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Samenvatting
Aanleiding
Met de voorliggende analyse heeft waterschap Brabantse Delta het huidig functioneren van 't Merkske,
mogelijke effectieve maatregelen en de haalbaarheid van normen en doelen in beeld gebracht. De analyse
vormt de inbreng van het waterschap in de synthese die samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is
opgesteld (Beers et al., in prep.). Deze synthese vormt de basis om samen met VMM gebiedspartners te
raadplegen.
Plangebied
't Merkske is een deels grensvormende beek die zowel in Nederland als in Vlaanderen is aangewezen als
waterlichaam voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het bovenstroomse deel bestaat uit twee
bovenloopjes, waarvan het noordelijke, in Nederland gelegen bovenloopje wordt aangeduid als het Marksken
en het zuidelijke, in Vlaanderen gelegen bovenloopje als Noordermark. Het benedenstroomse deel van de
beek wordt in het vervolg aangeduid als 't Merkske. Het grootste deel van de beek ligt in en tussen
natuurgebieden en het waterlichaam heeft voor de KRW in beide landen de status natuurlijk.
Functioneren
beeksysteem
't Merkske vertoont een sterke mate van meandering, maar het Marksken en het bovenstroomse deel van de
Noordermark hebben daarentegen een sterk genormaliseerd karakter. Het onderhoud is op veel trajecten te
intensief en 't Merkske ligt in een relatief open gebied, waardoor er een gebrek is aan beschaduwing en aan
takken en blad in de beek. Mede door het gebrek aan beschaduwing worden de bovenstroomse delen door
riet gedomineerd. De diepe ligging van 't Merkske in het maaiveld beperkt natuurlijke erosie en sedimentatie
en heeft een negatief effect op de grondwaterstand in aanliggende natuurgebieden. De variatie in afvoer van
't Merkske is redelijk natuurlijk, wat mogelijk is door de ruimte voor overstromingen in het beekdal. In de
zomer is de afvoer en daarmee de stroomsnelheid echter laag door ontwatering en peilbeheer voor de
landbouw.
Toestand chemie en oorzaken
Vooral in het bovenstroomse deel van het stroomgebied komt in Nederland en Vlaanderen veel (intensieve)
landbouw voor, die de waterkwaliteit van de beek negatief beïnvloedt. De nutriëntenconcentraties liggen dan
ook boven de norm (zie onderstaande tabel). Hoewel er positieve trends zijn aangetoond over de periode
2000-2015 is het gezien de beperkte jaarlijkse afname niet aannemelijk dat op korte termijn de normen voor
nutriënten worden gehaald. Maatregelen op de zuivering Zondereigen en in de gevangenis van Wortel zullen
lokaal effect hebben en niet tot een hogere beoordeling van het gehele waterlichaam leiden. Zink wordt in
verhoogde concentraties aangetroffen, met het ondiepe grondwater als bron. Een vervolganalyse moet laten
zien of de hoge zinkconcentratie komt door (historische) belasting uit de landbouw of natuurlijke hoge
achtergrondconcentratie. Ammonium overschrijdt in 2016 voor het eerst sinds jaren de norm.
KRW-beoordeling voor Merkske voor rapportagejaar 2 0 1 7 (bron: Waterkwaliteitsportaal; legenda: rood =
s l e c h t / v o l d o e t niet; o r a n j e = ontoereikend; geel = matig; groen = Goede Ecologische T o e s t a n d ( G E T ) ; blauw
= voldoet).
Fysische-chemie
Toetswaarde
Temperatuur
16,9 ^
Zuurstof
68 Zo
Zoutgehalte
17 mg Cl/l
Zuurgraad (pH)
6,6
Fosfor totaal
0,20 mg P/l
Stikstof totaal
4,83 mg N/l
Specifiek verontreinigde stoffen
Ammonium
1,1 mg N/l
Zink
48 Mg Zn/l
Chemie
Niet-ubiquitaire stoffen
Biologie
EKR**
Overige waterflora
0,46
Macrofauna
0,35
Vis
0,28
* Norm is afhankelijk van pH en temperatuur
* * Ecologische Kwaliteitsratio (op een schaal van 0 tot 1)

Norm ( w a a r d e )
S18 C
ä 5 0 en 5 1 0 0 / 0
S40 mg Cl/l
ä 4 , 5 en S8,0
S0,11 mg P/l
S2,3 mg N/l
Norm (concentratie)
*
18,4 Mg Zn/l (MAC-MKE)
D

0

-

Doel ( E K R )
ä0,6
ä0,6
ä0,6

Biologische toestand en
knelpunten
Het doel voor overige waterflora is in 2013 gehaald, maar dit bleek niet structureel, want in 2016 was het
oordeel ontoereikend en daarmee zelfs lager dan in 2010. De variatie in beoordeling is vooral het gevolg van
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wijzigingen in soortensamenstelling. Verschillen tussen jaren lijken daarbij te ontstaan door natuurlijke
variatie, onder andere veroorzaakt door het weer, zoals het koude en zeer natte begin van de zomer in 2016.
Voor het onderdeel fytobenthos, de 'vastzittende' algen uit het lagere fosforgehalte benedenstrooms zich in
een hogere beoordeling. De grootste knelpunten voor planten en fytobenthos bestaan uit de hoge belasting
met nutriënten en het gebrek aan beschaduwing. Daarnaast kan het gevoerde onderhoud de gewenste
ontwikkeling van planten belemmeren.
De macrofaunabeoordeling is overwegend ontoereikend en blijft daarmee ver achter bij het doel. De
eenmalige inventarisatie op de 1000-soortendag van 2015 laat overigens zien dat de macrofauna op enkele
kansrijke locaties een groter aandeel gewenste soorten en individuen heeft dan uit de reguliere monitoring
blijkt. Ook op deze locaties voldoet de macrofauna echter nog niet aan het doel. Het gebrek aan substraat,
met name blad en hout, is een belangrijke oorzaak voor de ontoereikende beoordeling. Verder is de stroming
in de zomer te laag, de voedselrijkdom te hoog en duidt de aangetroffen macrofauna op een relatief hoge
organische belasting. Ook valt niet uit te sluiten dat aangetroffen zware metalen, zoals zink een negatief
effect hebben op macrofauna. Tot slot daalt in de Noordermark het zuurstofgehalte en kan dat een probleem
voor de gewenste macrofauna gaan vormen. Naast de toestand in de beek kan voor macrofauna tevens het
aanliggende landgebruik een knelpunt vormen. Veel kenmerkende macrofauna brengt een deel van zijn
levensstadia buiten het water door. In het stroomgebied van 't Merkske is nog veel landbouw aanwezig en de
inrichting en het beheer van de natuurgebieden is in de meeste gevallen niet afgestemd op de gewenste
macrofauna. Het is vooralsnog onduidelijk in hoeverre dit de macrofauna in de beek nadelig beïnvloedt.
De visvangsten worden in aantallen gedomineerd door bermpje, riviergrondel en driedoornige stekelbaars,
waarbij vooral de aandelen van bermpje en riviergrondel sterk tussen onderzoeksjaren kunnen fluctueren.
Tiendoornige stekelbaars heeft vaak ook een redelijk aandeel, vooral op bovenstroomse locaties. Uitheemse
vissen lijken de laatste jaren toe te nemen en dit is het duidelijkste te zien in de vangst aan zonnebaars.
Vooral het beperkte aantal stromingsminnende soorten en aandeel trekkende vissen leiden tot een
ontoereikende beoordeling. Door een gebrek aan stroming en de aanwezigheid van migratiebarrières in de
Boven Mark is het aanbod aan gewenste soorten beperkt. In 't Merkske zelf is de lage stroomsnelheid in de
zomer plaatselijk een knelpunt en moet het leefgebied gevarieerder worden. De opkomst van uitheemse
soorten, met name zonnebaars op korte termijn en de uitheemse grondels op lange t e r m i j n , vormt een
aandachtspunt, omdat deze exoten inheemse soorten kunnen verdringen.
Maatregelen
ter
verbetering
In deze analyse is gekeken naar effectieve maatregelen zonder de kosten daarvan in beschouwing te nemen.
De volgende maatregelen worden effectief geacht om de toestand van het beeksysteem te verbeteren:
1. inzetten op natuurlijker landgebruik;
2. nutriënten terugdringen;
3. aanbrengen/laten ontwikkelen van beekbegeleidende bomen;
4. verder extensiveren van onderhoud;
5. inbrengen en laten liggen van beekhout;
6. inbrengen van zand;
7. beekherstel in de Boven Mark (inclusief opheffen van barrières voor vismigratie);
8. optimaliseren zuivering Zondereigen of aansluiten op RWZI Merksplas;
9. herintroductie van vis en macrofauna.
Haalbaarheid
chemische
normen
De huidige concentraties fosfor totaal en stikstof totaal blijven ver verwijderd van de normen. Een aantal
van bovenstaande maatregelen heeft weliswaar een positieve invloed op deze nutriënten, maar de realisatie
kost tijd en daarna kan het enige jaren duren alvorens effecten zichtbaar worden. De huidige normen voor
fosfor en stikstof zijn daarom naar verwachting niet haalbaar voor 2027. Dit betekent dat niet kan worden
voldaan aan de (met Vlaanderen afgestemde) beleidsdoelstelling uit het waterbeheerplan om uiterlijk in 2021
de KRW-doelen voor 't Merkske te hebben gerealiseerd. Om meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid van
normen en een effectieve aanpak van nutriënten is het belangrijk om de natuurlijke achtergrondbelasting in
beeld te brengen. Een eerste stap daartoe vormt een bronnenanalyse op waterlichaamniveau waarvoor
momenteel een gezamenlijk project in het Maasstroomgebied wordt uitgevoerd.
Ook voor zink blijft de concentratie ver verwijderd van de norm. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak
van hoge concentraties van metalen, zoals zink in het grondwater wil het Nederlandse Maasstroomgebied
een onderzoek uit laten voeren. Zink vertoont een kleine dalende trend. Als deze daling doorzet, dan zal het
echter nog lang duren voor de norm bereikt wordt. Daarnaast zijn er zeer beperkt maatregelen voor handen
om deze belasting aan te pakken. De norm is voor deze parameter dan ook niet haalbaar.
Haalbaarheid
biologische
doelen
In 2013 voldoet overige waterflora aan het doel en daaruit blijkt dat dit doel haalbaar is. De veel lagere
beoordelingen in 2016 en in de meetjaren voor 2013 laten evenwel zien dat er nog veel moet gebeuren om
structureel aan het doel te gaan voldoen. In 2027 zal het doel alleen met zekerheid gehaald kunnen worden
als de nutriëntenbelasting sterk afneemt en de hoeveelheid schaduwrijk bos sterk toeneemt.
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Macrofauna en v i s blijven in de huidige toestand ver verwijderd van de doelen. De hierboven genoemde
maatregelen zullen op deze parameters een positieve invloed hebben, maar realisatie zal tijd vergen en
gewoonlijk duurt het dan een aantal jaren voordat de biologie daar op reageert.
Voorstel wijziging
typering
Aangezien het waterlichaam de status natuurlijk heeft, gelden landelijke normen en doelen die niet lokaal
aangepast kunnen worden. De normen en doelen en onderliggende maatlatten zijn gekoppeld aan een
watertype. Het waterlichaam Merkske is ingedeeld als bovenloopje van type R4, terwijl de breedte van het
benedenstroomse deel, 't Merkske beter past bij een middenloop (type R5). In Vlaanderen is de beek dan
ook ingedeeld in twee waterlichamen; het bovenstroomse deel is aangewezen als lokaal waterlichaam met
als type "kleine beek Kempen" en het benedenstroomse deel als Vlaams waterlichaam met als type "grote
beek Kempen". Volgens EU-richtlijnen mag een waterlichaam slechts ingedeeld zijn in één type. Daarom
wordt voorgesteld de typering van het waterlichaam te veranderen in R5. Een eerste exercitie laat zien dat
met de maatlat van R5 de beoordeling voor macrofauna hoger uitvalt en het landelijke doel voor R5 lijkt voor
deze parameter op termijn haalbaar. Voor overige waterflora en vis is een dergelijke exercitie nog niet
uitgevoerd en ontbreekt daardoor inzicht in eventuele effecten op de beoordeling. De normen voor fosfor
totaal, stikstof totaal en zink zijn voor R4 en R5 gelijk en keuze voor een ander type heeft voor deze
parameters daarmee geen invloed op het doelbereik. Een eventuele wijziging van watertype betreft een
zogenaamde technische aanpassing die met de provincie Noord-Brabant afgestemd moet worden en in het
KRW-stroomgebiedbeheerplan vastgelegd wordt.
Hoewel type R5 beter past bij de dimensies van 't Merkske, zijn Marksken en Noordermark kenmerkende
bovenloopjes met eigenschappen van type R4. Bij hertypering van het waterlichaam in R5 wordt voorgesteld
het KRW-meetpunt in de Noordermark te verplaatsen naar 't Merkske, zodat beide meetpunten getoetst
worden aan de normen en doelen die daar typologisch het beste bij passen. In dat geval kan de afbakening
van het waterlichaam toch hetzelfde blijven en wordt op de benedenstroomse meetpunten indirect de invloed
van belastingen en maatregelen in de bovenloopjes gemeten. Om de normen en doelen te halen blijft het
dan dus belangrijk om ook bovenstrooms maatregelen uit te voeren, zoals het terugdringen van nutriënten
en verhogen van de basisafvoer.
Gebiedsproces
In oktober 2017 is de eerste bijeenkomst van het gebiedsproces gehouden. Aanbevolen wordt in het vervolg
van het gebiedsproces samen met de belanghebbenden na te gaan welke inzet gepleegd kan worden om het
doelbereik te vergroten.
Grensoverschrijdende
samenwerking
De status natuurlijk en de ligging op de grens maken een grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk.
Alleen samen kunnen Nederland en Vlaanderen met maatregelen en beheer de normen en doelen halen. In
het beheerdersoverleg van water-, natuur- en terreinbeheerders is de samenwerking van het onderhoud de
laatste jaren geïntensiveerd. Daarnaast stemmen waterschap en VMM de monitoring met elkaar af. Het is
wenselijk om deze samenwerking verder vorm te geven met gezamenlijke normen, doelen en het beoordelen
van de toestand; het uitvoeren van herinrichting, beheer en onderhoud van beek en aanliggende gronden en
het aangaan van partnerallianties voor slimme maatregelcombinaties en meekoppelkansen.
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1. Inleiding
't Merkske is een grotendeels grensvormende beek waarvan de waterkwaliteit en ecologie nog niet voldoen
aan de normen en doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarom is zowel in Nederland als
Vlaanderen een verdere waterkwaliteitsverbetering en ecologische ontwikkeling van 't Merkske en haar
beekdal nodig. In Vlaanderen heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de ecologische toestand en
knelpunten vastgesteld met een zogenaamde grondige screening en waterschap Brabantse Delta heeft
voorliggende watersysteemanalyse uitgevoerd. De resultaten van beide studies zijn verwerkt in een
gezamenlijke syntheserapportage, die inbreng vormt voor het gebiedsproces en moet resulteren in
maatregelen waar zowel aan Vlaamse als Nederlandse zijde draagvlak voor bestaat.
Voorliggend document presenteert de uitkomsten van de Nederlandse watersysteemanalyse voor ' t Merkske.
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het plangebied in vogelvlucht en hoofdstuk 3 beschrijft de toegepaste
methode. Het resultaat van de analyse komt in hoofdstuk 4 aan bod en bevat een overzicht van de actuele
toestand, de belastingen op de beek en de potenties voor ecologisch herstel, inclusief de maatregelen die
daarvoor nodig zijn. Aansluitend geeft dit hoofdstuk een blik op de toekomst met een beschouwing op de
haalbaarheid van normen en doelen, monitoring en samenwerking en afstemming met Vlaanderen. Ten slotte
geeft hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen en acties om de aanbevelingen op te pakken.
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2. 't Merkske in vogelvlucht
Dit hoofdstuk geeft eerst een toelichting op de beek en het stroomgebied met de toegekende functies.
Daarna volgt een beknopte beschrijving van de historie en uitgevoerde maatregelen en basale informatie
over de waterhuishouding en het landgebruik.
2.1. De beek en het stroomgebied
In Nederland vormen 't Merkske en de bovenloopjes Marksken en Noordermark samen het waterlichaam
Merkske. In voorliggend rapport wordt de beek stroomafwaarts, ten westen van het samenkomen van de
bovenloopjes aangeduid als Merkske. Het noordelijke bovenloopje wordt Marksken genoemd en het zuidelijke
bovenloopje dat vrijwel geheel in Vlaanderen ligt, heeft de naam Noordermark.
Een gedetailleerde kaart met toponiemen is opgenomen in bijlage 1.
Onderzoeksgebied
Ligging M e r k s k e en provinciale f u n c t i e t o e k e n n i n g in het s t r o o m g e b i e d

Legenda
Provinciale functies

Waternatuur
EVZ
• B

EHS

Groenblauwe mantel

Castelré

Brobontsp Delta

I BI 54fl

Figuur 2.1. De ligging van 't Merkske en provinciale functietoekenning (bron: w a t e r a t l a s van provincie NoordB r a b a n t ) in het stroomgebied.

Het landschap en de geomorfologie van 't Merkske en haar beekdal zijn relatief goed bewaard gebleven
(Koomen, 2007). Doordat 't Merkske de landsgrens vormde zijn plannen voor kanalisatie nooit uitgevoerd.
Vanwege de relatief onverstoorde situatie heeft het waterlichaam voor de KRW zowel in Vlaanderen als in
Nederland de status natuurlijk gekregen. In Vlaanderen is 't Merkske aangeduid als speerpuntgebied voor het
halen van KRW-doelen. Dit betekent dat de Vlaamse waterautoriteiten samen met Nederland maatregelen
willen treffen om de chemische normen en biologische doelen uiterlijk voor eind 2021 te halen.
Het waterlichaam, zoals dat voor de KRW is aangewezen, heeft een totale lengte van 23,9 km en is
getypeerd als R4, permanent langzaam stromende bovenloop op zand. In Nederland ligt het grootste deel
van het waterlichaam in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), tegenwoordig ook wel het Natuur Netwerk
genoemd (zie figuur 2.1). Alleen een bovenstrooms deel van het Marksken ligt in de groenblauwe m a n t e l en
het meest bovenstroomse deel van dit bovenloopje ligt in landelijk gebied. Aan 't Merkske in Nederland heeft
de provincie Noord-Brabant overwegend de functie Waternatuur toegekend. Het meest bovenstroomse deel
van het Marksken is aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ). Enkele (zeer) korte beekdelen,
zowel binnen als buiten de EHS, hebben geen provinciale functie. Benedenstrooms betreft dit vooral delen die
volledig in Vlaanderen liggen.
Waterschap Brabantse Delta heeft het deel van 't Merkske met de functie Waternatuur de aanwijzing
"noodzaak vismigratie" gegeven.
't Merkske, benedenstrooms van de samenkomst van het Marksken en de Noordermark, ziet er nog
natuurlijk meanderend uit. De Noordermark heeft een meer genormaliseerd karakter, vooral het meest
bovenstroomse deel, en het profiel van het Marksken is sterk genormaliseerd.
1

2

1

2

De groenblauwe mantel vormt het gebied tussen enerzijds EHS en EVZ en anderzijds agrarisch gebied en stedelijk
gebied. Deze provinciale functie geeft ruimte voor de ontwikkeling van landbouw en recreatie, mits deze bijdragen aan
de kwaliteiten van natuur, water en landschap.
Met de functie Waternatuur streeft provincie Noord-Brabant de hoogste aquatisch-ecologische doelstellingen na.
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Mede door het kleinschalige landschap met bosgebiedjes en de toegekende provinciale functies zijn de
potenties voor beekherstel voor het waterlichaam relatief goed, vooral in 't Merkske en het benedenstroomse
deel van het Marksken.
2.2. Historie 8l uitgevoerde maatregelen
De huidige loop van 't Merkske komt in sterke mate overeen met de beek op de historische kaart van 1850.
Stroomafwaarts van de samenkomst van het Marksken en de Noordermark heeft de beek nog hetzelfde
meanderende karakter. Dit geldt ook voor het benedenstroomse deel van de Noordermark. Bovenstrooms
kende de Noordermark al in 1850 een recht lengteprofiel met haakse bochten. Het Marksken had op de
historische kaart reeds een sterk genormaliseerd profiel en is vermoedelijk gegraven om de heide sneller te
ontwateren.
In 2003 verving waterschap Brabantse Delta bij Castelré een stuw door een V-vormige bekkenvispassage
waardoor de beek voor vissen optrekbaar is vanuit de Boven Mark. Tevens voerde het waterschap op een
aantal plaatsen beekherstel uit. Dit gebeurde op zeven korte locaties (60 tot 420 m) in 't Merkske en op een
locatie (ruim 500 m) in het Marksken. Eén van de heringerichte locaties in 't Merkske is onderdeel van de
vispassage bij Castelré. In het Marksken is bij het beekherstel een lichte slingering in het lengteprofiel
aangebracht.
Naast bovengenoemde maatregelen richtte waterschap Brabantse Delta het meest bovenstroomse deel van
het Marksken over een kleine 400 m in als EVZ. Verder realiseerde het waterschap parallel aan de beek
zogenaamde natte natuurparels (natte natuurgebieden) in een groot deel van het in Nederland gelegen
beekdal.
Meer recent richt het waterschap zich tevens op extensivering van onderhoud en aanpassing van het beheer
om beekherstel in 't Merkske te bevorderen. Zo worden de waterplanten in een deel van ' t Merkske niet meer
gemaaid en is ter hoogte van de Halsche Beemden (zie ligging in bijlage 1) beekhout ingebracht.
2.3. W a t e r h u i s h o u d i n g
't Merkske, het Marksken en de Noordermark zijn vrij afwaterende bovenloopjes van de Boven Mark. Het
stroomgebied van 't Merkske is circa 6.070 ha groot, waarvan 5 6 / 0 in België en 4 4 / 0 in Nederland gelegen is
(zie figuur 2.2). In een gemiddeld jaar varieert de afvoer van 't Merkske van 0,05 tot 0,1 mVs in de zomer
tot 4 m 7s in de winter.
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Figuur 2.2. S troomgebied van 't Merkske.
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2.4. Landgebruik
Het landgebruik in het stroomgebied van ' t Merkske bestaat uit landbouw ( 5 2 / ) , natuur ( 3 8 / ) en
bebouwing en wegen ( 1 0 / ) (peiljaar 2014, zie figuur 2.3). Deze getallen zijn gebaseerd op informatie van
een groot aantal gecombineerde kaarten en geven een orde grootte van het landgebruik.
Binnen de landbouw zijn maïs, gras en aardappel de meest voorkomende gewassen. Overige gewassen, zoals
granen, bieten, groente en fruit maken maar een klein deel van het landgebruik uit. Hoewel de percelen
rondom de beek grotendeels zijn ingericht als natuur is het grootste deel van het stroomgebied (de ' b r o n '
van de beek) in gebruik als intensief landbouwgebied.
Legenda
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Figuur 2.3. Landgebruik in het stroomgebied v a n 't Merkske in 2 0 1 4 .

