.
Binnen het beheergebied van het waterschap is het ook bekend dat bij het Maasdal de nikkelen zinkconcentraties hoger zijn dan in andere delen van het gebied. Dit is voor een groot deel
toe te schrijven aan toelevering vanuit de bodem en/of het grondwater.
Verspreiding andere parameters
Parameters als chloride, zuurgraad en zuurstofgehalte werden in het verleden minder kritisch
bekeken omdat de waarden veelal ver onder de normwaarden bleven. Met de nieuwe
normenset van de KRW (KRW normen algehele fysisch-chemische parameters voor
natuurlijke wateren) zijn er wat meer kritische eisen geformuleerd voor deze parameters. Het
is opvallend dat chloride, sulfaat en temperatuur voor enkele meetpunten de normen over- of
onderschrijden waardoor deze locatie- parametercombinaties matig scoren.
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De algehele chemische kwaliteit van het water in de Oostrumschebeek kan over het jaar
2010 als redelijk geclassificeerd worden. Niet alle normen zijn gehaald maar dit is deels te
wijden aan natuurlijke omstandigheden.
Trends
Ontwikkeling waterkwaliteit meetpunt OOOST900

Verhouding t.o.v. norm
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Figuur 10 Ontwikkeling waterkwaliteit

De ontwikkeling van de chemische waterkwaliteit is het best te beoordelen aan de hand van
het meest benedenstrooms gelegen meetpunt. Dit meetpunt (OOOST900) is ook het vaakst
bemeten. Uit de bovenstaande grafiek kan worden afgeleid dat in de Oostrumschebeek nikkel
het grootste probleem vormt. De concentratie van deze stof schommelt door de jaren heen
behoorlijk. In de eerste paar jaren is de concentratie redelijk constant. Na een dip in 2006
schommelt de waarde tussen 2 en 4 maal de norm van 6.3mg/l. De zinkwaarden laten een
voorzichtige trend naar boven zien en de koperwaarde schommelt tussen 1 en 3 maal de
norm. Koper nikkel en zink laten dus weinig ontwikkeling zien en zijn duidelijk de
probleemstoffen in de Oostrumschebeek. De rest van de parameters laten ook geen
duidelijke ontwikkeling zien maar concentreren zich rond of onder de normwaarde.
Oordeel Waterkwaliteit Oostrumschebeek
De waterkwaliteit laat weinig ontwikkeling zien en kan voor de Oostrumschebeek als redelijk
worden beoordeeld. Koper, nikkel en zink zijn duidelijk probleemstoffen. Deels zullen deze
stoffen via natuurlijke weg via het grondwater en de ondergrond in de beek terecht komen. Dit
moet echter nog onderzocht worden. Er is over de afgelopen 10 jaar geen duidelijke
ontwikkeling van de waterkwaliteit waar te nemen. Deze kan dus als stabiel worden
beoordeeld.
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4.6 Waterkwantiteit
Voor de Oostrumschebeek is meetlocatie Spraeland het belangrijkste meetpunt wat betreft
waterkwantiteit (ongeveer OOOST550 in figuur 1). Op dit meetpunt wordt de afvoer van de
beek bemeten via een overstortformule bij een tweetal stuwen. De waterstanden, klepstanden
en berekende afvoeren zijn in figuur 11 weergegeven.

Figuur 11: Water- en klepstanden en berekende afvoeren Oostrumschebeek Spraeland

Over het jaar 2010 zijn de afvoeren van de Oostrumschebeek continu gemeten. Opvallend in
figuur 11 is de hoge afvoerpiek in november. Deze werd veroorzaakt door extreme
neerslaghoeveelheden in het weekend van 13 en 14 november.

Figuur 12 Gemeten neerslag 2010 KNMI-meetstation Venray

Figuur 12 laat zien dat in het weekend van 13 en 14 november de neerslag op één bepaalde
dag niet bijzonder intensief was. De neerslag over het gehele weekend is echt wel
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uitzonderlijk. In 3 dagen tijd is er 80mm neerslag gevallen. Hierdoor zijn de beek afvoeren en
daarmee ook de beekpeilen uitzonderlijk gestegen.
Over de afvoer van de Oostrumschebeek zijn de volgende kentallen berekend:
Gemiddelde (m3/s) 0.379
Minimum (m3/s)

0.026 (06-07-2010)

Maximum (m3/s)

3.404 (14-11-2010)

Totaal 2010 (m3/s) 135.749
Standaard deviatie 0.286
Hieruit kan worden afgeleid dat de winter van 2010 extreem natte perioden heeft gekend.
Daarentegen waren er tijdens de zomer ook extreem droge perioden waarbij een
ontrekkingsverbod
voor
oppervlaktewateren
van
kracht
was.
De
extreme
weersomstandigheden van 2010 zorgden dus ook voor extremen in de afvoer van de
Oostrumschebeek.
Als de kentallen van de bovenstaande tabel ook voor de periode vanaf 2000 worden
weergegeven wordt duidelijk hoe extreem het jaar 2010 voor de Oostrumschebeek is
geweest.
Gemiddelde (m3/s) 0.273
Minimum (m3/s)

0.009 (01-10-2006)

Maximum (m3/s)

3.404 (14-11-2010)

Totaal 2010 (m3/s) 790.458
Standaard deviatie 0.244
De maximale waarde die in 2010 is voorgekomen is ook de maximale waarde van 10 jaar
afvoermeten in de Oostrumschebeek.De minimumwaarde komt ook in de buurt van het
minimum over 10 jaar maar wordt nog onderschreden door waarden in 2006 en 2008.
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Figuur 13 Afvoerkenmerken per jaar van de Oostrumschebeek
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Figuur 13 laat zien dat de afvoer van de Oostrumschebeek sterk varieert in de verschillende
jaren. 2010 kende een grote diversiteit binnen het jaar. Dit is duidelijk zichtbaar door de
verschillen voor minimum, maximum en gemiddelde voor dat jaar in de grafiek. Deze
verschillen kunnen veroorzaakt zijn door incidentele waarnemingen en zeggen dus niets over
de algehele toestand van het jaar en of het een nat of droog jaar. Daarvoor kan wel de
gemiddelde afvoer worden gebruikt.
De afvoer en de neerslagkarakteristieken worden dus sterk beïnvloed door de incidentele
situatie in november. Over het algemeen was het een zonnig jaar met normale
neerslaghoeveelheden met het eerder besproken weekend als uitzondering.
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