Op basis van luchtfoto's is bepaald of de percelen langs de oevers van het waterlichaam in gebruik zijn als
natuur of landbouw. Hierbij is onderscheid gemaakt in Belgische en Nederlandse gronden.
Uit figuur 2.4 blijkt dat 75 7o van de oeverlengte van 't Merkske aan natuurgebied grenst en 2570 aan
landbouwgronden. Daarbij ligt twee derde van de oeverlengte in Nederland.
Het Marksken ligt overwegend (voor ruim 8 0 / ) op Nederlands grondgebied en figuur 2.5 laat zien dat circa
8 0 / van de oeverlengte aan natuur grenst en 2 0 / aan landbouw.
De Noordermark ligt vrijwel geheel (meer dan 9 0 / ) op Belgisch grondgebied en uit figuur 2.6 blijkt dat de
verhouding tussen landbouw en natuur langs de oevers vrijwel gelijk is.
0
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Grondgebruik langs 't Merkske

B natuur
B landbouw
NL landbouw
NL natuur

Figuur 2.4. Landgebruik langs de o e v e r s van 't Merkske in België ( B ) e n Nederland (NL) ( 2 0 1 6 ) .

Grondgebruik langs het Marksken

B na tuur
B landbouw
NL landbouw
NL natuur

Figuur 2.5. Landgebruik langs de o e v e r s van het Marksken in België ( B ) en Nederland ( N L ) ( 2 0 1 6 ) .

Grondgebruik langs de Noordermark

B na tuur
B landbouw
NL landbouw
NL natuur

Figuur 2.6. Landgebruik langs de o e v e r s van de Noordermark in België ( B ) e n Nederland (NL) ( 2 0 1 6 ) .
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3. Methode
Dit hoofdstuk gaat eerst in op de uniforme trajecten die zijn onderscheiden en daarna op de informatie die
voor de analyse is verzameld. Het hoofdstuk sluit af met een beknopte toelichting op het gebiedsproces.
3.1. Uniforme t r a j e c t e n
't Merkske is van monding tot en met de bovenloopjes Marksken en Noordermark ingedeeld in twaalf
uniforme trajecten (zie figuur 3.1). Deze trajecten zijn relatief uniform voor wat betreft inrichting, onderhoud
en omgeving. Onderstaand volgt per traject een toelichting.
Uniforme trajecten
Merkske ( n u m m e r i n g ven b e n e d e n - naar b o v e n s t i o o m s )

leikske (nummering
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Figuur 3.1. I n d e l i n g in uniforme t r a j e c t e n .

1. Merkske - monding
Het traject met een lengte van 0,5 km is grensvormend met Nederlands grondgebied aan de zuidzijde en
Vlaams grondgebied aan de noordzijde. De gronden langs het benedenstroomse deel van het traject zijn aan
de zuidzijde van Staatsbosbeheer. Op deze gronden staat bij de monding een rij bomen en verder bestaat
het landgebruik uit grasland. Langs de bovenstroomse helft van het traject staat aan de zuidzijde een bosje.
Aan de noordzijde bestaat het aanliggende landgebruik onder meer uit boomteelt. Het lengteprofiel van het
traject heeft een natuurlijk, meanderend karakter. Waterschap Brabantse Delta maait de vegetatie in de
beek één keer in het najaar en spaart daarbij per kilometer tien blokken van 20 m lengte en 0,5 m breedte
(groep 2 uit de maaibestekken).

'Élk

Figuur 3.2. V i s p a s s a g e op het b o v e n s t r o o m s e deel van traject 2 ( 2 maart 2 0 1 6 ) .
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2. Merkske - benedenstrooms
Steenen Brug
Het traject is 0,8 km lang, ligt volledig in Nederland en heeft een natuurlijk, meanderend karakter. Aan de
noordzijde zijn alle aanliggende gronden in eigendom van Staatsbosbeheer en aan de zuidzijde geldt dit voor
enkele percelen. Het landgebruik langs de beek bestaat overwegend uit grasland met enkele individuele
bomen en rijen van bomen. Daarnaast staan aan de zuidzijde langs het benedenstroomse deel van het
traject op particuliere grond enkele bosjes. In het bovenstroomse deel van het traject ligt een V-vormige
bekkenvispassage waarvan de overlaten (de overgangen tussen de bekkens) zijn verstevigd met stortsteen.
Twee overlaten van de vispassage liggen stroomopwaarts van Steenen Brug, op uniform traject 3.
Tot 2012 maaide waterschap Brabantse Delta dit traject één keer per jaar en spaarde daarbij blokken
vegetatie. In 2013 is dit traject als proef niet gemaaid en vervolgens kwam er bij het onderhoud in 2014
dermate weinig maaisel vrij dat is besloten om vanaf 2015 geen jaarlijks onderhoud meer uit te voeren.
3. Merkske - bovenstrooms Steenen Brug
Het traject heeft een lengte van 3,6 km en heeft een natuurlijk, meanderend karakter. Het benedenstroomse
deel, dat ongeveer één derde van de lengte beslaat, ligt in Nederland en de rest van het traject vormt de
grens, waarbij Vlaanderen aan de noordzijde ligt en Nederland aan de zuidzijde. Staatsbosbeheer bezit langs
het benedenstroomse deel aan beide zijden de gronden. Daarnaast bezit deze organisatie stroomopwaarts
een groot deel van de gronden aan de zuidzijde. Het landgebruik bestaat overwegend uit grasland met af en
toe kleine stukjes bos.
Waterschap Brabantse Delta onderhoudt het traject één keer per jaar en spaart daarbij in de beek per
kilometer tien blokken vegetatie van 20 m lengte en 0,5 m breedte (groep 2 uit de maaibestekken).

1

'

V

Figuur 3.3. T r a j e c t 3 vanaf S t e e n e n Brug met het b o v e n s t r o o m s e deel van de v i s p a s s a g e ( 1 9 juni 2 0 1 2 ) .
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Figuur 3.4. T r a j e c t 3 bovenstrooms van S c h o o r s t r a a t Haldijk bij Hal ( 2 maart 2 0 1 6 ) .

Figuur 3.5. T r a j e c t 3 s t r o o m a f w a a r t s van Halsche
Beemden ( 2 maart 2 0 1 6 ) .

4. Merkske - Halsche
Beemden
Het traject is 1,8 km lang en grotendeels grensvormend met Nederland aan de zuidzijde en Vlaanderen aan
de noordzijde. Stroomopwaarts ligt een klein deel van het traject volledig in Vlaanderen, waarna de beek
weer grensvormend wordt, maar dan met Vlaanderen aan de zuidzijde en Nederland aan de noordzijde.
Het traject heeft een meanderend karakter en ligt volledig in natuurgebied waarvan een deel bestaat uit bos
en een deel uit hooilanden, de zogenaamde beemden.
Op het traject is op verschillende plaatsen en manieren hout in gebracht en er vindt geen onderhoud plaats.
Deze maatregel is afgestemd in het zogenaamde beheerdersoverleg (zie paragraaf 4.1.4). Met de provincie
Antwerpen is afgesproken, dat bij significant negatieve effecten van deze maatregel op de waterstand
bovenstrooms, waterschap Brabantse Delta corrigerende maatregelen neemt.

Figuur 3.6. Beekhout in 't Merkske op traject 4 (2 maart 2 0 1 6 ) .
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5. Merkske - Kromme Hoek
Het traject met een lengte van 0,9 m is volledig grensvormend met Vlaanderen aan de zuidzijde en
Nederland aan de noordzijde. De helft van de gronden langs de beek aan de noordzijde is in eigendom van
Staatsbosbeheer. Aan beide zijden bestaat het aanliggende grondgebruik overwegend uit grasland met een
bosje en enkele individuele bomen. Op het traject heeft de beek een meanderend karakter.
Waterschap Brabantse Delta onderhoudt het traject één keer per jaar en spaart daarbij tien blokken van 20
m per kilometer (groep 2 uit de maaibestekken). De breedte van het blok bedraagt ongeveer 0,5 m, gelegen
in de beek.

Figuur 3.7. 't Merkske gefotografeerd vanaf de voetbrug in traject 5, met links V l a a n d e r e n en rechts
Nederland ( 2 s e p t e m b e r 2 0 1 5 ) .

6. Merkske - benedenstrooms
Baarle Brug
De lengte van het traject is 1,4 km. Het meest benedenstroomse deel van het traject ligt in Vlaanderen, een
zeer klein deel is grensvormend en ruim 8070 is in Nederland gelegen. Op Nederlands grondgebied zijn de
percelen vrijwel allemaal in eigendom van Staatsbosbeheer en aan Belgische zijde van het Agentschap voor
Natuur en Bos. De beek grenst overwegend aan grasland met plaatselijk een bosje en benedenstrooms een
rijtje bomen. In 2016 heeft Staatsbosbeheer over een oeverlengte van ruim 500 m elzenbomen aangeplant
op de zuidoever. Op het traject heeft de beek een meanderend karakter.
Provincie Antwerpen voert op het gehele traject het onderhoud uit, waarbij vergelijkbaar met de Nederlandse
werkwijze vegetatieblokken van circa 20 m worden gespaard (groep 2 uit de maaibestekken).

Figuur 3.8. T r a j e c t 6 vanaf d e Baarle Brug in e e n
z o m e r s e situatie ( 2 s e p t e m b e r 2 0 1 5 ) .

Figuur 3.9. T r a j e c t 6 vanaf Hoogstratensebaan in e e n
w i n t e r s e situatie ( 2 maart 2 0 1 6 ) .
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7. Merkske - bovenstrooms Baarle Brug
Van het traject met een lengte van 2,1 km is het middelste deel grensvormend met aan de zuidzijde
Vlaanderen en aan de noordzijde Nederland. De delen van het traject boven- en benedenstrooms daarvan
liggen volledig in Nederland. Zowel aan de noord- als zuidzijde van het traject bezit Staatsbosbeheer in
Nederland op een enkele uitzondering na de aanliggende gronden. Aan Belgische zijde zijn alle aanliggende
gronden in eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos. Een groot aantal van deze percelen zijn rond
2012-2013 afgegraven ten behoeve van natuurontwikkeling. Het aanliggende grondgebruik bestaat
overwegend uit grasland met vooral in Nederland een aantal bosjes. Het traject heeft een meanderend
karakter en ligt mede door de afgraving ondiep in het landschap, waardoor de beek bij hoge afvoeren buiten
de oevers kan treden (zie foto van 2 maart 2016).
Provincie Antwerpen voert op het gehele traject het onderhoud uit, waarbij vergelijkbaar met de Nederlandse
werkwijze vegetatieblokken van circa 20 m worden gespaard (groep 2 uit de maaibestekken).

•Mi
-

Figuur 3.10. T r a j e c t 7 v a n a f Baarle Brug in een
z o m e r s e situatie ( 2 s e p t e m b e r 2 0 1 5 ) .

Figuur 3.11. T r a j e c t 7 net s t r o o m o p w a a r t s van Baarle
Brug in een w i n t e r s e situatie ( 2 maart 2 0 1 6 ) .

8. Noordermark
- slingerend
Het traject is 4,2 km lang en ligt vrijwel geheel in Vlaanderen met alleen benedenstrooms een klein
Nederlands en grensvormend deel. Van het Nederlandse deel grenst de oostzijde en het stroomafwaartse
deel van de westzijde aan gronden van Staatsbosbeheer. Langs het Vlaamse deel van de beek komen
stroken natuur en landbouwgronden voor. Het lengteprofiel van de beek heeft een meanderend karakter.
Provincie Antwerpen onderhoudt het gehele traject. Dit traject wordt jaarlijks in september volledig gemaaid.
Incidenteel wordt in juni een extra maaibeurt van riet in de beek uitgevoerd. De vegetatie op de taluds wordt
dan wel gespaard.
mag

a

ï':iåf
Figuur 3.12. T r a j e c t 8 ten w e s t e n van Ginhoven
( 2 maart 2 0 1 6 ) .

j
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Figuur 3.13. T r a j e c t 8 ten zuiden van Zondereigen
( 2 maart 2 0 1 6 ) .

9 . Noordermark
genormaliseerd
Het traject is 2,2 km lang en ligt in Vlaanderen. Het lengteprofiel van de beek heeft een genormaliseerd
karakter met haakse bochten.

-16-

Provincie Antwerpen onderhoudt het gehele traject. Dit traject wordt jaarlijks in september volledig gemaaid.
Incidenteel wordt in juni een extra maaironde van riet in de beek uitgevoerd. De vegetatie op de taluds
wordt dan wel gespaard.
10. Marksken - Singelheide
Het traject heeft een lengte van 2,6 km en ligt afwisselend in Nederland en op de grens met Nederland aan
de noordzijde en Vlaanderen aan de zuidzijde. In Nederland zijn de meeste aanliggende gronden in bezit van
Staatsbosbeheer en in Vlaanderen zijn deze van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het landgebruik langs
het traject bestaat overwegend uit natuurlijk grasland met wat bosjes en plaatselijk enkele rijen bomen. Op
het traject heeft de beek een sterk genormaliseerd karakter.
Waterschap Brabantse Delta onderhoudt het traject één keer per jaar en spaart daarbij tien blokken van 20
m per kilometer (groep 2 uit de maaibestekken). De breedte van het blok bedraagt ongeveer 0,5 m, gelegen
in de beek.

Figuur 3.14. T r a j e c t 10 t u s s e n Singelheide en D e
B r o s k e n s in de z o m e r ( 2 s e p t e m b e r 2 0 1 5 ) .

Figuur 3 . 1 5 . T r a j e c t 10 op dezelfde locatie in de
w i n t e r ( 2 maart 2 0 1 6 ) .

11. Marksken - Tommelsche
heide
De lengte van het traject is 2,6 km, waarvan het grootste deel (circa 8 0 / ) volledig in Nederland ligt. Het
benedenstroomse deel ligt afwisselend in Vlaanderen en op de grens, waarbij Nederland een keer aan de
zuidzijde en een keer aan de noordzijde is gelegen. In Nederland zijn de meeste aanliggende gronden in
eigendom van Staatsbosbeheer. Langs het traject wisselen bosjes en grasland met rijen bomen elkaar af en
bovenstrooms liggen aan de zuidzijde een aantal percelen met akkerbouw. Op het traject heeft de beek een
sterk genormaliseerd karakter.
Waterschap Brabantse Delta onderhoudt het traject één keer per jaar en spaart daarbij tien blokken van 20
m per kilometer (groep 2 uit de maaibestekken). De breedte van het blok bedraagt ongeveer 0,5 m, gelegen
in de beek.

Figuur 3.16. T r a j e c t 11 s t r o o m a f w a a r t s van
Z o n d e r e i g e n s e b a a n in de z o m e r
(2 september 2015).

Figuur 3.17. T r a j e c t 11 op dezelfde locatie in de winter
( 2 maart 2 0 1 6 ) .
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12. Marksken droogvallend
Het traject is 1,4 km lang en gelegen in Nederland. De meeste aanliggende percelen zijn in eigendom bij
particulieren of bedrijven. Daarnaast bezit benedenstrooms de gemeente Baarle-Nassau enkele kleine
percelen en bovenstrooms heeft Staatsbosbeheer een perceel. De aanliggende gronden zijn overwegend
intensief in gebruik als grasland en akkerbouw met plaatselijk bosjes en rijen bomen. De beek heeft op het
traject een sterk genormaliseerd karakter en benedenstrooms twee lange overkluizingen van 57 m en 120 m.
Oorspronkelijk begon het Marksken in het ven Eindegoor, maar zijloopjes van het Marksken ontspringen nu
op het industrieterrein van Weelde (B).
Waterschap Brabantse Delta onderhoudt het traject één keer per jaar waarbij afwisselend de linker- en
rechterzijde wordt gespaard (groep 1 uit de maaibestekken). De gespaarde vegetatie staat zowel op het
talud als in de beek.

WmÊÈk

Figuur 3.18. T r a j e c t 12 t u s s e n de overkluizingen van
het voormalig s p o o r w e g e m p l a c e m e n t en de w e g Ghil
( 2 maart 2 0 1 6 ) .

Figuur 3.19. T r a j e c t 12 op o n g e v e e r dezelfde locatie
in de z o m e r ( 2 s e p t e m b e r 2 0 1 5 ) .

3.2. Geïnventariseerde p a r a m e t e r s
Om het ecologisch functioneren van 't Merkske te verklaren, zijn de gegevens van een groot aantal
parameters verzameld. Deze parameters zijn onderverdeeld in chemische, hydrologische,
hydromorfologische en biologische groepen.
3.2.1. C h e m i e
Het Nederlandse KRW-meetnet voor 't Merkske bestaat uit een meetpunt in 't Merkske zelf en een meetpunt
in de Noordermark (zie figuur 3.20). Meetpunt 210201 ligt in 't Merkske, net ten noorden van Castelré, aan
de stroomopwaartse zijde van uniform traject 3 en meetpunt 210204 in de Noordermark in Vlaanderen ter
hoogte van Ginhoven, op traject 8.
Deze meetpunten worden bemeten op biologie ondersteunende parameters (zout, nutriënten, temperatuur,
zuurgraad en zuurstof) en specifieke verontreinigende en prioritaire stoffen. Voor de biologie ondersteunende
-18-

parameters geldt als doelstelling de goede ecologische toestand (GET) voor KRW-type R4. De normen voor
specifiek verontreinigende stoffen (landelijk) en prioritaire stoffen (Europees) zijn watertype onafhankelijk.
Voor deze stoffen gelden meestal twee normen. Een norm is gebaseerd op de gemiddelde concentratie die
wordt aangetroffen, de zogenaamde jaargemiddelde concentratie. De toetswaarde wordt berekend door het
gemiddelde te nemen van alle aangetroffen concentraties van de specifieke stof op het meetpunt. Deze
toetswaarde wordt vervolgens vergeleken met de norm (JG-MKN). Voor de metalen koper, zink en nikkel
wordt vervolgens nog een zogenaamde 2 lijnstoetsing uitgevoerd. Met deze toetsing wordt rekening
gehouden met de biologische beschikbaarheid van de metalen in verband met mogelijke negatieve effecten
op organismen. Het oordeel van de 2 lijnstoetsing overschrijft het oordeel van de toetsing aan het JG-MKN.
Daarnaast geldt voor veel stoffen een maximaal aanvaardbare concentratie als norm (MAC-MKN). Voor die
norm mag de concentratie van geen enkele meting boven de maximaal aanvaardbare waarde voor die stof
liggen. Voor deze stoffen geldt dus een dubbele toetsing; zowel de jaargemiddelde als de maximale
concentratie van dat jaar wordt getoetst. Uiteraard komt het in de praktijk voor dat de jaargemiddelde
concentratie voldoet aan het JG-MKN, maar dat de maximale waarde niet voldoet en omgekeerd.
e

e

De meetgegevens worden ook getoetst op de aanwezigheid van trends. De trends worden bepaald met het
programma Trendanalist. Dit programma bepaalt op basis van de metingen welke toets het best uitgevoerd
kan worden op basis van de karakteristieken van de reeks. De lineaire regressietoets wordt gebruikt bij
normaal verdeelde reeksen en de Mann-Kendall-toets wordt gebruikt als de data niet normaal is verdeeld.
Legenda
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Figuur 3.20. Ligging Nederlandse K R W - m e e t p u n t e n in 't Merkske.

3.2.2. Hydrologie
Er is een aantal hydrologische parameters geselecteerd als sleutelfactor voor het ecologisch functioneren van
't Merkske. Dit zijn afvoer, stroomsnelheid, waterbreedte en -diepte en mate van natuurlijke overstroming.
Bij de sleutelfactor afvoer wordt gekeken naar debietfluctuatie, frequentie van piekafvoeren en droogval. De
debietfluctuatie en piekafvoerfrequentie zijn afgeleid uit de afvoermeetreeks bij Castelré. De droogval is
bepaald op basis van veldbezoeken. De sleutelfactoren stroomsnelheid, breedte en -diepte en de mate van
natuurlijke overstroming zijn eerst berekend met een oppervlaktewatermodel en vervolgens getoetst met
(incidentele) metingen en veldwaarnemingen.
Eén van de belangrijkste hydrologische parameters voor de biologische kwaliteit van een beek is de
stroomsnelheid. Een hoge stroomsnelheid (bijvoorbeeld 20-50 cm/s) is de motor achter hydromorfologische
processen als erosie en sedimentatie, maar zorgt ook voor voldoende verversing van het water in de zomer.
Daarom zijn de minimale stroomsnelheid, de gemiddelde zomerstroomsnelheid en de stroomsnelheden bij
een voorjaarsafvoer en jaarlijks hoogwater met een model berekend. Ook de gemiddelde waterdiepte,
waterspiegelbreedte en het sedimenttransport is bepaald met behulp van modelberekeningen.
3.2.3. Hydromorfologie
Bij het beoordelen van de hydromorfologie van een beek wordt gekeken in hoeverre de beek en haar
omgeving een natuurlijke vorm kennen, een vorm die veroorzaakt wordt door en past bij stromend water.
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Er zijn alleen al binnen Europa vele verschillende methoden voor de beoordeling van de hydromorfologie van
stromende wateren ontwikkeld. Voor deze watersysteemanalyse is een morfologische monitoringsmethode
gebruikt die gebaseerd is op "A guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers"
(CEN, 2002). Deze Europese methode is in door Otten (2013) toegepast in het kader van een morfologische
kartering van 't Merkske.
Met deze hydromorfologische methode is 't Merkske beoordeeld op de volgende kenmerken:
Hoofdparameter
1. Beek geometrie

2. Substraat

3. Beekvegetatie en organisch material
4. Optreden van erosie en sedimentatie
5. Stroming

6. Wijziging van het lengteprofiel door kunstwerken
7. (Verandering van) oeverstructuur
8. Vegetatietype en vegetatiestructuur op de oevers en het
aanliggende land
9. Aanliggend landgebruik
10. Beek-beekdal interactie

Subparameter
1a. Bovenaanzicht (meandering)
1b. Variatie in breedte
1c. Variatie in diepte
1d. Kenmerken: zandbanken, spoelgaten, steile oevers en
kanalisatie
2a. Aanwezigheid van kunstmatige materialen (beschoeiing
e.d.)
2b. Mate van natuurliike substraat samenstelling
3a. Mate van vegetatie-onderhoud
3b. Aanwezigheid van beekhout (in beboste trajecten)
5a. Invloed van kunstwerken in de beek
5b. Effecten van stroomgebiedsbrede veranderingen van
natuurlijke stromingskarakteristieken
-

10a. Mate van connectiviteit tussen beek en beekdal
10b. Mate van laterale verplaatsing van de beek

In ' t Merkske (dus niet Marksken en Noordermark) zijn negen trajecten geselecteerd op basis van kenmerken
als bodemtype, breedte van het beekdal, omliggend grondgebruik, sinuositeit (mate van kronkeling) en mate
van verhang. Per traject is over een lengte van 200 m de beek morfologisch gekarteerd. Figuur 4.5 in
paragraaf 4.1.3 presenteert de ligging van de gekarteerde trajecten.
Naast de morfologische kartering is per uniform traject over de gehele lengte de mate van meandering en
beschaduwing, de profieltypen en de onderhoudsmethode en -frequentie bepaald.
3.2.4. Biologie
Net als voor chemie zijn biologische gegevens (overige waterflora en macrofauna) beschikbaar van de KRWmeetpunten 210201 en 210204 (zie figuur 3.20). Meetpunt 210201 wordt representatief geacht voor 70 7o
van het waterlichaam en meetpunt 210204 voor 3 0 0 .
Inventarisatie van overige waterflora geschiedt normaal gesproken eens in de drie jaar. Daarnaast voerden
waterschap Brabantse Delta en VMM in 2011 een gezamenlijke inventarisatie uit. Pas vanaf 2009 zijn de
inventarisaties gestandaardiseerd uitgevoerd volgens de richtlijnen voor een maatlatbeoordeling en daarom
zijn oudere gegevens niet gebruikt voor de analyses.
Macrofauna is op meetpunt 210201 vanaf 1990 jaarlijks geïnventariseerd. Dit meetpunt is vrijwel altijd in het
voorjaar bemonsterd. Tot en met 1996 is dit meetpunt ook jaarlijks in het najaar geïnventariseerd en daarna
ongeveer om de drie jaar ook in het najaar. Alleen in 2 0 0 1 , 2002 en 2006 zijn alleen in het najaar monsters
genomen. Op meetpunt 210204 is macrofauna vanaf 1995 met een frequentie van ongeveer eens per drie
jaar geïnventariseerd. Op dit meetpunt zijn zowel in voor- als najaar monsters genomen, behalve in 2011
toen voor een gezamenlijke inventarisatie met VMM alleen in het voorjaar is bemonsterd.
De watertyperingen voor EBEO (ecologisch beoordelingssysteem van STOWA) zijn voor de twee meetlocaties
in 't Merkske verschillend. Met EBEO is locatie 210204, gelegen in de Noordermark, getoetst als bovenloop.
De benedenstroomse locatie 2 1 0 2 0 1 , gelegen in 't Merkske, is getoetst als middenloop. Voor de toetsing zijn
gegevens vanaf 1995 tot en met 2015 gebruikt.
0

De visstand wordt vanaf 2006 ongeveer eens per drie jaar bemonsterd. I n 2006 is de visstand op zes locaties
onderzocht en in 2010, 2013 en 2016 is ook de Noordermark bemonsterd en is het aantal locaties uitgebreid
naar acht (zie figuur 3.21 en 3.22). Het is wenselijk om elk jaar zo veel als mogelijk exact dezelfde locaties
te bemonsteren, maar vanwege praktische redenen kan de ligging tussen jaren kleine verschillen vertonen.
Daarnaast zijn in de loop der jaren enkele bewuste wijzigingen doorgevoerd. Locatie A ligt dicht bij locatie B
en is daarom in 2013 vervangen door de nieuwe locatie E. Aangezien de bemonsteringsinspanning op het
Marksken daarmee relatief hoog is, is bij nader inzien besloten locatie E in 2016 te vervangen door een
locatie in Halsche Beemden. Op dit uniforme traject lag nog geen vislocatie, terwijl er vanwege maatregelen
(inbrengen van beekhout en geen onderhoud meer) wel behoefte bestaat aan inzicht in de visstand. Door
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beperkte begaanbaarheid is in 2016 gekozen voor een verder benedenstrooms gelegen vislocatie dan
eigenlijk de bedoeling was. Hierdoor ligt de locatie van 2016 te dicht bij locatie C en op de grens van de
uniforme trajecten 3 en 4 , in plaats van volledig op traject 4.
Per vislocatie is de beek over een lengte van 250-300 m bemonsterd.
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Figuur 3.21. Ligging locaties v i s o n d e r z o e k 2 0 0 6 , 2 0 1 0 e n 2 0 1 3 .
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Figuur 3 . 2 2 . Ligging locaties v i s o n d e r z o e k 2 0 1 6 (locatie E is v e r v a n g e n door een n i e u w e locatie in de buurt
van locatie C ) .

3.3. S t a k e h o l d e r s en gebiedsproces
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en waterschap Brabantse Delta spraken af om eerst afzonderlijk het
functioneren en de toestand voor 't Merkske vast te stellen. VMM heeft dat met een zogenaamde grondige
screening gedaan en het waterschap in de vorm van voorliggende watersysteemanalyse. De resultaten van
de grondige screening en watersysteemanalyse zijn gezamenlijk verwerkt in een syntheserapportage die de
basis vormt voor het gebiedsproces waarvoor in oktober 2017 de eerste bijeenkomst is geweest. Het streven
is met de stakeholders te komen tot maatregelen waar zowel aan Vlaamse als Nederlandse zijde draagvlak
voor bestaat.
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4. Resultaat
Dit hoofdstuk geeft de resultaten van de analyse. Eerst worden de actuele toestand en ontwikkelingen voor
chemie, hydrologie, hydromorfologie en biologie gepresenteerd en beschreven. Daarna volgt een overzicht
van de vastgestelde belastingen (verstoring van het systeem door menselijke activiteiten) en maatregelen
om die belastingen op te heffen. Daarbij wordt ook een indicatie van de kosten gegeven en een vergelijking
met de voorgenomen maatregelen in het waterbeheerplan. Aansluitend geeft dit hoofdstuk een beschouwing
van de haalbaarheid van normen en doelen en aanbevelingen voor monitoring en samenwerking en
afstemming met Vlaanderen.
4.1. T o e s t a n d
Tabel 4 . 1 geeft de KRW-toestand volgens het rapportagejaar 2017 voor 't Merkske. De waarden in de tabel
zijn gemiddelden over de voorgaande meetjaren. De slechtst scorende parameter bepaalt het eindoordeel
(one out, all out-principe). De biologie krijgt het oordeel ontoereikend (oranje), door lage scores voor zowel
macrofauna als vis. De fysische-chemie wordt als matig (geel) beoordeeld als gevolg van de score voor fosfor
totaal. Stikstof totaal krijgt weliswaar een lagere beoordeling, maar als uitzondering bepaalt voor nutriënten
de hoogst scorende parameter het oordeel (one in, all-in-principe). Van de specifieke verontreinigende
stoffen voldoen ammonium en zink niet aan de norm. Daarbij overschrijdt ammonium in 2016 voor het eerst
sinds jaren de norm en is de overschrijding van zink structureel. De bron van ammonium is vermoedelijk de
landbouw in het stroomgebied, maar gezien het incidentele karakter van de overschrijding gaat deze analyse
daar verder niet op in.
Tabel 4.1. T o e s t a n d Merkske 2 0 1 7 volgens het Waterkwaliteitsportaal; legenda: rood = s l e c h t / v o l d o e t niet;
o r a n j e = ontoereikend; geel = matig; groen = Goede Ecologische T o e s t a n d ( G E T ) ; blauw = voldoet).
Biologie
EKR*
Overige waterflora
0,46
Macrofauna
0,35
Vis
0,28
Fysische-chemie
Toetswaarde
Temperatuur
16,9 C
680/c
Zuurstof
Zoutgehalte
17 mg Cl/l
Zuurgraad (pH)
6,6
Fosfor totaal
0,20 mg P/l
Stikstof totaal
4,83 mg N/l
Specifiek verontreinigde stoffen
Ammonium
1,1 mg N/l
Zink
48 Lig Zn/l
Chemie
Niet-ubiquitaire stoffen
* Ecologische Kwaliteitsratio (op een schaal van 0 tot 1)
* * Norm is afhankelijk van pH en temperatuur

Doel ( E K R )
ä0,6
ä0,6
ä0,6
Norm ( w a a r d e )

D

ä 5 0 en SlOCWo
S40 mg Cl/l
ä 4 , 5 en S8,0
S0,11 mg P/l
S2,3 mg N/l
Norm (concentratie)
**
18,4 Lig Zn/l (MAC-MKE)

-

4.1.1. Chemie
In onderstaande alinea's worden de toetsingsresultaten van de chemische parameters besproken. Eerst
wordt de toetsing aan de norm voor maximaal toegestane concentratie besproken en vervolgens aan de
norm voor de gemiddelde concentratie. Alleen de normoverschrijdingen worden besproken. Daarna volgt een
bespreking van de toetsing van fysisch-chemische parameters, gevolgd door de waargenomen trends. Voor
de toetsingen zijn de analyseresultaten vanaf 2006 van de routinematige meetpunten gebruikt en voor de
trendberekeningen de gegevens vanaf 2000. Een volledig overzicht van de toetsresultaten staat in bijlage 2.
Maximum
concentratie
Zink wordt jaarlijks op beide meetpunten met een factor van ongeveer 1,5 tot 3 hoger dan de maximale
toegestane waarde aangetroffen (18,4 Lg/l). De maximale concentratie zink wordt in de winter aangetroffen.
Kwik overschrijdt op ieder meetpunt eenmalig de norm (0,08 L g / l ) . De overschrijdingen vonden niet plaats in
hetzelfde jaar, maar wel zijn de overschrijdingen beide in het zomerhalfjaar aangetroffen. Op meetpunt
210201 is de norm eenmalig met een factor 20 overschreden. De heranalyse van het monster bevestigde de
hoge concentratie. Tijdens de herbemonstering die een week later is uitgevoerd, is de overschrijding niet
opnieuw aangetroffen. De oorzaak van deze overschrijding is onbekend.
De stof benzo(b)fluorantheen (PAK) is incidenteel boven de maximum concentratie van 0,017 Lg/l
aangetroffen. Voor deze stof is er zowel een overschrijding in de zomer als in de winter aangetroffen. Voor
andere stoffen zijn geen normoverschrijdingen van de maximale waarden aangetoond.
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Gemiddelde
concentratie
Voor zink wordt de norm voor de gemiddelde concentratie jaarlijks overschreden. Hierin is (net als voor
nikkel) een duidelijk seizoenspatroon te herkennen; in de winter worden hogere concentraties aangetroffen
dan in de zomer.
Naast de jaarlijkse overschrijding van zink wordt ook de gemiddelde norm voor nikkel en koper jaarlijks
overschreden. Na de 2 -lijnstoetsing, waarbij rekening wordt gehouden met de biologische beschikbaarheid,
voldoen deze metalen wel. Dit betekent dat hoewel de norm overschreden wordt, de concentratie vanwege
de samenstelling van het oppervlaktewater niet schadelijk geacht wordt voor de aanwezige organismen.
Voor kwik wordt de gemiddelde concentratie regelmatig overschreden; ongeveer in de helft van de
meetjaren wordt de norm overschreden.
Op het meest stroomopwaartse meetpunt, 210204 wordt de norm voor de gemiddelde concentratie voor de
PAK fluorantheen incidenteel overschreden. De atmosferische depositie kan een bron zijn. Als in de beek nog
gecreosoteerde beschoeiing aanwezig is kan dat ook een oorzaak zijn.
e

In het freatisch (ondiepe) grondwater in de regio zijn verhoogde concentraties metalen aanwezig. De
oorsprong van de hogere concentraties kunnen natuurlijk zijn en bestaan uit oxidatie van metaalhoudende
mineralen in de bodem. Ook kunnen ze van een meer antropogene oorsprong zijn, zoals atmosferische
depositie of bemesting (Werkgroep Zware metalen, Platform bodembeheer Brabant, 2011). I n de winter zal
een groter deel van het oppervlaktewater in de beek bestaan uit dit freatisch grondwater, waardoor de
concentraties metalen in de beek in deze periode hoger is.
Fysisch-chemische
parameters
De fysisch-chemische parameters worden ook biologie ondersteunende stoffen genoemd. Deze stoffen scoren
beter op het benedenstroomse KRW-meetpunt dan op het bovenstroomse meetpunt. Benedenstrooms is het
water in de zomer een fractie minder zout en er wordt een lagere fosforconcentratie aangetroffen. Over het
algemeen voldoen beide meetpunten niet aan het GET voor stikstof totaal en fosfor totaal. De norm voor
fosfor is 0,11 m g / l , terwijl de gemiddelde concentratie de laatste vijf jaren tussen 0,14 en 0,20 mg/l varieert
en in 2016 met 0,20 mg/l fors boven de norm ligt (zie tabel 4.1). Voor stikstof totaal is de norm 2,3 mg/l en
wordt er gemiddeld de laatste jaren rond 4 mg/l aangetroffen en ligt de concentratie in 2016 met 4,83 mg/l
daar iets boven.
Ondanks dat de gemiddelde temperatuur in de zomer benedenstrooms iets hoger is, wordt deze parameter
op beide meetpunten vanaf 2006 als goed beoordeeld. In de periode daarvoor was de temperatuur iets
hoger, waardoor beide meetpunten vaker als matig werden beoordeeld. Hoewel de toetsingsresultaten van
zuurstof volgens het KRW-toetsingskader op waterlichaamniveau goed zijn, laten de individuele meetreeksen
zien dat de laatste jaren op het bovenstroomse meetpunt de concentratie in de zomer aan de lage kant is
(rond 3 mg/l).
Trends
Tabel 4.2 geeft de significante trends (periode 2000-2015) per meetpunt. Uit de tabel blijkt dat voor nitraat,
nitriet en stikstof totaal op beide meetpunten een (kleine) dalende significante trend wordt waargenomen.
Deze dalende trend is niet waargenomen in de ammoniumconcentraties.
In dezelfde periode is er voor fosfor totaal geen significante trend waargenomen. Wel is de concentratie
ortho-fosfaat op het benedenstroomse meetpunt in de tijd afgenomen. Hoewel het een significante trend is,
is de jaarlijkse afname zeer klein (-0,002 m g / l / j ) . Ook in de Boven Mark is in de periode 2000-2015 een
dalende trend voor ortho-fosfaat waargenomen. I n de Chaamse Beken en de Strijbeekse beek, enigszins
vergelijkbare beken, is een dergelijke trend niet aangetoond. In 't Merkse zijn de ortho-fosfaatpieken sinds
2006 lager en lijkt de significante daling zich vanaf dat jaar in te zetten. In de Boven Mark lijken de pieken
over 2000-2015 van gelijke hoogte. De daling van ortho-fosfaat in 't Merkske kan zijn veroorzaakt door een
aangepast maairegime, waardoor meer ortho-fosfaat wordt vastgelegd in de vegetatie. Opgemerkt wordt dat
de dalende trend in de ortho-fosfaatconcentratie niet wordt waargenomen in fosfor totaal, omdat orthofosfaat slechts in beperkte mate bijdraagt aan fosfor totaal.
Voor de temperatuur is op beide meetpunten een (kleine) dalende trend waargenomen. I n dezelfde periode
is deze significante trend niet aangetroffen in de Chaamse Beek, de Strijbeekse beek en de Boven Mark. Dat
deze trend niet in enigszins vergelijkbare beken is waargenomen duidt op een verandering in het gebied en
niet op een algemeen klimatologisch verschijnsel.
Op het bovenstroomse meetpunt vertoont de zuurstofconcentratie (-0,05 m g / j ) een kleine dalende trend.
Op het bovenstroomse meetpunt is voor de metalen koper (totaal) en magnesium (totaal) een dalende trend
waargenomen.
3

3

Ortho-fosfaat is het opgeloste fosfor en deze parameter laat zien hoeveel fosfor er direct beschikbaar is voor algen en
waterplanten. Fosfor totaal omvat naast ortho-fosfaat tevens andere vormen van fosfor, vooral (organisch) gebonden
fosfor en geeft daarmee een vollediger beeld van de totale hoeveelheid fosfor in het water. Alleen fosfor totaal maakt
onderdeel uit van de KRW-beoordeling.
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In het benedenstroomse meetpunt zijn voor de metalen nikkel (totaal en opgelost [na filtratie]), zink en
chroom (totaal), calcium en magnesium (opgelost) dalende trends waargenomen.
T a b e l 4 . 2 . Significante t r e n d s per meetpunt; groen is e e n dalende t r e n d , o r a n j e e e n stijgende trend. De t r e n d s
zijn bepaald met T r e n d a n a l i s t .

Parameter
Hoedanigheid
Stikstof Kjeldahl
totaal
Nitriet
na filtratie
Nitraat
na filtratie
Stikstof totaal
totaal
Kalium
totaal
Sulfaat
na filtratie
Temperatuur
Chloride
totaal
Geleidbaarheid
Koper
totaal
Magnesium
totaal
Zuurstof C/o)
Zuurstof (mg/l)
Zuurgraad
Waterstofcarbonaat
totaal
(Bicarbonaat)
Natrium
totaal
Calcium
na filtratie
Magnesium
na filtratie
Chroom
totaal
Ammonium
na filtratie
Nikkel
na filtratie
Nikkel
totaal
Ortho-fosfaat
na filtratie
Doorzicht
Zink
totaal
* Onvoldoende metingen om een trend te

Eenheid
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
oC
mg/l
mS/cm
Mg/l
mg/l
Zo
mg/l
DIMSLS
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
Mg/l
mg/l
Mg/l
Mg/l
mg/l
m
MW
bepalen.
1

trend per jaar
210201
-0,03
0,00
-0,10
-0,11
-0,24
-0,71
-0,07
-0,27
0,00

1,11
- 1 , 36
-0,13
0,00
0,00
-0,87
-0,86
0,00
-0,01
-1,94

relatieve trend
per ļaar
210201
-1,4/0
-3,3/0
-2,8/0
-2,0/0
-1,7 /
-1,5 /
-0,6/
-1,2/
-0,50/
Geen trend
Geen trend
Geen trend
Geen trend
Geen trend
0

0

1,0/
Geen trend
-3,0/
-1,8/
0,0/
0,0/
-7,90/
-5,70/
-6,1/
-1,40/0
-8,1/

trend per jaar
210204
-0,02
0,00
-0,07
-0,10
-0,22
-1,13
-0,09
-0,24
0,00
-0,13
-0,04
-0,54
-0,05
-0,01
1,42
0,10
*
*
*

relatieve trend
per ļaar
210204
-0,8/
-3,30/
-2,8/
-1,90/
-1,40/0
-1,90/
-0,8/
-0,90/
-0,8/
-3,40/
-0,50/
-0,70/
-0,70/
-0,2/
1,40/
0,6/
*
*
*
Geen trend
Geen trend
Geen trend
Geen trend
Geen trend
Geen trend

Naast de bovenstaand beschreven parameters zijn er geen significante trends. Opgemerkt wordt dat in 't
Merkske geen onderzoek wordt gedaan naar gewasbeschermingsmiddelen en 'nieuwe stoffen', zoals
medicijnresten. Onderzoek naar deze stoffen in de zogenaamde brede screening wordt op zes locaties in het
beheergebied van het waterschap uitgevoerd. Deze meetlocaties liggen op plaatsen waarvan wordt verwacht
dat er veel bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater voorkomen. Voor 't Merkske geldt deze verwachting
niet. Eventuele negatieve invloed van gewasbeschermingsmiddelen en 'nieuwe stoffen' op het ecologisch
functioneren is daardoor niet uit te sluiten.
Voor zo ver er significante trends zijn, kan gesteld worden dat over het algemeen de concentraties de goede
kant op gaan. Er zijn over de periode 2000-2015 significant dalende trends aangetroffen voor verschillende
metalen en stikstof. Eveneens voor doorzicht en de zuurstofconcentratie zijn echter (kleine) dalende trends
aangetroffen en dat is ecologische gezien minder positief (voor doorzicht en zuurstof zijn hoge waarden juist
wenselijk). Ook al zetten de dalende trends door, dan is dit nog niet voldoende om binnen enkele jaren de
normen te halen.
Fosfor- e n stikstofbijdrage
afvalwat
e r
Op 't Merkske zitten diverse bronnen van (huishoudelijk) afvalwater. De rioolwaterzuivering (KWZI) van
Zondereigen (België) loost het effluent in de Noordermark. Daarnaast zijn er diverse huishoudens die hun
afvalwater al dan niet via een IBA lozen in het stroomgebied van 't Merkske. In deze paragraaf wordt de
bijdrage van deze bronnen indicatief in beeld gebracht.
De berekende gemiddelde jaarvracht fosfor totaal in de monding van 't Merkse bedraagt ongeveer 5.400
kg/jaar (periode 2009-2014). Op basis van de lozingsgegevens van VMM bedraagt de gemiddelde jaarvracht
fosfor totaal van KWZI Zondereigen over de jaren 2012 tot 2015 ongeveer 260 kg/jaar, wat overeen komt
met circa 5 / van de jaarvracht van het hele stroomgebied (vracht in monding van 't Merkske).
Met de gegevens uit de Nederlandse Emissieregistratie over het jaar 2014 is bepaald dat in het Nederlandse
gedeelte van het stroomgebied van 't Merkske ongeveer 3 kg/jaar is geloosd via overstorten, IBA's en
onbehandelde lozingen. Dit zijn alle lozingen in het stroomgebied, dus ook lozingen die op zijwaterloopjes
uitkomen. H et Vlaamse deel van het stroomgebied is niet opgenomen in de Nederlandse Emissieregistratie,
waardoor de totale bijdrage van deze bronnen wordt onderschat. Door aan te nemen dat in het Vlaamse deel
-24-

van het stroomgebied een vergelijkbare hoeveelheid vanuit de huishoudens wordt geëmitteerd, is de vracht
die via deze emissieroute in het oppervlaktewater komt ongeveer 6 kg/jaar.
Daarnaast is bekend dat de gevangenis van Wortel een deel van zijn afvalwater loost in het stroomgebied
van 't Merkske. De omvang van deze lozing is niet bekend en het effect dus ook niet. De gevangenis heeft
plek voor 295 gedetineerden. Aangenomen wordt dat de bijdrage van de gevangenis maximaal vergelijkbaar
is met de bijdrage van KWZI Zondereigen, die voor ongeveer 430 inwoners van Zondereigen het afvalwater
zuivert. Uiteraard geeft bovenstaande berekening niet de exacte belasting van het systeem, maar het geeft
wel een indruk van de verhouding tussen verschillende bronnen.
In onderstaande tabel staat een sterk vereenvoudigde stoffenbalans waarin alleen de posten zijn opgenomen
die gerelateerd zijn aan huishoudelijk afvalwater en de totale vracht in de monding. Naast fosfor is tevens de
stikstofvracht weergegeven. De gegevens hiervoor zijn op vergelijkbare wijze als voor fosfor bepaald. De
fosforbijdrage vanuit huishoudens, al dan niet via een rioolwaterzuivering wordt geschat op maximaal 1 0 / .
Voor stikstof is dit lager en bedraagt minder dan 2 / .
Tabel 4 . 3 . Sterk vereenvoudigde stoffenbalans Merkske ( P = fosfor; N = s t i k s t o f ) .
Bron
KWZI Zondereigen
Gevangenis van Wortel

kg P / j a a r
260
260

kg N / j a a r
1433
1433

Overstorten, IBA's en
'huishoudeliik afvalwater'
Vracht in monding
Merkske

9

36

5.400

182.000

Opmerking
Over periode 2011-2015 op basis van lozingsgevens van VMM
Worst case inschatting, een gedeelte van het complex is
aangesloten op KWZI Hoogstraten.
Emissieregistratie 2014 plus schatting Vlaams gedeelte
stroomgebied
Vrachtberekening 2010-2014 op meetpunt 210201 in Castelré

Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat lozingen van huishoudelijk afvalwater al dan niet via de KWZI
een beperkte bijdrage leveren aan de totale fosfor- en stikstofvracht in 't Merkske. De overige belasting, het
merendeel is voornamelijk toe te schrijven aan het landelijk gebied. Het is aannemelijk dat landbouwpercelen
daarbij een significant grotere bijdrage leveren dan de percelen die zijn ingericht als natuurgebied.
In onderstaand taartdiagram is ter illustratie de verdeling van de fosforbronnen weergegeven zoals die voor
het Nederlandse deel van het stroomgebied is opgenomen in de Emmissieregistratie. Hieruit valt op te maken
dat in het Nederlandse deel van het stroomgebied de uitspoeling uit het landelijk gebied veruit de grootste
bron is.
4

P-Totaal

Afspoeling nutriënten
landel IJ k gebied
Depositie Nederland
Erfafspoeling
G astumbouw
Huishoudelijk afvalwater
Huishoudelijk afvalwater
via BA
Mee mesten s oten
Overstorten
Uitspoeling nutriënten
landel IJ k gebied

Figuur 4 . 1 . Verdeling fosforbronnen bronnen in het Nederlandse deel van het stroomgebied van 't Merkske
zoals opgenomen in de E m i s s i e r e g i s t r a t i e .

4

In Vlaanderen is met WEISS een vergelijkbaar systeem beschikbaar. Als meer inzicht gewenst is over de specifieke
bronnen in het hele stroomgebied, dan moet het Vlaamse WEISS gecombineerd worden met de Nederlandse
Emissieregistratie. Vanwege het verschil in structuur tussen beide systemen vergt dit een grote inspanning.
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4 . 1 . 2 . Hydrologie
Afvoer
In 't Merkske is een afvoermeetpunt aanwezig bij Castelré. Van 1987 tot 2002 is de afvoer gemeten met
behulp van een meetstuw. Vanaf 2003 is de meetstuw vervangen door een vispassage en wordt de afvoer
gemeten met behulp van een akoestisch meetpunt.
't Merkske kent een jaarlijkse piekafvoer van circa 4 mVs en een voorjaarsafvoer van 0,9 m T s . Bij een
natuurlijke beek ligt de piekafvoer ongeveer een factor 4 hoger dan de voorjaarsafvoer. Bij 't Merkske is dit
een factor 4,5 wat dus duidt op een redelijk natuurlijk afvoerverloop. Dit is mede mogelijk door de ruimte
rond 't Merkske voor overstromingen. Vrijwel jaarlijks treden er overstromingen op in het beekdal en
afvoerpieken worden daardoor gedempt.
In een droge zomerperiode daalt de afvoer tot 50-100 l/s. De verhouding tussen een voorjaarsafvoer en een
droogste week afvoer bedraagt een factor 1 1 .
Tabel 4.4. Een aantal karakteristieke a f v o e r e n , zoals gemeten in 't Merkske in de j a r e n 2 0 0 3 t / m 2 0 1 5 .
Herhalingstijd

Afvoer ( m V s )

T100 (één keer per 100 jaar)
T10 (één keer per 10 jaar)
T1 (iaarlijkse piekafvoer)
Halve maatgevende afvoer (2-3 weken/jaar)
Voorjaarsafvoer (3 maanden/jaar)
Mediane (gemiddelde) afvoer
Droogste maand afvoer
Droogste week afvoer

10
7
4
2,4
0,9
0,5
0,15
0,08

950/0 B e t r o u w b a a r h e i d s i n t e r v a l van d e
afvoer ( m V s )
7-11
6-8
3,5-5

In het ondergaande diagram (figuur 4.2) is de jaarafvoer van de jaren 2004, 2006 en 2013 uitgesplitst naar
de seizoenen. Er is voor deze jaren gekozen omdat er weinig meetdagen ontbreken. Bij vergelijking van de
a f v o e r v e r d e l i n g m e t de S t r i j b e e k s e b e e k b l i j k t ' t M e r k s k e e e n h o g e r e b a s i s a f v o e r ( z o m e r a f v o e r ) t e k e n n e n ;
H / o versus 8 / 0 . 't Merkske ontvangt meer (regionale) kwel, waarschijnlijk o m d a t het stroomgebied groter

is. De afvoerverdeling van 't Merkske is vergelijkbaar met de afvoerverdeling van het gehele stroomgebied
van de Boven Mark.

Jaarafvoer (2004, 2006, 2013) van 't
Merkske verdeeld over de seizoenen

Jaarafvoer van de Strijbeeksebeek
verdeeld over de seizoenen
W i n t e r (dec-janfeb)
2066

V o o r j a a r (mrt-apr46/6

mei)

896

Z o m e r (jun-jul-aug)
25/6

2266
4366

Winter (dec-jan-feb)

Herfst (sep-okt-nov)

Jaarafvoer van de Bovenmark

Voorjaar (mrt-apr-mei)

verdeeld over de seizoenen

Zomer (jun-jul-aug)

1166

Herfst (sep-okt-nov)

Winter (decjan-feb)

2066
44/6
1296

Voorjaar (mrtapr-mei)
Zomer (jun-julaug)

2466
25/6

Herfst (sepokt-nov)

Figuur 4 . 2 . Gemeten j a a r a f v o e r van Merkske, S t r i j b e e k s e beek en Boven Mark verdeeld over d e s e i z o e n e n .

Waterpeilen
Alleen bij Castelré is de waterstand al over een lange periode op een betrouwbare manier gemeten. De
metingen van het waterpeil benedenstrooms van de voormalige meetstuw (nu vispassage Steenen Brug)
variëren van 9,7 mNAP tot 11,0 mNAP. Het peil kan bij piekafvoeren dus 1,3 m hoger staan dan bij lage
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afvoer. Benedenstrooms van de vispassage treedt door de diepe ligging van 't Merkske geen overstroming
op. Bovenstrooms van de vispassage treden in het beekdal van 't Merkske en Marksken tijdens piekafvoeren
wel overstromingen op. Een overstroming duurt in de regel slechts enkele dagen.
Gemeten
stroomsnelheid
Bij de meetpunten 210201 en 210204 zijn een bescheiden aantal stroomsnelheidsmetingen uitgevoerd. Het
meetpunt 210201 (Castelré) is gelegen in de vispassage, waardoor de gemeten stroomsnelheden daar hoger
liggen dan in de rest van 't Merkske. De gemeten stroomsnelheden in de vispassage variëren van 10-85
cm/s. Als de stroomsnelheid wordt uitgezet tegen de afvoer, dan valt een duidelijk verschil op tussen zomer
en winter. Bij eenzelfde afvoer ligt de stroomsnelheid in de zomer hoger dan in de winter (zie figuur 4.3). In
de zomer groeit een deel van het profiel dicht, waardoor de afvoer door een kleiner profiel gaat en er bij
vergelijkbare afvoeren hogere stroomsnelheden worden bereikt.
Bij meetpunt 210204 (Noordermark) zijn zes stroomsnelheidsmetingen uitgevoerd. De stroomsnelheid
varieert daar van 8 tot 50 cm/s.

Verband tussen seizoen, afvoer en stroomsnelheid bij
meetpunt 210201
90
80
70
60
*
50

Winter
Voorjaar
Zomer

40

Lineair (Winter)
Lineair (Voorjaar)
Lineair (Zomer)

10

0,5

1,5
Gemeten afvoer (m37s)

Figuur 4 . 3 . Verband t u s s e n s e i z o e n , afvoer en stroomsnelheid bij meetpunt 2 1 0 2 0 1 .

Berekende stroomsnelheid,
waterbreedte,
waterdiepte
en
sedimenttransport
Met een Sobek-oppervlaktewatermodel zijn verschillende hydraulische parameters, zoals stroomsnelheid en
waterdiepte, berekend voor 't Merkske, het Marksken en de grensvormende Noordermark. Om de waarden te
berekenen zijn de gemeten afvoeren uit tabel 4.4 verdeeld over de verschillende trajecten naar rato van het
afwaterend oppervlak. Vervolgens zijn gemiddelde stroomsnelheden bij hoogwater, voor een wintersituatie
met weinig planten in de beek en een zomersituatie met meer planten berekend. Daarnaast is de minimum
stroomsnelheid, minimale en gemiddelde waterdiepte, gemiddelde waterbreedte en het sedimenttransport bij
hoogwater berekend. De minimale berekende stroomsnelheid en waterdiepte zijn voor het droogvallend
traject (12) op basis van veldwaarnemingen naar beneden bijgesteld.
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Tabel 4 . 5 . Modelresultaten van v e r s c h i l l e n d e p a r a m e t e r s per uniform traject; groen = parameter voldoet aan
de w e n s ; geel = parameter is niet optimaal; rood = parameter voldoet niet aan de ecologische w e n s (zie
toelichting in de t e k s t ) .
7

8

10

11

12

Bov. Baarle Brug

Noordermark**

Singelheide

Tommelsche Heide

Droogvallend

6
Ben. Baarle Brug

5
Kromme Hoek

4
Halsche Beemden

3
Bov. Steenen Burg

2
Ben. Steenen Burg

1
Monding

Uniform traject

Gem. stroomsnelheid hoogwater (m/s)

0,82

0,72

0,54

0,42

0,30

0,38

0,37

0,39

0,38

0,36

0,25

Gem. stroomsnelheid winter (m/s)

0,64

0,56

0,43

0,42

0,30

0,38

0,37

0,36

0,36

0,28

0,22

Gem. stroomsnelheid zomer (m/s)

0,14

0,14

0,10

0,11

0,09

0,10

0,10

0,09

0,09

0,06

0,05

Minimum stroomsnelheid (m/s)

0,09

0,10

0,07

0,08

0,06

0,07

0,07

0,06

0,07

0,04

0*

Minimale waterdiepte (m)

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0*

Gemiddelde waterdiepte (m)

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,4

0,4

0,3

0,3

Gemiddelde breedte waterspiegel (m)

3,6

4,0

4,3

3,8

4,2

3,8

3,8

3,1

2,3

2,5

1,5

12

6

2

0,2

0,0

0,1

0,2

0,1

0,0

Sedimenttransport bij hoogwater (mVdag)

0,1

0,1

* Gecorrigeerd op basis van v e l d w a a r n e m i n g e n .
* * D e p a r a m e t e r s van de Noordermark zijn alleen voor het b e n e d e n s t r o o m s e deel b e r e k e n d .

De gewenste stroomsnelheid voor een laaglandbeek bovenloopje bedraagt 0,1-0,6 m/s volgens de
Handreiking Ontwikkeling Waterlopen (Buskens et al., 2012). Bij beekherstelprojecten in Noord-Brabant
wordt vaak een stroomsnelheid van minimaal 0,2 m/s nagestreefd, waarbij deze bij voorkeur gedurende het
gehele jaar gehaald wordt. Daarom wordt een stroomsnelheid tussen 0,2-0,6 m/s gezien als goed (voldoet
aan de ecologische w e n s ) ; van 0,1-0,2 m/s als matig en kleiner dan 0,1 m/s als slecht. De berekende lage
stroomsnelheden in de zomer (gemiddelde stroomsnelheid zomer en minimum stroomsnelheid) moeten wel
enigszins gerelativeerd worden. Sobek rekent namelijk met een gemiddelde stroomsnelheid en in de praktijk
kan een stroomdraad voorkomen waarbinnen de snelheid aanzienlijk hoger ligt dan tussen de omliggende
vegetatie. Dit blijkt ook uit de stroomsnelheidsmetingen bij meetpunt 210201 en is in de praktijk op enkele
locaties langs 't Merkske waargenomen. Desondanks maken de cijfers duidelijk dat van de hydrologische
parameters de lage stroomsnelheid in de zomer het grootste knelpunt vormt voor vrijwel de gehele beek. I n
de benedenloop van 't Merkske treden bovendien hoge stroomsnelheden op tijdens piekafvoeren. Dit kan
leiden tot het wegspoelen (drift) van vis en macrofauna. Van nature zijn de afvoeren in de winter hoger dan
die in de zomer, maar door vergaande ontginning en drainage in het stroomgebied is het verschil tussen
piekafvoer en basisafvoer toegenomen: doordat (regen)water in de winter sneller wordt afgevoerd, ligt de
afvoer in droge periodes lager. De reden waarom de benedenloop bij piekafvoeren aanzienlijk hogere
stroomsnelheden kent dan de rest van 't Merkske, moet gezocht worden in het diepere profiel van de
benedenloop. Daardoor treedt er geen overstroming op en concentreert de afvoer zich in de beekbedding.
De gemiddelde waterdiepte zou volgens de Handreiking Ontwikkeling Waterlopen tussen 0,1-0,75 m moeten
liggen. Hieraan voldoet de gehele beek. De gemiddelde breedte van de waterspiegel voor een beek van type
R4 bedraagt 1-3 m, terwijl 't Merkske over vrijwel de gehele lengte circa 4 m waterspiegelbreedte kent. Deze
bredere waterspiegel kan het gevolg zijn van het jarenlang intensief onderhoud, maar het kan ook zijn dat
(een deel van) 't Merkske zich op de overgang van een bovenloop (R4) naar een middenloop (R5) bevindt.
De Noordermark en het Marksken zijn duidelijk smaller en R4 is daarvoor het best passende type.
Met het Sobek-oppervlaktewatermodel kan met de formule van Van Rijn het sedimenttransport worden
berekend. Uit deze berekening blijkt dat sedimenttransport vrijwel alleen plaatsvindt tijdens piekafvoeren.
Daarom is het sedimenttransport (in m Alag) bij een jaarlijkse afvoergolf bepaald. Er zijn geen normen die
aangeven hoeveel sedimenttransport goed is. Daarom is eenvoudigweg gesteld dat sedimenttransport bij een
natuurlijke beek hoort en dus goed is en wordt een gebrek aan sedimenttransport als knelpunt gezien (een
overmaat aan sedimenttransport kan overigens ook als onnatuurlijk gezien worden). Uit de berekening blijkt
dat alleen de benedenloop (trajecten 1 t / m 3) veel sedimenttransport kent, wat direct samenhangt met de
hoge stroomsnelheden bij piekafvoeren. Bij een veldbezoek op 2 maart 2016, direct na een hoogwater, is
benedenstrooms van de vispassage op traject 2 zandafzetting waargenomen (zie figuur 4.4). Dat bevestigt
3
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dus het berekende sedimenttransport. Ondanks dat gebleken is dat er stroomopwaarts langs 't Merkske wel
enig zandtransport optreedt, is daar toen geen zandafzetting aangetroffen. Tijdens de ruilverkaveling
Zondereigen (België) zijn bijvoorbeeld als ecologische maatregel buitenbochten van het Marksken verdiept.
Deze zijn in circa twee jaar weer aangezand. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat door de ruilverkaveling
meer sediment is vrijgekomen (door het graven van nieuwe sloten en het afgraven van moeraszones) dan
voordien het geval zou zijn geweest.

J
Figuur 4.4. Zandafzetting in een binnenbocht van traject 2 , direct na e e n hoogwaterperiode ( 2 maart 2 0 1 6 ) .

4 . 1 . 3 . Hydromorfologie
Op een negental locaties voerde Otten (2013) een morfologische kartering uit (zie figuur 4.5). Bij de
kartering is de beek beoordeeld op de parameters zoals gegeven in paragraaf 3.2.3. Bij een zeer goede
beoordeling heeft een parameter de waarde 1 gekregen en bij een zeer slechte beoordeling de waarde 5. De
gemiddelde eindwaardering van de onderzochte trajecten is opgenomen in tabel 4.6.
Tabel 4.6. E i n d w a a r d e r i n g van de morfologische kartering door Otten ( 2 0 1 3 ) .
Uniform
Traject
2
2
3
3
4
5
6
6
7

Locatie morfologische
kartering
Benedenloop traject 2
Middenloop traject 2
Benedenloop traject 3
Middenloop traject 3
Middenloop traject 4
Middenloop traject 5
Benedenloop traject 6
Bovenloop traject 6
Middenloop traject 7

Gemiddelde
eindwaardering
1,74
1,67
1,69
1,64
1,79
1,31
1,44
1,81
1,38

Eindbeoordeling
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
Zeer goed
Zeer goed
Goed
Zeer goed

T r a j e c t n u m m e r in
figuur 4.5
7
2
1
5
9
4
6
3
8

't Merkske scoort volgens de gebruikte morfologische karteringsmethode goed tot zeer goed. De volgende
parameters scoren minder goed: variatie in breedte, begroeiingsgraad, aanwezigheid van beekhout en de
plaatselijke aanwezigheid van oeverbeschoeiing.
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Figuur 4 . 5 . Ligging locaties hydromorfologische kartering door Otten ( 2 0 1 3 ) .

Op enkele locaties in 't Merkske zijn hydromorfologische maatregelen uitgevoerd, waarbij ofwel stroomkuilen
zijn gegraven (uniform traject 7 ) , ofwel de vegetatie in buitenbochten is verwijderd (traject 3 en 4 ) . Zonder
veel morfologische ontwikkeling te vertonen, zijn de stroomkuilen weer aangezand en de buitenbochten weer
begroeid geraakt. Het lijkt dus geen zin te hebben alleen de morfologie van 't Merkske te wijzigen. Het
toevoegen van hout en zand of het extensiveren van onderhoud, zoals Otten (2013) suggereert, is een
effectievere manier om de morfologie van een beek te verbeteren.
De Noordermark en het Marksken zijn niet morfologisch gekarteerd. Door het genormaliseerde karakter van
het Marksken zal de eindwaardering op zijn hoogst matig bedragen. Voor het Marksken zou het morfologisch
streefbeeld overigens eerder een moeras zijn dan een meanderende beek. De beschikbare morfologische
karteringsmethoden zijn echter niet geschikt voor een moeras.
't Merkske is op enkele trajecten relatief diep ingesneden ten opzichte van de omgeving en veroorzaakt
daardoor een grote drooglegging, met name in de zomer. I n de morfologische monitoring door Otten (2013)
zijn op 45 locaties binnen de uniforme trajecten 2 t / m 7 de waterdieptes onder maaiveld (mv) gemeten (zie
tabel 4.7). Hieruit blijkt een gemiddelde drooglegging van 1,6 m -mv bij een lage afvoer. I n de morfologische
studie door Otten (2013) is geen waardeoordeel gegeven over deze drooglegging. Voor het omliggende
landgebruik, dat hoofdzakelijk uit natuur bestaat, is de drooglegging echter fors te noemen. Backx & Van
Wesel (2013) concluderen dat het waterpeil in 't Merkske te laag staat, waardoor de drainerende werking op
de omliggende natuur te groot is.
Tabel 4 . 7 . Gemeten drooglegging uit de morfologische kartering door Otten ( 2 0 1 3 ) .
Uniform
Traject
2
3
4
5
6
7

Minimale drooglegging
(m -mv)
1,5
1,2
1,2
1,1
1,6
0,8

Gemiddelde drooglegging
(m -mv)
1,8
1,5
1,4
1,8
1,9
1,0

Maximale drooglegging
(m -mv)
2,3
1,7
1,9
2,1
2,2
1,3

Aantal
metingen
10
10
5
5
10
5

Uit de studie van Bijlmakers & Buskens (1984) blijkt dat 't Merkske in 1966 is uitgediept, totaal geschoond
en dat men de stroomkuilen heeft laten dichtslibben. Ook nu nog zijn plaatselijk onnatuurlijke bulten en
ruggen op de oever van 't Merkske te zien, die afkomstig zijn van bagger- en maaiwerkzaamheden (zie
figuur 4.6). Ondanks de positieve morfologische beoordeling is de hydromorfologie van 't Merkske dus (nog)
niet geheel natuurlijk.
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Figuur 4.6. Zandbult op de o e v e r van 't Merkske afkomstig van bagger- en m a a i w e r k z a a m h e d e n (uniform
traject 5 ) .

Sinuositeit

en

beschaduwing

Per u n i f o r m t r a j e c t is d e s i n u o s i t e i t ( S I ) en m a t e v a n b e s c h a d u w i n g b e p a a l d (zie t a b e l 4 . 8 ) . De m a t e v a n
b e s c h a d u w i n g is b e p a a l d o p basis v a n e e n l u c h t f o t o . D a a r b i j is o n d e r s c h e i d g e m a a k t in e n k e l z i j d i g e
beschaduwing ( b o m e n op de z u i d o e v e r ) , dubbelzijdige beschaduwing ( b o m e n op beide oevers) en
onbeschaduwde situaties.
T a b e l 4 . 8 . Sinuositeit ( S I ) e n mate van b e s c h a d u w i n g (zie voor a r c e r i n g toelichting in de t e k s t ) .
Traject
1. Merkske - monding
2. Merkske - benedenstrooms Steenen Brug
3. Merkske - bovenstrooms Steenen Brug
4. Merkske - Halsche Beemden
5. Merkske - Kromme Hoek
6. Merkske - benedenstrooms Baarle Brug
7. Merkske - bovenstrooms Baarle Brug
8. Noordermark - slingerend
9. Noordermark - genormaliseerd
10. Marksken - Singelheide
11. Marksken - Tommelsche Heide
12. Marksken - droogvallend
Totaal

SI
(-)
1,25
1,41
1,38
1,42
1,43
1,52
1,59
1,30
1,00
1,00
1,03
1,00

Eenzijdig
beschaduwd (Vo)
53 Zo
560/q
90/0
100/q
100/q
130/0
40/0
230/0
50/0
250/0
280/q
100/q
0

1 7 /

Tweezijdig
beschaduwd (Vo)
00/0
00/0
00/0
260/q
00/0
20/0
00/0
20/0
00/0
20/0
00/0
00/0
30/0

Onbeschaduwd
C/o)

470/0
440/0
910/q
640/0
900/q
850/q
960/q
750/0
950/0
730/0
720/q
900/q
8OO/0

In totaal is 8 0 / van 't Merkske, Marksken en Noordermark onbeschaduwd, 1 7 / enkelzijdig beschaduwd en
s l e c h t s 30/0 d u b b e l z i j d i g b e s c h a d u w d . Als r e f e r e n t i e v o o r t y p e R4 g e l d t een m a t e v a n b e s c h a d u w i n g v a n
850/0. W a t e r s c h a p De D o m m e l s t r e e f t n a a r e e n b e s c h a d u w i n g v a n 4 0 / v o o r d e r g e l i j k e b e k e n . D a a r o m z i j n in

tabel 4.8 de trajecten die voor meer dan 4 0 / in de schaduw liggen geel gearceerd en zijn trajecten die voor
minder dan 4 0 / beschaduwd zijn rood gearceerd. De referentie beschaduwing van 8 5 / wordt op geen enkel
traject gehaald.
De sterkste meandering (hoogste sinuositeit) komt voor rond Baarle Brug maar ook de rest van 't Merkske
en het benedenstroomse deel van de Noordermark (traject 8) meandert sterk. Omdat de meandering van 't
Merkske nog vrijwel geheel intact is, is 't Merkske gebruikt als natuurlijke referentiebeek en is de sinuositeit
dus per definitie goed. In de Handreiking Ontwikkelen Waterlopen wordt een sinuositeit
gezien als
goed. De bovenloop van de Noordermark en het Marksken meanderen niet. Het is maar de vraag of deze
bovenlopen van nature gemeanderd hebben, of dat dit voor de ontginning doorstroommoerassen waren. Om
deze reden is het ontbreken van meandering in de bovenlopen niet als slecht beoordeeld.
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4.1.4. Onderhoud
In het beheerdersoverleg van Nederlandse water-, natuur- en terreinbeheerders vindt op uitvoerend niveau
afstemming plaats over onderhoud. Van 't Merkske, Marksken en Noordermark wordt 9 0 / van de lengte één
keer per jaar gemaaid. Plaatselijk laat de provincie Antwerpen in de Noordermark een extra 'zomerruiming'
uitvoeren op verzoek van de Watering de Noordermark. De overige 1 0 / van 't Merkske wordt niet meer
gemaaid. In de Noordermark wordt bij het onderhoud het volledige profiel geschoond, terwijl in 't Merkske en
in het Marksken blokken worden gespaard en helemaal bovenstrooms in het Marksken wordt de vegetatie
aan één zijde in de teen en op het talud gespaard.

M

ŚÊÍmmïååÈĖ
Figuur 4 . 7 . 't Merkske op 8 oktober 2 0 1 5 op uniform traject 6 b e n e d e n s t r o o m s van Baarle Brug voor het
maaionderhoud (links; 8:20 uur) en er na ( r e c h t s ; 17:25 u u r ) .

4.1.5. Biologie
Overige
wat
e rflora
Het kwaliteitselement overige waterflora bestaat uit drie onderdelen; fytobenthos (algen die vastzitten op
bijvoorbeeld stenen of planten), abundantie groeivormen (bedekking van verschillende typen vegetatie zoals
drijfbladplanten en oeverbegroeiing) en soortensamenstelling van planten. De samenstelling van fytobenthos
is gerelateerd aan de organische belasting en voedselrijkdom. De toestand van abundantie groeivormen en
soortensamenstelling waterplanten is naast voedselrijkdom vooral afhankelijk van inrichting en onderhoud.
Fytobenthos
Na het behalen van de maximale score voor fytobenthos in 2011 en 2013 (zeer goed) op het meest
benedenstrooms gelegen meetpunt, is deze in 2016 gedaald maar matig (zie figuur 4.8). In de Noordermark
(210204) wordt maximaal de ondergrens van het GET gehaald. Bij de beoordeling op waterlichaamniveau
(gewogen gemiddelde van meetpunten) wordt in 2011 en 2013 het GET gehaald en scoort 2016 matig. Vanaf
2016 wordt fytobenthos alleen nog op het meest benedenstrooms gelegen meetpunt (210201)
geïnventariseerd, waarmee overigens wordt voldaan aan de vereisten voor de KRW.
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Figuur 4 . 8 . Maatlatscore voor onderdelen van kwaliteitselement overige waterflora op K R W - m e e t p u n t e n in 't
Merkske bij toetsing aan referentie voor type R4.

Abundantie
groeivormen
In een beek is een redelijke bedekking gewenst van de groeivormen ondergedoken (submerse) vegetatie
(planten die onder het wateroppervlak groeien) plus drijfbladplanten (totale referentiewaarde 3 0 / als
optimum) en een geringe bedekking aan emerse vegetatie (referentiewaarde 1 0 / als optimum aan planten
die wortelen in de bodem, maar boven het wateroppervlak uitsteken). De oeverbegroeiing (bomen in
dichtheid variërend van schaduwrijk bos tot half open landschap) heeft met een referentiewaarde ž 8 5 / een
hoge gewenste dichtheid. Kroos en flab (draadwier) mogen slechts in lage bedekkingen voorkomen.
Kroos en flab zijn bij de inventarisaties niet aangetroffen en deze groeivormen tellen daarom niet mee in het
oordeel. Langs 't Merkske ontbreekt het op veel plaatsen aan de gewenste oeverbegroeiing met bomen en
deze groeivorm scoort bijgevolg zeer laag. Hierdoor zijn ondergedoken, drijfblad en emerse planten bepalend
voor de score voor abundantie groeivormen.

Meetpunt 210201

Meetpunt 2 1 0 2 0 4

submers 4d rijvend

submers 4drijvend

emers

emers

oever

2 0 0 7 2010 2011

2007

0,53 0,48

2010
0,45

Figuur 4 . 9 . E K R ' s voor het onderdeel abundantie groeivormen van het kwaliteitselement overige waterflora op
K R W - m e e t p u n t e n in 't Merkske (meetpunt 2 1 0 2 0 1 ) en de Noordermark (meetpunt 2 1 0 2 0 4 ) bij toetsing a a n
referentie voor type R4.
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Het bovenstrooms gelegen meetpunt 210204 (in de Noordermark) scoort voor abundantie groeivormen
slechter dan het benedenstrooms gelegen meetpunt (zie figuur 4 . 9 ) . De beoordeling voor het bovenstroomse
meetpunt is overwegend ontoereikend met een matige score in 2010.
Het benedenstrooms gelegen meetpunt wordt in 2007 en 2016 als ontoereikend beoordeeld en als matig in
2010 en 2 0 1 1 . Het GET wordt in 2013 net gehaald. De emerse en ondergedoken vegetatie bereikt in 2011 de
hoogste bedekking en de bedekking van drijfbladplanten varieert (zie bijlage 3).
Soortensamenstelling
Op het benedenstroomse meetpunt ( 2 1 0 2 0 1 ; in 't Merkske) is vaak een redelijk tot hoge bedekking met
ondergedoken, drijfblad en emerse vegetatie aangetroffen, maar is de score voor soortensamenstelling
macrofyten meestal laag (zie figuur 4.10). Tot en met 2010 bestonden de kenmerkende soorten op deze
locatie met name uit negatieve indicatoren, zoals liesgras, rietgras en grote egelskop (zie bijlage 3).
Dergelijke soorten leiden tot lage scores. In 2013 zijn op het meetpunt relatief veel gewenste soorten
aangetroffen, bijvoorbeeld kleine egelskop, kleine watereppe en gewoon sterrenkroos en dat resulteert in een
duidelijk hogere score. Een relatief hoge score is in 2013 in veel wateren in Noord-Brabant waargenomen en
het is niet duidelijk wat daarvan de oorzaak is. In 2016 valt de score voor soortensamenstelling weer terug
naar het niveau van voor 2013.
In de Noordermark (meetpunt 210204) zijn de scores voor soortensamenstelling van macrofyten tot en met
2013 duidelijk hoger dan op het benedenstroomse meetpunt. Dit komt vooral, omdat er minder negatieve
indicatoren zijn aangetroffen. Mogelijk is dit te wijten aan de hogere mate van beschaduwing en de kale
zandbodem met grote stenen op meetpunt 210204, waardoor de kieming en ontwikkeling van algemene
plantensoorten minder kunnen zijn. Op meetpunt 210201 in 't Merkske zijn de omstandigheden voor het
ontkiemen van waterplanten gunstiger door een zachtere bodem en minder abrupte overgang van oever naar
water.
De zeer hoge score in 2013 op meetpunt 210204 (Noordermark) komt grotendeels door haaksterrenkroos,
een soort met hoge telwaarde die alleen in 2013 op deze locatie is waargenomen. Haaksterrenkroos is toen
waarschijnlijk in bloei aangetroffen, waardoor de soort met zekerheid gedetermineerd kon worden. Mogelijk
komt deze soort al langer in 't Merkske voor, maar is bij voorgaande inventarisaties niet tot op soortniveau
gedetermineerd. In 2016 is op meetpunt 210204 de score voor soortensamenstelling zeer laag, wijkt af van
de voorgaande jaren en is lager dan op het benedenstroomse meetpunt, net als in 2004. De lage score in
2016 in de Noordermark is het gevolg van de aanwezigheid van de negatieve indicator grote egelskop en van
het lage aantal positieve indicatoren. Mogelijk dat deze wijziging in vegetatie het gevolg is van het koude en
zeer natte begin van de zomer, waardoor er in mei en juni nog hoogwatersituaties zijn opgetreden. Om de
invloed van dergelijke natuurlijke fluctuaties op toestandsbepalingen uit te sluiten wordt aan de EU een
gemiddelde van beoordelingen van verschillende jaren gerapporteerd.

210201
210204

2004

2007

2010

2013

2016

Figuur 4 . 1 0 . E K R ' s voor het onderdeel s o o r t e n s a m e n s t e l l i n g van het kwaliteitselement overige waterflora op
K R W - m e e t p u n t e n in 't Merkske bij toetsing a a n referentie voor type R4.

In 2013 voldoet de KRW-toestand van overige waterflora net aan het GET (doel: EKR = 0,6), maar in de
andere meetjaren duidelijk niet (zie figuur 4.11). De hogere beoordeling voor 2013 is vooral het gevolg van
de hoge score op het onderdeel soortensamenstelling door het aantreffen van meer gewenste soorten en
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lagere dichtheden aan ongewenste soorten. Daarnaast zijn de scores voor fytobenthos en abundantie
groeivormen iets hoger dan in de andere jaren. In 2016 zijn voor alle onderdelen de scores lager dan in de
voorgaande jaren en krijgt dus ook overige waterflora als geheel de laagste beoordeling.
In een analyse voor de Strijbeekse beek is gebleken dat de score voor soortensamenstelling sterk beïnvloed
kan worden door het juist wel of niet aantreffen van één of enkele indicerende soorten (Coenen et al., 2016).
Daarnaast is de score voor bepaalde onderdelen van abundantie groeivormen sterk afhankelijk van kleine
verschillen in schattingen in het veld. De fluctuaties in beoordelingen voor 't Merkske lijken echter het gevolg
te zijn van daadwerkelijke veranderingen in vegetatie en niet van dergelijke gevoeligheden van de maatlat.

Soorten macrofyten
I Abundantie groeivormen
0,8

I Fytobenthos

Aantal gewenste
plantensoorten is in
2013 toegenomen

Bij score 0,6 voldoet
overige waterflora aan
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Langs de beek
staan te weinig
bomen op de oever

0,6
Ûí

0,4

0,2
De beoordeling van
fytobenthos (algen)
voldoet in 2011 en 2013
aan het doel

0
2010

2011

2013
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Figuur 4 . 1 1 . KRW-beoordelingen voor overige waterflora in 't Merkske (rode lijn geeft G E T a a n ; weging van
alle onderdelen is gelijk) bij toetsing a a n referentie voor type R4.

Macrofauna
Onderstaand volgt eerst een toelichting op de beoordeling met EBEO en daarna op de KRW-beoordelingen.
Tabel 4 . 9 . Gemiddelde E B E O - s c o r e s Noordermark ( 2 1 0 2 0 4 ) en Merkske ( 2 1 0 2 0 1 ) g e b a s e e r d op
m a c r o f a u n a m o n s t e r s van 1 9 9 5 - 2 0 1 5 .
Karakteristiek
Stroming
Substraat
Saprobie
Trofie
Voedselstrategie
Eindoordeel

210204
2,5
1,7
3,2
2,6
2,3
2,9

210201
3,2
2,4
3,4
3,1
2,5
3,0

Voor 't Merkske en de Noordermark krijgen de karakteristieken van EBEO beoordelingen van het laagste tot
middelste niveau (zie tabel 4.9). Grafieken met EBEO-resultaten voor de karakteristieken substraat en
voedselstrategie zijn weergegeven in bijlage 4. In de EBEO-beoordeling zijn de volgende ontwikkelingen en
verschillen geconstateerd:
«
Macrofauna in de Noordermark duidt op knelpunten in stroming, maar laat vanaf 2007 een verbetering
zien. Vanaf dat jaar is het gemiddelde van de beoordelingen van stroming voor Merkske en Noordermark
vergelijkbaar en wordt volgens de aangetroffen macrofauna de stroming als matig beoordeeld.
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«

«

»

Het substraat (materiaal waarop en tussen de macrofauna leeft) is op beide meetpunten ontoereikend
voor de gewenste soorten en krijgt voor de Noordermark gemiddeld een iets lagere score dan voor 't
Merkske. Voor de beoordeling van substraat wordt de macrofauna ingedeeld in de groepen blad, plant of
slib. Het aandeel soorten dat afhankelijk is voor blad als substraat is onvoldoende aanwezig.
Macrofauna krijgt voor saprobie (organische belasting) en trofie (voedselrijkdom) op beide meetpunten
een beoordeling van het middelste niveau. Trofie scoort daarbij voor de Noordermark gemiddeld iets
lager dan voor 't Merkske. Dit is vermoedelijk het gevolg van de aanvoer van nutriënten. Het gemiddelde
gehalte stikstof totaal (2000-2015) is op beide locaties vergelijkbaar, maar het gemiddelde gehalte fosfor
totaal is in de Noordermark beduidend hoger.
De aangetroffen macrofauna leidt tot een lage beoordeling voor voedselstrategie. Voor dit onderdeel is
macrofauna ingedeeld in de groepen knippers, vergaarders of grazers. In een natuurlijke beek dient het
aandeel knippers (soorten die leven op grof materiaal, zoals blad en hout) hoog te zijn en aandeel
grazers (soorten die voedsel voornamelijk van planten en stenen e.d. halen) laag. In 't Merkske is het
aandeel knippers te laag en/of het aandeel grazers te hoog. In de Noordermark is met name het aandeel
knippers te laag.

Naast een EBEO-toetsing is macrofauna ook beoordeeld met de KRW-maatlat voor R4. De KRW-toestand van
macrofauna op beekniveau wordt vanaf 1990 beoordeeld als ontoereikend en alleen de individuele KRWmeetpunten krijgen in enkele gevallen een hogere score (EKR > 0,4; zie figuur 4.12). Dit geldt vooral voor
meetpunt 210201 dat het meest frequent is bemonsterd. Volgens de rangcorrelatietoets van Kendall
vertonen de EKR's en de onderliggende indicatoren geen significante trend.
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Figuur 4 . 1 2 . KRW-beoordelingen voor macrofauna op d e K R W - m e e t p u n t e n en voor 't Merkske bij toetsing a a n
referentie voor type R4 ( b e e k = g e w o g e n gemiddelde van de s c o r e s voor de t w e e meetpunten; a l s e r meer
inventarisaties per j a a r zijn uitgevoerd, geeft de grafiek het g e m i d d e l d e ) .

Extra informatie macrofauna van 1000-soortendag
2015
In 2015 is de landelijke "1000-soortendag" georganiseerd in het stroomgebied van 't Merkske. In dit kader
zijn onder andere op verschillende locaties macrofaunamonsters genomen (zie figuur 4.13).
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Het monster van het meetpunt in 't Merkske (locatie 210201) heeft in 2015 een EKR van 0,35 en scoort
daarmee ontoereikend (zie tabel 4.10). De gemiddelde EKR van meetpunt 210201 over 1995-2015 scoort
met 0,36 ook ontoereikend. De locaties 1-2-3 en 4-5 van de 1000-soortendag scoren met 0,46 tot 0,48
duidelijk hoger dan het routinematig meetpunt in 't Merkske en worden als matig beoordeeld.
Locatie 6-7 in het Marksken scoort met 0,46 ook hoger en krijgt eveneens de beoordeling matig.
I n de Noordermark scoort locatie 8-9 met 0,33 ontoereikend. Deze score is vergelijkbaar met het gemiddelde
over de periode 1995-2013 voor meetpunt 210204 in de Noordermark.
Concluderend blijkt dat de locaties in 't Merkske en Marksken op de 1000-soortendag duidelijk een hogere
score krijgen dan de locatie in de Noordermark. Ook scoren de locaties op de 1000-soortendag in 't Merkske
beter dan het routinematig meetpunt 210201. Daarmee blijkt monitoring door vrijwilligers waardevolle extra
informatie op te leveren.
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Figuur 4 . 1 3 . Locaties inventarisaties 1 0 0 0 - s o o r t e n d a g 2 0 1 5 .
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Tabel 4 . 1 0 . KRW-beoordelingen voor macrof auna v e r z a m e l d op 1 0 0 0 - s o o r t e n d a g en voor routinematige
meetgegevens.

meetobject
jaar

8-9
2015

gemiddelde
1995-2013

4-5
2015

1-2-3
2015

gemiddelde
1995-2015

210201
2015

6-7
2015

type
Macrofauna eqr

R4

R4

R4

R4

R4

R4

R4

0.329

0,328

0.479

0.459

0,360

0,351

0.456

2

2

Beoordeling klasse
Beoordeling

2

2

3

3

ontoereikend

ontoereikend

matig

matig

ontoereikend ontoereikend

3
matig

Berekeningselementen uit deelmaatlatten:
3 Macrofauna:
3.1 positief dominanten + kenm. taxa "ŵ abund.

6,0

9,9

23,7

20,0

10,8

10,9

19,3

3.2 negatief dominanten "ŵ abund.

27,0

34,2

17,2

24,0

27,1

29,5

10,1

1,6

2,9

6,5

7,5

3,1

3,03

3,8

3.3 kenmerkende taxa " aantal

Tijdens de 1000-soortendag zijn locaties bezocht waar een grote kans is om interessante en bijzondere
soorten aan te treffen. Op drie van de vier locaties geeft dit een hogere score dan op de KRW-meetpunten.
In 't Merkske komt dit door een circa twee keer hoger abundantiepercentage positief dominante plus
kenmerkende soorten en twee keer hoger aantalspercentage kenmerkende soorten op de locaties van de
1000-soortendag (zie tabel 4.10). De kenmerkende en gewenste beeksoorten hebben in 't Merkske op de
locaties van de 1000-soortendag dus een groter aandeel in de macrofauna dan op het KRW-meetpunt. I n het
Marksken hangt de relatief hoge score samen met een hoog abundantiepercentage positief dominante plus
kenmerkende soorten en een relatief laag percentage negatief dominante soorten. De scores van de 1000soortendag lijken er op te duiden dat bewuste locatiekeuze voor het waterlichaam invloed heeft op de
soortenverhoudingen die worden aangetroffen en daarmee op de score.
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Vis
In totaal zijn bij de KRW-visstandonderzoeken in 2006, 2010, 2013 en 2016 in 't Merkske 17 soorten
gevangen, waarvan 13 soorten in 2016 zijn aangetroffen (zie bijlage 5). De soortenrijkdom is in de andere
jaren iets lager met tien soorten in 2006, twaalf in 2010 en negen in 2013. I n 2016 zijn karper, ruisvoorn en
zwarte Amerikaanse dwergmeerval voor de eerste keer bij KRW-visstandonderzoek zijn waargenomen.
Uitheemse soorten ontbreken nog in 2006 en daarna is in elk bemonsteringsjaar zonnebaars aangetroffen.
Verder zijn in 2010 één koikarper en in 2013 twee exemplaren van blauwband gevangen. I n 2016 zijn naast
de al eerder genoemde zwarte Amerikaanse dwergmeerval in totaal tien exemplaren van blauwband
verspreid over drie locaties aangetroffen en 8 1 exemplaren van zonnebaars op zeven van de acht
bemonsterde locaties. Vooral de populatie zonnebaars lijkt daarmee toe te nemen.
Het totale aantal gevangen vissen is van 2006 tot 2013 sterk toegenomen, maar ligt in 2016 weer in de orde
van grootte van 2010. In 2010 is voornamelijk riviergrondel verantwoordelijk voor de toename en daarnaast
bermpje en driedoornige stekelbaars. I n 2013 is het aantal riviergrondel weer vrijwel gelijk aan 2006 en is de
sterke toename vooral het gevolg van het hoge aantal bermpjes en in mindere mate drie- en tiendoornige
stekelbaarzen. In 2016 is het aantal bermpjes en riviergrondels weer vergelijkbaar met 2010 en is alleen het
aantal driedoornige stekelbaarzen nog vergelijkbaar met 2013.
In totaal zijn drie stromingsminnende soorten aangetroffen; bermpje, riviergrondel en kopvoorn. Bermpje
komt op de meeste locaties voor en riviergrondel is eveneens op veel locaties aangetroffen. Kopvoorn is
alleen op uniform traject 1 gevangen en in de vispassage die op de grens van traject 2 en 3 ligt. I n 2016 is
deze soort niet meer gevangen. Naast stromingsminnend behoort kopvoorn ook tot de migrerende soorten.
De enige andere migrerende soort is paling waarvan alleen in 2010 en 2016 op twee trajecten een exemplaar
is gevangen.
Op de meeste locaties past de samenstelling van de vangsten redelijk bij de verwachte visgemeenschap in
een bovenloop. I n een aantal gevallen hebben algemene soorten, vooral driedoornige stekelbaars een groot
vangstaandeel. Dit geldt met name voor uniform traject 8 en in mindere mate voor traject 3. Verder heeft
driedoornige stekelbaars in 2006 op traject 10 en 11 een groot aantalsaandeel en in 2016 op traject 2.
Naast het plaatselijk grote aandeel algemene soorten is het aantal stromingsminnende en migrerende
soorten in de beek beperkt. Door migratiebarrières en gebrek aan stroming in de Boven Mark kan slechts een
gering aantal van deze soorten 't Merkske optrekken. Uit Nederlandse en Vlaamse inventarisaties is gebleken
dat de visstand in de Boven Mark bovenstrooms van de monding van 't Merkske gering van omvang is en
eenzijdig van samenstelling. Vermoedelijk hangt dit samen met een ongunstige waterkwaliteit (Coenen et al.,
in prep.). Benedenstrooms van de monding van 't Merkske bestaat het aanbod aan vis in de stuwpanden van
de Boven Mark vooral uit algemene soorten en de uitheemse zonnebaars en blauwband. De soortenrijkdom
van de visstand lijkt in die stuwpanden wel toe te nemen (Baeyens et al., 2006; Van Thuyne & Breine,
2010). In 2004 is in het Vlaamse deel van de Boven Mark de meest diverse visstand aangetroffen bij de
monding van 't Merkske. De visstand boven- en benedenstrooms van deze locatie was veel geringer in
soortenrijkdom en omvang (Baeyens et al., 2006). Daarom lijkt de vangst in 2004 bij de monding sterker te
zijn beïnvloed door de visstand en waterkwaliteit van 't Merkske dan van de Boven Mark. Desondanks is het
aannemelijk dat de intrek van algemene en uitheemse soorten uit de Boven Mark bijdraagt aan het relatief
grote aantal soorten in het benedenstroomse deel van 't Merkske.
Voor het bovenstroomse deel van een bovenloopje kent de Noordermark een relatief hoge soortenrijkdom,
zeker in vergelijking met het Marksken. Alleen in 2016 is de soortenrijkdom op het bovenstroomse traject
van het Marksken voor een bovenloopje hoog, mede door de uitheemse zonnebaars en zwarte Amerikaanse
dwergmeerval die dat jaar voor het eerst daar zijn gevangen. Het Marksken is smaller dan de Noordermark
en in combinatie met de dichte begroeiing met riet in de zomer en beperkte waterdiepte zullen de
omstandigheden voor vissen ongunstiger zijn.
De vangsten voldoen in geen van de onderzoeksjaren aan het doel (zie figuur 4.14). Voor 2010 en 2013 zijn
de beoordelingen vergelijkbaar. De beoordeling voor 2006 ligt duidelijk hoger, vooral door een hogere score
voor rheofiel (aandeel stromingsminnende soorten). I n 2016 krijgen alle deelmaatlatten een lagere score dan
in de voorgaande bemonsteringsjaren.
In 2006 is op de deelmaatlat rheofiel de beoordeling nog redelijk. In de jaren daarna is de soortenrijkdom
per traject vooral benedenstrooms hoger. Dit komt meestal door het aantreffen van meer algemene en
uitheemse soorten, waardoor de score voor rheofiel lager wordt. De score voor migratie (aandeel migrerende
vissen) neemt in de tijd af, vooral door een toename van de aantallen niet-migrerende vissen. De score voor
habitat (aandeel vissen die gevoelig zijn voor habitatverstoring) is behoorlijk constant en voor alle jaren
redelijk tot goed, maar ligt in 2016 wel lager dan in de voorgaande jaren. In dat jaar leiden de relatief hoge
aantallen driedoornige stekelbaars en opkomst van zonnebaars tot lagere aandelen habitatgevoelige vissen.
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Figuur 4 . 1 4 . KRW-beoordelingen voor v i s bij toetsing a a n referentie voor type R4 (rode lijn geeft GET a a n ;
links in de grafiek staat de referentie die laat zien dat d e w e g i n g per deelmaatlat verschilt w a a r b i j rheofiel
t w e e keer z w a a r d e r bijdraagt a a n d e beoordeling dan habitat en migratie).

Extra informatie vis van 1000-soortendag
2015
Op 13 juni 2015 zijn voor de 1000-soortendag vier locaties in 't Merkske op vis
toegepast vangtuig, methode en locaties afwijken van de bemonsteringen voor
hieronder alleen ingegaan op de meest opmerkelijke resultaten. Bijlage 5 geeft
op de vangsten van de 1000-soortendag en verschillen met de bemonsteringen

geïnventariseerd. Aangezien
het waterschap, wordt
een uitgebreidere toelichting
voor het waterschap.

De stromingsminnende bermpje en riviergrondel domineren samen met bijna 90 7o in aantallen de vangst van
de 1000-soortendag, waarbij riviergrondel een iets groter aandeel heeft dan bermpje. In de vangsten van het
waterschap heeft in 2006, 2010 en 2016 riviergrondel het grootste aandeel, maar domineert bermpje in
2013. De oorzaak voor de variatie in de aandelen van bermpje en riviergrondel is niet duidelijk.
Na bermpje en riviergrondel is op de 1000-soortendag de uitheemse soort zonnebaars met een aandeel van
5 0 de meest gevangen soort. In de vangsten van het waterschap bedraagt het aandeel van deze exoot in
2010 en 2013 minder dan 1 0 , maar is in 2016 met 60 vergelijkbaar met de 1000-soortendag.
De dichtheid van de uitheemse soort blauwband is met 10 nog laag, maar lijkt toe te nemen. Verder is als
exoot op de 1000-soortendag één exemplaar van de zwarte Amerikaanse dwergmeerval aangetroffen, een
soort waarvan door het waterschap in 2016 voor het eerst een exemplaar is gevangen.
Op de 1000-soortendag is slechts één kopvoorn aangetroffen en dit bevestigt de afname in de tijd van deze
soort in de vangsten van het waterschap.
Van paling zijn op de 1000-soortendag 11 exemplaren gevangen. Het waterschap heeft alleen in 2010 en
2016 op twee locaties één exemplaar van deze soort heeft aangetroffen. Mogelijk is op de 1000-soortendag
meer paling gevangen door inzet van een ander vangtuig.
0

4.1.6. S y n t h e s e
De ecologische waarde van waterplanten is in 2013 hoger dan voorgaande jaren en voldoet net aan het doel.
In 2016 is de ecologische waarde weer lager, zelfs lager dan in de inventarisatiejaren voor 2013. De hogere
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beoordeling in 2013 is vooral het gevolg van een groter aantal gewenste soorten en lagere dichtheden aan
ongewenste soorten. Dit beeld is in 2013 eveneens in andere beken in West-Brabant waargenomen en het is
niet duidelijk waardoor dit veroorzaakt wordt. Met uitzondering van 2016 heeft de soortensamenstelling op
het meetpunt in de Noordermark een hogere waarde dan in 't Merkske, met name doordat er minder
ongewenste soorten zijn aangetroffen. Opmerkelijk is dat het gehalte fosfor totaal juist lager is in 't Merkske,
waardoor de hogere ecologische waarde van de soortensamenstelling eerder daar verwacht mag worden.
Mogelijk is de kieming en ontwikkeling van de ongewenste soorten op het meetpunt in de Noordermark
minder door de hogere mate van beschaduwing en de kale zandbodem met grote stenen.
Het lagere gehalte fosfor totaal in 't Merkske uit zich wel in een hogere ecologische waarde van fytobenthos,
de 'vastzittende' algen. De score voor fytobenthos in 't Merkske laat tot en met 2013 een duidelijke stijging
in de tijd zien en voldoet in 2011 en 2013 ruimschoots aan het doel. Net als bij de waterplanten is de
ecologische waarde van fytobenthos in 2016 lager dan in 2013.
De bedekking van de groeivormen (abundanties van water- en oeverbegroeiing) varieert. Sinds 2011 is op
het benedenstroomse meetpunt de bedekking met ondergedoken en emerse vegetatie afgenomen. Op het
meetpunt in de Noordermark daalt de bedekking van de emerse vegetatie, planten die deels boven water
uitsteken. Op veel plaatsen langs de beek ontbreekt de gewenste oeverbegroeiing met bomen.
De gegevens van het KRW-meetpunt in de Noordermark lijken niet representatief voor het bovenstroomse
deel van het waterlichaam. In tegenstelling tot de inventarisatiegegevens bleek tijdens veldbezoeken dat de
uniforme trajecten 6 t / m 12 in de zomer over het algemeen een eentonige en dichte rietbegroeiing over de
volledige breedte kennen (zie onder andere figuur 4.7 in paragraaf 4.1.4 en verschillende foto's in paragraaf
3.1). Het bosje (schaduw) en de kale zandbodem met grote stenen op het meetpunt in de Noordermark
veroorzaken waarschijnlijk het verschil tussen de inventarisatiegegevens en het beeld op andere locaties bij
veldbezoeken. Vroeger, voor de jaren tachtig waren de bovenstroomse trajecten nog niet zo dicht begroeid
met riet (mondelinge mededeling dhr. Verheyen van Watering De Oostelijke Mark). Mogelijk dragen hoge
nutriëntenconcentraties in combinatie met een gebrek aan beschaduwing bij aan de sterke rietgroei. Daarbij
geldt dat riet een watersysteem lange tijd kan domineren. Riet heeft een sterke concurrentiekracht en kan
dermate tot ontwikkeling komen dat andere planten niet of nauwelijks kans hebben om te groeien, zelfs
wanneer de omstandigheden voor riet na verloop van tijd minder gunstig worden (Verdonschot et al., 2016).
Voor 't Merkske komt het beeld op basis van veldbezoeken beter overeen met de gegevens van het KRWmeetpunt. Op de uniforme trajecten 1 t / m 5 is de begroeiing minder dicht en met bijvoorbeeld grote en
kleine egelskop, pijlkruid en sterrenkroos meer divers dan op de bovenstroomse trajecten. De combinatie
van lagere fosforgehalten, meer beschaduwing, grotere gemiddelde waterdiepte en hogere stroomsnelheid
beperkt op de benedenstroomse trajecten waarschijnlijk de sterke ontwikkeling van riet.
De macrofaunasamenstelling laat zien dat het waterlichaam op de KRW-meetpunten ecologisch gezien niet
goed functioneert. Voor beken kenmerkende macrofauna heeft jaarrond voldoende stroming, gevarieerd
substraat, relatief lage watertemperatuur en een hoog zuurstofgehalte nodig (Verdonschot, 2015). Naast de
toestand in de beek is ook de inrichting van de aanliggende gronden van belang, omdat veel kenmerkende
macrofauna een deel van hun levensstadia buiten het water doorbrengt. In het stroomgebied van 't Merkske
is veel intensieve landbouw aanwezig en is de inrichting en het beheer van de natuurgebieden in de meeste
gevallen niet afgestemd op de gewenste macrofauna. In 't Merkske zelf is de stroming in de zomermaanden
laag en in de Noordermark en het Marksken te laag voor kenmerkende macrofauna van beken. Uit de
hydromorfologische monitoring van Otten (2013) komt naar voren dat het substraat van 't Merkske (bijna)
natuurlijk is, maar dat onvoldoende beekhout aanwezig is. Bij de hydromorfologische monitoring is verder
niet gekeken naar de samenstelling van substraat. De aangetroffen macrofauna duidt voor beide meetpunten
op onvoldoende blad in de beek. De metingen van temperatuur en zuurstof voldoen aan de normen. Hierbij
dient opgemerkt te worden dat in de Noordermark het zuurstofgehalte de laatste jaren aan de lage kant is.
Momenten met weinig zuurstof treden vaak 's nachts op en in de praktijk zullen de zuurstofgehalten
daardoor lagere waarden bereiken dan uit de routinematige metingen van overdag blijkt.
Inventarisaties voor de 1000-soortendag in 2015 laten zien dat er in 't Merkske en Marksken locaties zijn
waarop kenmerkende, gewenste macrofauna voor beken duidelijk sterker is vertegenwoordigd. Hoewel de
aangetroffen macrofauna nog niet voldoet aan het doel, geeft dit toch goede aanknopingspunten voor het
selecteren van effectieve maatregelen.
De concentratie zink is structureel te hoog en ook andere stoffen, zoals kwik en koper, overschrijden de
norm regelmatig. Daarnaast komen nog incidentele overschrijdingen van PAK's voor. Een verkennende
analyse van Schipper & Evers (2016) wijst op inrichting als groter knelpunt voor macrofauna in de beken van
waterschap Brabantse Delta dan toxische stoffen. De concentraties zink en kwik zijn echter dermate hoog,
dat een negatief effect op macrofauna niet is uit te sluiten.
De visvangst past op verschillende trajecten redelijk bij de verwachte visgemeenschap in een bovenloop,
maar het aantal stromingsminnende soorten en het aandeel migrerende vissen blijft achter bij de gewenste
toestand. Hierdoor blijft de ecologische waarde van de vangsten ver verwijderd van het doel. Vanwege
gebrek aan stroming en de migratiebarrières in de Boven Mark is het aanbod aan gewenste soorten beperkt
en trekken vanuit deze beek vooral algemene soorten 't Merkske op. In enkele gevallen heeft de algemene
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soort driedoornige stekelbaars bovenstrooms een groot aandeel in de vangst. Dit geldt met name voor de
locaties in de Noordermark. In het Marksken is het aantal soorten het laagste door de beperkte breedte en
diepte en dichte begroeiing met riet. De vangsten van de laatste jaren duiden op een toename van de
uitheemse soorten zonnebaars en blauwband.
4.2. Belastingen en maatregelen
Deze paragraaf geeft eerst een overzicht van de vastgestelde belastingen en maatregelen om die belastingen
op te heffen. Daarna volgt een indicatie van de kosten en een vergelijking met de voorgenomen maatregelen
in het waterbeheerplan.
4.2.1. V a s t g e s t e l d e belastingen en voorgestelde maatregelen
Tabel 4.11 geeft een overzicht van vastgestelde belastingen (drukken op of verstoringen van het systeem
door menselijke activiteiten) en maatregelen om die belastingen op te heffen. De voorgestelde maatregelen
zijn gebaseerd op mogelijkheden om knelpunten op te lossen of nadelige effecten van knelpunten tegen te
gaan. Er heeft nog geen bestuurlijk-maatschappelijke afweging plaatsgevonden over de haalbaarheid van de
voorgestelde maatregelen.
In tabel 4.11 is met kleuren is aangegeven op welke uniforme trajecten de belastingen van invloed zijn
(rood) en op welke trajecten maatregelen genomen kunnen worden (groen). Daarbij geldt dat een belasting
die bovenstrooms optreedt, bijvoorbeeld nutriënten uit de landbouw ook op benedenstroomse trajecten van
invloed kan zijn. Voor de maatregelen is alleen aangegeven op welk traject ze uitgevoerd moeten of kunnen
worden.
Voor de belasting "verhoogde concentraties zware metalen in grondwater" is geen maatregel opgenomen,
omdat deze belasting niet op effectieve wijze weggenomen kan worden. Daarnaast hebben deze hoge
concentratiesin het stroomgebied van 't Merkske en andere Brabantse beken vermoedelijk een natuurlijke
oorzaak. In dat geval is het geen belasting, maar passen de normen niet bij de uitgangssituatie in het
stroomgebied. Om hier meer inzicht in te krijgen is in het Maasstroomgebied een onderzoek gestart naar de
concentraties van metalen in het grondwater. Als daar uit blijkt dat de hoge concentraties een natuurlijke
oorsprong hebben, vormt dat aanleiding om te verzoeken de landelijke normen bij te stellen.
Voor traject 12 zijn weinig maatregelen voorzien. Dit bovenstrooms gelegen traject met twee lange
overkluizingen valt zomers deels droog, waardoor de meeste maatregelen niet effectief geacht worden.
Onderstaand volgt een toelichting per maatregel, inclusief de keuze voor trajecten voor uitvoering.
De verschillende maatregelen en hun gevolgen zijn ook opgenomen in figuur 4.15.
A. Verder extensiveren
van onderhoud
Deze maatregel biedt ruimte voor de ontwikkeling van vegetatie, creëert plaatselijk hogere stroomsnelheden
en meer variatie in stroming en stimuleert sedimentatie. Dit resulteert in toename van habitat voor gewenste
macrofauna en vis en vermindert het risico op uitspoeling van deze organismen.
Als nadeel kan de maatregel leiden tot de vermindering van de drooglegging en een toename van
wateroverlast voor de landbouw. Dit geldt vooral voor de trajecten waar landbouw nog sterk aanwezig is in
het dal van 't Merkske (trajecten 8, 9 en 11).
Op traject 3 is de ontwikkeling van waterplanten beperkt en groeit de beek niet helemaal dicht. Dat biedt
mogelijkheden om te experimenteren met extensiever onderhoud in landbouwgebied. Op traject 2 en 4 is het
onderhoud al gestopt en op traject 12 wordt deze maatregel niet effectief geacht.
Gezien de mogelijke toename van het risico op wateroverlast bij extensivering van onderhoud is afstemming
met onder andere Vlaamse partners noodzakelijk. In het beheerdersoverleg van Nederlandse water-, natuuren terreinbeheerders vindt op uitvoerend niveau overigens al afstemming plaats over onderhoud en
bijvoorbeeld het inbrengen van beekhout (zie volgende maatregel).
B. Inbrengen en laten liggen van beekhout
Deze maatregel stimuleert sedimentatie en erosie en creëert daarnaast door variatie in substraat en stroming
en het ontstaan van schuilmogelijkheden meer habitat voor macrofauna en vis. Tevens vermindert het
beekhout het risico op uitspoeling van organismen.
Aangezien machinaal onderhoud ter plaatse van beekhout niet meer mogelijk is, kan deze maatregel in de
praktijk alleen worden toegepast op locaties waar het onderhoud is beëindigd of geëxtensiveerd. Deze
maatregel volgt dus op de vorige maatregel, het extensiveren van onderhoud. Op traject 4 is reeds beekhout
in 't Merkske aangebracht. Het beekhout kan plaatselijk leiden tot opstuwing met hogere waterstanden tot
gevolg en daarom kan de aanwezige landbouw op de trajecten 8, 9 en 11 een belemmering vormen voor het
toepassen van deze maatregel. Daarnaast kan de effectiviteit van het beekhout op deze trajecten lager zijn
door de geringe breedte van de waterloop en de zeer beperkte stroming in de zomer. Op traject 12 wordt
deze maatregel niet effectief geacht.
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Tabel 4 . 1 1 . Significante belastingen op 't Merkske, de Noordermark e n het Marksken en maatregelen om die belastingen op te heffen met relevante
uniforme trajecten ( r e s p e c t i e v e l i j k rood en g r o e n ; z i e ook legenda onder t a b e l ) .
Uniforme trajecten met belasting/druk
Belasting/druk

Gevolg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Uniforme trajecten voor maatregel
1 2 Nr.

Sterke o n t w a t e r i n g . Weinig afvoer en lage
stroomsnelheid in de z o m e r , waardoor
Ontwatering en peilbeheer stromingsminnende macrofauna en vis
v o o r en onttrekking door onder druk komen te s t a a n . Veel afvoer en
landbouw
hoge stroomsnelheid in het najaar en de
winter, waardoor risico bestaat op
uitspoeling van macrofauna en v i s .

A

Verder extensiveren van
onderhoud

B

Inbrengen en laten liggen van
beekhout

C

Inbrengen van zand

Onderhoud

Landgebruik

Weinig bomen langs de beek: eenzijdig
substraat, gebrek aan schaduw, hogere
w a t e r t e m p e r a t u u r . Direct negatief effect op
overige w a t e r f l o r a , indirect op macrofauna
en vis.

Effect van KWZI op
waterkwaliteit

Hoge concentraties nutriënten (fosfor
v o o r a l bovenstrooms) en metalen. Negatief
effect op fytobenthos, waterplanten en
macrofauna.
Hoge concentraties nutriënten, chemische
stoffen, zware metalen. Negatief effect op
fytobenthos, waterplanten en macrofauna.

Verstuwing Boven Mark

Belemmering vismigratie; negatief effect
op vis

9

Waterkwaliteit v e r b e t e r e n ;
nutriënten terugdringen (via
Europees en nationaal beleid)
Zuivering optimaliseren of
zuiveringsgebied Zondereigen
aansluiten op RWZI Merksplas
Verder extensiveren van
onderhoud
Inbrengen en laten liggen van
beekhout
Verder extensiveren van
onderhoud
Inbrengen en laten liggen van
beekhout
Aanbrengen/laten ontwikkelen
van beekbegeleidende bomen
Verder extensiveren van
onderhoud
Inbrengen en laten liggen van
beekhout

D

_

8

F

B

M

7

E

Negatief effect op vis

Hoge stroomsnelheden bij piekafvoeren.
Uitspoeling macrofauna en vis.

6

?

A

Verdiepte of verbrede
waterloop

5

Inzetten op natuurlijker
landgebruik

B

Normalisatie

4

D

G

Eenzijdig substraat en direct en indirect
negatief effect op macrofauna en vis

3

?

A
Kolonisatie door exoten

2

Aanbrengen/laten ontwikkelen
van beekbegeleidende bomen

B
D

Effect van landbouw op
waterkwaliteit

1

Verder extensiveren van
onderhoud
Inbrengen en laten liggen van
beekhout
Aanbrengen/laten ontwikkelen
van beekbegeleidende bomen

A
Eenzijdig substraat: direct negatief effect
op overige w a t e r f l o r a , indirect negatief
effect op macrofauna en vis

Maatregel

A
B
C

Inbrengen van zand

H

Beek herstel in Boven Mark

?

Verhoogde concentraties
Ongunstige omstandigheden voor
zware metalen in freatisch
macrofauna (zink, nikkel)
grondwater
Maatregel is uitvoerbaar
Beperkingen vanwege landbouw en geringe breedte en stroming in zomer
?

Nader onderzoek nodig naar mogelijkheden voor uitvoering van maatregel

10

11

12

Legenda

Beekherstel
Boven Mark

Maatregel
Verminderen
drainage en
onttrekking in
stroomgebied

Gevolg of
resultaat
— - - Sterke interactie
- - -- Zwakke interactie

Zand
inbrengen
Ontwikkelen
beekbegeleidend
bos/bomen
Aanleg natuuren bufferzones

Beschaduwing

Strenger
mestbeleid
Aanpassen
zuivering KWZI

Beëindigen
onderhoud

Minder woekeren
vegetatie (riet)
Verminderen
concentratie
P en N

Beekhout
inbrengen

Herintroductie

Meer
stromingsminnende
en migrerende vis
7rT

Verhogen zomerstroomsnelheid
Waterstand
verhoging in
natuurgebied

Meer kenmerkende
beekmacrofauna

Meer substraat¬
diversiteit (blad,
hout, zand)
Meer kenmerkende
vegetatie en
fytobenthos
(algen)

A

Verminderen
erfafspoeling
Riooloverstorten
verminderen
Figuur 4 . 1 5 . Een illustratie van mogelijke maatregelen e n hun gevolg op de ecologische kwaliteit van 't Merkske, Marksken en de Noordermark.
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C. Inbrengen
van zand
Deze maatregel bevordert de ontwikkeling van zandbankjes, verhoogt de stroomsnelheid en creëert daarmee
habitat voor macrofauna en vis. De maatregel wordt bij voorkeur toegepast op trajecten waar vegetatie en
beekhout het zand kunnen invangen, waardoor er meer variatie in waterdiepte ontstaat. Het inbrengen van
zand volgt dus op het extensiveren van onderhoud en inbrengen van beekhout.
Het inbrengen van zand in een bovenloopje is een vrij experimentele maatregel. Enkele jaren terug is in de
Boven Donge ten zuiden van Riel zand ingebracht. Mede doordat daar niet is voorzien in het tegelijkertijd of
voorafgaand plaatsen van beekhout is het ingebrachte zand mogelijk deels naar benedenstroomse delen van
de beek gespoeld. Verder is het inbrengen van zand in Nederland in de Leuvenumse beek toegepast. Daar
vindt intensieve monitoring plaats en zijn de resultaten g o e d ; na het inbrengen van zand is een meer diverse
macrofaunagemeenschap ontstaan en het zand verplaatst zich maar langzaam in stroomafwaartse richting.
Het inbrengen van zand leidt tot een peilstijging, wat een nadeel is in landbouwgebied, maar juist een
voordeel binnen natuurgebied. Het ligt dus voor de hand om het inbrengen van zand eerst op kleine schaal
uit te proberen, bijvoorbeeld in de Halsche Beemden (traject 4 ) . Voorwaarde is een goede monitoring en als
daaruit gunstige resultaten blijken, kan deze maatregel uitgebreid worden naar de trajecten 2, 5, 6 en 10.
D. Aanbrengen/laten
ontwikkelen
van beekbegeleidende
bomen
Met deze maatregel ontwikkelt zich een natuurlijke oevervegetatie. De beekbegeleidende bomen resulteren
in inval van blad en hout waarmee habitat voor macrofauna en vis ontstaat. Door de schaduw van de bomen
wordt opwarming van de beek voorkomen, waardoor de watertemperatuur lager blijft en dat is gunstig voor
de zuurstofhuishouding. Daarnaast vermindert door de schaduw de lichtinval en dat beperkt de ontwikkeling
van waterplanten. Het onderhoud kan daardoor geëxtensiveerd of beëindigd worden.
Een dichte begroeiing met bomen over een langere lengte heeft als nadeel dat machinaal onderhoud bij
eenzijdige bosontwikkeling nog maar vanaf één oever en bij tweezijdige ontwikkeling in het geheel niet meer
uitgevoerd kan worden.
Op traject 9 is vanwege de aanwezige landbouw nader onderzoek nodig naar de mogelijkheden voor
beekbegeleidende bomen. Op traject 12 wordt deze maatregel niet effectief geacht.
E. Inzetten op natuurlijker
landgebruik
Deze maatregel biedt betere mogelijkheden voor de uitvoering van maatregelen A, B, C en D. Het is dan ook
belangrijk om kansen op functieverandering van landbouw naar natuur te benutten. Als met name de laagste
delen van landbouwpercelen worden omgevormd tot natuur kan het onderhoud geëxtensiveerd worden,
zonder dat dit direct tot wateroverlast leidt. Verder bieden bufferstroken langs de beek ruimte voor de
aanplant van beekbegeleidende bomen. Daarnaast leidt deze maatregel tot een lagere nutriëntenbelasting
door het verminderen van de inspoeling van nutriënten via oppervlakkige afstroming.
Inzetten op natuurlijker landgebruik is op alle trajecten mogelijk, maar het grootste positieve effect voor de
ecologie wordt verwacht langs 't Merkske. De meest stroomopwaartse delen, trajecten 9, 11 en 12 zijn
vermoedelijk gegraven voor de ontwatering van voormalige moerassen en hebben een recht, uniform
karakter. Op deze trajecten is de maatregel minder effectief voor herstel van stroming, maar draagt wel bij
aan het verminderen van de nutriëntenbelasting. De meeste gronden langs de trajecten 4 en 10 hebben aan
weerszijden van de grens al de bestemming natuur.
In het bovenstaande is uitgegaan van een natuurlijker landgebruik op de percelen die langs en dicht bij de
beek liggen. Voor herstel van brongebieden, zowel wat betreft waterkwantiteit als waterkwaliteit, is een
grootschaligere omvorming van landbouw naar natuur nodig. Dit wordt op korte termijn niet haalbaar geacht
en is daarom in deze analyse niet verder uitgewerkt.
F. Nutriënten
terugdringen
Deze maatregel resulteert in een verbetering van de omstandigheden voor fytobenthos, maar ook voor
water- en oeverplanten en macrofauna. De belasting met nutriënten is in hoofdzaak afkomstig uit de
landbouw. De maatregel is daarom toegewezen aan de trajecten waarop landbouw direct van invloed is.
Overigens is in het stroomgebied van 't Merkske veel intensieve landbouw aanwezig, ook op wat grotere
afstand van de beek. Om daadwerkelijk de nutriëntenbelasting voldoende terug te dringen, moet nagegaan
worden of de uit- en afspoeling in het gehele stroomgebied verminderd kan worden. Als aanvulling op
Europees en nationaal beleid kan daarvoor gebiedsgericht maatwerk, bijvoorbeeld in het kader van het
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer ingezet worden. Daarbij dient er rekening mee te worden gehouden dat
bodems zijn opgeladen met fosfor. Ook in het theoretische geval dat bemesten volledig gestopt wordt, zal
nalevering van fosfor daardoor blijven plaatsvinden en kan het tientallen jaren duren voor de concentraties in
het water gaan afnemen. Dit proces kan versneld worden door ' u i t m i j n e n ' ; naast niet meer bemesten,
gewassen kiezen die veel fosfor uit de bodem opnemen en deze gewassen afvoeren om de fosfor blijvend
kwijt te raken. Getroffen landbouwers zullen hiervoor gecompenseerd moeten worden (Van Gaalen & Van
Grinsven, 2017).
Net als andere maatregelen wordt het terugdringen van nutriënten bij voorkeur samen met Vlaanderen
aangepakt (zie ook paragraaf 4.5). Koppeling van meetresultaten aan weerszijden van de grens aan een
waterbalans geeft inzicht in de herkomst van de belangrijkste belastingen en daarmee in een doelmatige

aanpak. Daarnaast kan een gezamenlijke bronnenanalyse uitgevoerd waarvoor onder andere het Vlaamse
systeem WEISS en de Nederlandse Emissieregistratie dienen te worden gecombineerd.
Na vermindering van de nutriëntenbelasting bestaat het risico dat riet nog steeds zijn dominante positie in
bovenstroomse delen handhaaft. Deze soort is namelijk in staat om met zijn sterke concurrentiekracht de
ontwikkeling van andere plantensoorten te belemmeren. Het verdient daarom aanbeveling om na afname
van de nutriëntenbelasting beschaduwing te realiseren (zie maatregel D), zodat het riet zich minder dicht
ontwikkelt en er meer mogelijkheden voor andere soorten ontstaan.
G. Optimaliseren
zuivering Zondereigen of aansluiten op RWZI
Merksplas
Deze maatregel heeft eveneens tot doel om de nutriëntenbelasting te verminderen (zie ook onder maatregel
F). Het effluent van de KWZI Zondereigen loost op traject 8 en de maatregel is daarom van toepassing op dit
traject. Waarschijnlijk wordt in de toekomst de vuilvracht van het zuiveringsgebied Zondereigen aangesloten
op RWZI Merksplas (Geulinckx, in prep.). Overigens is de invloed uit het landelijke gebied veel groter en is
deze maatregel alleen van substantiële invloed als maatregel F ook gerealiseerd wordt.
H. Beekherstel in Boven Mark
't Merkske staat niet op zich, maar is een onderdeel van het stroomgebied van de Boven Mark. Dit kan voor
bijvoorbeeld macrofauna van belang zijn, maar is vooral essentieel voor vissen die over langere afstanden
migreren en een groter leefgebied hebben. Beekherstel in de Boven Mark leidt tot een groter aanbod aan
stromingsminnende vissen die 't Merkske kunnen optrekken. Het opheffen van migratiebarrières vergroot
echter tevens het risico op kolonisatie door uitheemse soorten. Deze exoten kunnen door predatie en
concurrentie om leefgebied en voedsel een bedreiging vormen voor gewenste kwetsbare soorten en leiden
tot lagere KRW-beoordelingen. Om in 't Merkske de concurrentiepositie van gewenste soorten ten opzichte
van uitheemse soorten te versterken dient de beek zo natuurlijk mogelijk ingericht te worden. Exoten kunnen
vaak namelijk vooral sterk tot ontwikkeling komen in verstoorde, onnatuurlijke systemen.
I. Herintroductie
van vis en
macrofauna
Deze maatregel heeft tot doel het aantal kenmerkende beeksoorten te vergroten. Herintroductie kan worden
overwogen als natuurlijke migratie niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat bronpopulaties in de nabijheid
ontbreken. Een andere aanleiding voor herintroductie kan zijn dat natuurlijke migratie lang op zich laat
wachten. Dit geldt bijvoorbeeld voor rivierdonderpad. Deze vissoort is bezig aan een opmars in de Bavelse
Leij en Chaamse beken, bovenloopjes van het benedenstroomse deel van de Boven Mark. Door de resterende
migratiebarrières in de Boven Mark kan rivierdonderpad op korte termijn 't Merkske nog niet bereiken.
Daarom kan overwogen worden exemplaren uit één van de genoemde beken uit te zetten in 't Merkske.
Herintroductie heft geen belasting op en staat daarom niet in tabel 4 . 1 1 . De locatie voor herintroductie is niet
gebonden aan specifieke trajecten, maar afhankelijk van de soort dienen locaties met het meest geschikte
leefgebied te worden gekozen.
4 . 2 . 2 . Kostenindicatie
In voorgaande paragraaf zijn de volgende effectieve maatregelen geformuleerd:
A. verder extensiveren van onderhoud;
B. inbrengen en laten liggen van beekhout;
C. inbrengen van z a n d ;
D. aanbrengen/laten ontwikkelen van beekbegeleidende bomen;
E. inzetten op natuurlijker landgebruik;
F. nutriënten terugdringen;
G. optimaliseren zuivering Zondereigen of aansluiten op RWZI Merksplas;
H. beekherstel in de Boven Mark;
I. herintroductie van vis en macrofauna.
Het verder extensiveren van onderhoud (A) kan kostenneutraal gerealiseerd worden of zelfs kosten besparen
doordat het waterschap minder werkzaamheden hoeft uit te voeren. De aanpak van zuivering Zondereigen
(G) is een maatregel die onder de verantwoordelijkheid van Vlaanderen valt. Herintroductie van gewenste
soorten (I) vraagt in verhouding met inrichtingsmaatregelen geringe investeringen.
Maatregelen B, C en D kunnen als onderdeel van beek- en kreekherstel gerealiseerd worden en daarvoor zijn
in het waterbeheerplan 2016-2021 als normkosten C 250.000 per km gehanteerd. Deze normkosten gelden
ook voor beekherstel in de Boven Mark (H).
De kosten voor maatregelen E en F zijn onbekend.
4 . 2 . 3 . Vergelijking met w a t e r b e h e e r p l a n
In het waterbeheerplan 2016-2021 zijn alleen maatregelen voor de planperiode geprogrammeerd (in het
plan staan dus geen maatregelen voor periode 2022-2027). Voor de periode 2016-2021 zijn de volgende
maatregelen geprogrammeerd:
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145 ha natte natuurparel (C 580.000);
14,5 km beek- en kreekherstel (C 3.625.000);
2,3 km EVZ (C 230.000).

De maatregel natte natuurparel omvat slechts 2 7o van de oppervlakte van het stroomgebied en de bijdrage
van deze maatregel aan de kwantiteit en kwaliteit van 't Merkske zal daardoor beperkt zijn.
Onder beek- en kreekherstel kunnen maatregelen B, C en D uit de voorgaande paragrafen opgepakt worden.
In theorie kan EVZ ook bijdragen aan realisatie van maatregelen B en D. Van de geprogrammeerde 2,3 km
valt echter slechts ongeveer 700 m binnen het waterlichaam en dit betreft een deel van uniform traject 12.
Vanwege het droogvallende karakter van dit traject en de twee lange overkluizingen zal het effect van EVZ
op gewenste beekorganismen beperkt zijn.
0

In het waterbeheerplan is tevens beek- en kreekherstel voor de Boven Mark (maatregel H) geprogrammeerd
(6 km in de planperiode en 3,7 km in periode 2022-2027).
Maatregelen A, E, F, G en I uit de voorgaande paragrafen zijn niet in het KRW-programma van het
waterschap opgenomen. Gedifferentieerd onderhoud, dat een vorm is van het extensiveren van onderhoud
(A) staat wel als KRW-maatregel in het stroomgebiedsbeheerplan voor de Maas. Zoals in de voorgaande
paragraaf aangegeven is het optimaliseren van zuivering Zondereigen (G) een maatregel die onder de
verantwoordelijkheid van Vlaanderen valt. Maatregelen E, F en I zijn nog niet geprogrammeerd en vragen
extra actie. Daarvan moeten in ieder geval maatregelen E en F samen met partners opgepakt worden. De
investeringen voor herintroductie van gewenste soorten (I) zijn relatief gering.
4 . 3 . H a a l b a a r h e i d normen en doelen
Deze paragraaf gaat eerst in op de haalbaarheid van de huidige normen en doelen voor 't Merkske en
aansluitend volgt een beschouwing op de mogelijkheden tot aanpassing en de rol van het gebiedsproces
daarin.
Chemische
normen
Opgelost zink overschrijdt jaarlijks zowel de norm voor de gemiddelde als maximum concentratie. Zink
vertoont in de monding van 't Merkske een significant dalende trend, maar verder bovenstrooms is geen
trend aangetoond. De bron van de verhoogde zinkconcentraties is niet duidelijk. Het kan worden veroorzaakt
door een (natuurlijke) verhoogde achtergrondconcentratie, waar geen effectieve maatregelen voor zijn. Als
de huidige landbouwpraktijk de voornaamste bron is, dan is daar mogelijk een verbetering te behalen. Het is
echter niet aannemelijk dat de concentratie binnen afzienbare tijd voldoende afneemt en de norm voor dit
zware metaal wordt daarom niet haalbaar geacht. Voor de andere metalen worden de normen haalbaar
geacht en vaak al gehaald. Van de fysisch-chemische parameters voldoen fosfor totaal en stikstof totaal niet
aan de normen. Alleen stikstof vertoont een licht dalende trend. Aangezien de huidige concentratie
aanmerkelijk hoger is dan de norm is het niet aannemelijk dat zonder forse maatregelen de norm gehaald
gaat worden. Vanwege het ontbreken van een trend voor fosfor is ook de norm voor deze parameter zonder
forse maatregelen niet haalbaar. Daarbij geldt dat volgens Van Gaalen et al. (2015) als gevolg van het
mestbeleid de belasting van het Nederlandse oppervlaktewater met fosfor en stikstof in 2027 gemiddeld
slechts 50

l a g e r zal z i j n d a n in 2013. A a n v u l l e n d d i e n t in o g e n s c h o u w t e w o r d e n g e n o m e n d a t b o d e m s z i j n

opgeladen met fosfor. Ook in het theoretische geval dat bemesten volledig gestopt wordt, zal nalevering van
fosfor daardoor blijven plaatsvinden en kan het tientallen jaren duren voordat de concentraties in het water
gaan afnemen (Van Gaalen & Van Grinsven, 2017).
Biologische

doelen

Overige
waterflora
Het onderdeel fytobenthos benadert sinds 2010 het doel en ligt er op het benedenstroomse meetpunt twee
keer zelfs ruim boven. Abundantie groeivormen haalt alleen in 2013 op het benedenstroomse meetpunt net
het doel en blijft er vaak ver van verwijderd. Vooral de geringe oeverbegroeiing in de vorm van bomen
beperkt de score. Daarnaast krijgen met name op het bovenstroomse meetpunt ook de groeivormen emers
en combinatie van ondergedoken en drijfbladplanten meestal een te lage score. De soortensamenstelling
wordt juist op het benedenstroomse meetpunt lager beoordeeld en blijft daar ver van het doel verwijderd.
Bovenstrooms haalt de soortensamenstelling in 2007 bijna en in 2013 ruimschoots het doel, maar scoort in
de andere jaren beduidend tot veel lager. Door de hoge beoordelingen in 2013 voor groeivormen op het
benedenstroomse meetpunt en soortensamenstelling op het bovenstroomse meetpunt wordt voor het
waterlichaam dat jaar net het doel voor overige waterflora gehaald. Daarmee is het doel haalbaar, maar uit
de veel lagere beoordelingen in 2016 en in de jaren voor 2013 blijkt dat er nog veel moet gebeuren om
overige waterflora structureel aan de goede toestand te laten voldoen.
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Om een hogere beoordeling te halen moeten de scores voor groeivormen en soortensamenstelling stijgen en
mag de score voor fytobenthos niet verder teruglopen. De ontwikkeling van bos langs de oevers zal bijdragen
aan een hogere score voor het onderdeel groeivormen. Dit leidt onder andere tot beschaduwing en dat kan
een positief effect hebben op soortensamenstelling en andere biologische kwaliteitselementen. Daarnaast is
het voor de soortensamenstelling van belang dat de belasting met nutriënten afneemt. Dat zal tevens een
positief effect hebben op de score voor fytobenthos.
Macrofauna
Voor de KRW-meetpunten in het waterlichaam scoort macrofauna overwegend ontoereikend en blijft
daarmee ver verwijderd van de goede toestand. Incidentele waarnemingen laten zien dat hogere scores
mogelijk zijn, maar zelfs bij selectie van locaties met de hoogste potentie, zoals op de 1000-soortendag
blijven de scores nog ruim onder het doel.
Voor macrofauna lijken de grootste knelpunten de lage stroomsnelheid in de zomer en het eenzijdige
substraat, met name door het gebrek aan beekhout en blad. Het is niet aannemelijk dat deze knelpunten
binnen tien jaar volledig opgelost worden en daarom wordt het doel voor macrofauna voor type R4 niet
haalbaar geacht.
Een analyse van Verdonschot & Verdonschot (2017) laat zien dat de macrofaunamaatlat voor type R4 meer
gebaseerd is op het streefbeeld voor heuvellandbeken dan op de oorspronkelijke situatie in Noord-Brabant.
Zij concluderen dat de bruikbaarheid van de R4-maatlat voor Brabantse beken daarmee zeer twijfelachtig is.
Met de maatlat voor R4 krijgt macrofauna in de langzaam stromende bovenloopjes in Noord-Brabant in de
meeste gevallen een relatief lage beoordeling, ongeacht de hydromorfologische toestand en chemische
kwaliteit. Daarnaast geldt dat de dimensies van het benedenstroomse deel van 't Merkske beter passen bij
het type R5, een langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand. Daarom zijn ter vergelijking de
macrofaunamonsters ook beoordeeld met de maatlat voor R5.
Voor beide meetpunten liggen alle beoordelingen met de R5-maatlat hoger dan met de R4-maatlat (zie figuur
4.16). Het benedenstroomse meetpunt 210201 past beter bij de kenmerken van R5 en vertoont dan ook
grotere verschillen tussen de beoordelingen dan meetpunt 210204. Vanaf 2000 voldoet meetpunt 210201 in
zes van de 17 jaren aan het GET voor R5 en dat lijkt daarmee op termijn een haalbaar doel. Hoewel het
bovenstroomse meetpunt met de R5-maatlat ook duidelijk hogere beoordelingen krijgt, wordt het GET voor
R5 daar niet gehaald.
Aan het einde van deze paragraaf wordt in een beschouwing aangegeven hoe deze informatie gebruikt kan
worden om te komen tot aanpassingen in het doel voor macrofauna.

R4 - 2 1 0 2 0 4
--•--R5 - 210204
R4 - 2 1 0 2 0 1
--*--R5 - 210201

1990

2000

2005

2010

2015

Figuur 4 . 1 6 . KRW-beoordelingen bij toetsing a a n referenties voor typen 4 en R5 voor macrofauna op de K R W meetpunten ( a l s er zowel in voor- a l s n a j a a r is b e m o n s t e r d , geeft d e grafiek het g e m i d d e l d e ) .
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Vis
Alleen het onderdeel habitatgevoelige vissen krijgt een redelijk tot goede score en daarvoor lijkt het doel dan
ook haalbaar. De hoge aantallen driedoornige stekelbaars en de opkomst van zonnebaars in 2016 leiden in
dat jaar tot een lagere score op de deelmaatlat habitatgevoelige vissen en vormen als zodanig een
aandachtspunt.
De score voor stromingsminnende (rheofiele) soorten neemt in de tijd af. Vooral de toegenomen verspreiding
van uitheemse en algemene soorten resulteert in een daling van het aandeel rheofiele soorten. De terugkeer
van kopvoorn en kolonisatie door soorten als winde en rivierdonderpad kan de score weer laten stijgen. De
twee laatstgenoemde soorten kunnen 't Merkske alleen bereiken als het voorgenomen beekherstel in de
Boven Mark wordt gerealiseerd. Zeer waarschijnlijk zullen dan evenwel ook nieuwe algemene en uitheemse
soorten 't Merkske koloniseren. De populatie zwartbekgrondel neemt sinds 2014 namelijk sterk toe in de
Mark en Vliet en de eerste marmergrondel is in 2016 in de Boven Mark aangetroffen. De kolonisatie van
algemene en uitheemse soorten drukt de score voor rheofiele soorten. De stijging op de deelmaatlat rheofiel
is daarmee naar verwachting hooguit beperkt en het is twijfelachtig of het doel haalbaar is.
De score voor het onderdeel migrerende vissen is laag en neemt voor elk bemonsteringsjaar verder af. Het
voorgenomen beekherstel in de Boven Mark zal leiden tot een stijging van het aantal migrerende vissen en
zal daarmee een positieve invloed hebben op de score. Gezien de zeer lage huidige score op de deelmaatlat
migrerende vissen, het beperkte aantal migrerende soorten in West-Brabant en de ervaring in andere beken
in het stroomgebied is het echter niet aannemelijk dat het doel op dit onderdeel gehaald wordt.
Concluderend kan gesteld worden dat alleen op het onderdeel habitatgevoelige vissen het doel gehaald
wordt. Op de andere twee deelmaatlatten is verbetering van de score mogelijk, maar lijkt het doel te hoog
gegrepen. Daarmee wordt het doel voor vis niet haalbaar geacht.
Om hogere beoordelingen voor vis te krijgen dient naast het genoemde beekherstel in de Boven Mark ook de
inrichting van 't Merkske en zijn bovenlopen te verbeteren. Meer stroming en diversiteit in habitat is nodig
om de concurrentiepositie van rheofiele en habitatgevoelige soorten te versterken ten opzichte van algemene
en uitheemse soorten. Herintroductie kan vooruitlopend op het beekherstel van de Boven Mark rheofiele
soorten met een gering verspreidingsvermogen, zoals rivierdonderpad een voorsprong geven op exoten als
marmergrondel en zwartbekgrondel.
Mogelijkheden
tot
aanpassing
Uit het voorgaande blijkt dat de normen en doelen voor een aantal parameters niet haalbaar worden geacht.
't Merkske heeft de status natuurlijk daarvoor gelden de landelijke normen en doelen. In tegenstelling tot
waterlichamen met de status sterk veranderd of kunstmatig is het daarom niet mogelijk om normen en
doelen te verlagen. Er zijn voor 't Merkske vier mogelijkheden tot aanpassing:
1. Zwaarder inzetten op maatregelen om de normen en doelen toch te halen. Fosfor, stikstof, macrofauna
en vis wijken in de huidige toestand evenwel dermate ver van de normen en doelen af, dat het uitermate
onzeker is of de extra inspanning leidt tot het beoogde resultaat.
2. Type van 't Merkske heroverwegen. Aan het waterlichaam is type R4, langzaam stromend bovenloopje op
zand toegekend met volgens de referentiebeschrijving een breedte van 1 tot 3 m. 't Merkske, het deel
stroomafwaarts van de samenkomst van Marksken en Noordermark is breder en heeft meer kenmerken
van type R5, een langzaam stromende middenloop/benedenloop. In Vlaanderen is de beek dan ook
ingedeeld in twee waterlichamen; het bovenstroomse deel is aangewezen als lokaal waterlichaam met als
type "kleine beek Kempen" en het benedenstroomse deel als Vlaams waterlichaam met als type "grote
beek Kempen". Een Nederlandse hertypering van 't Merkske in R5 sluit daar beter op aan. Desgewenst
kan daarvoor het benedenstroomse deel als apart waterlichaam worden aangewezen (de lengte van 't
Merkske is ongeveer 10,9 km en van het Marksken en de Noordermark respectievelijk 6,5 en 6,6 km).
Een eerste analyse laat zien dat macrofauna in 't Merkske met de maatlat voor R5 hoger beoordeeld
wordt (voor overige waterflora en vis moeten de effecten van hertypering nog onderzocht worden). Een
eventuele verandering van type betreft een zogenaamde technische aanpassing die met de provincie
Noord-Brabant afgestemd moet worden en in het KRW-stroomgebiedbeheerplan vastgelegd wordt.
3. Verzoeken om aanpassing van de landelijke normen en doelen. Er zijn weinig gegevens beschikbaar van
Nederlandse beken die in natuurlijke toestand verkeren. Voor de afleiding van de landelijke doelen en
maatlatten zijn daarom veel buitenlandse gegevens en expert judgement gebruikt. Verdonschot &
Verdonschot (2017) concluderen uit een analyse dat de bruikbaarheid van de R4-macrofaunamaatlat
voor de beoordeling van Brabantse beken zeer twijfelachtig is. Voor overige waterflora en vis is een
dergelijke analyse (nog) niet uitgevoerd. De afgelopen jaren zijn veel gegevens van Nederlandse beken
beschikbaar gekomen en het verdient aanbeveling om alle landelijke doelen en maatlatten met deze
gegevens te evalueren en zo nodig te herzien.
4. De status van 't Merkske herzien. In 2009 is aan 't Merkske de status natuurlijk toegekend met als
voornaamste overwegingen de gunstige hydromorfologische uitgangspositie, afstemming met Vlaanderen
en de mogelijkheid om de aanpak voor 't Merkske als pilot te beschouwen. Aanbevolen wordt de pilot te
evalueren en met name na te gaan of de ingrepen op het waterlichaam inderdaad omkeerbaar zijn.
Hierbij dient niet alleen naar de beek te worden gekeken, maar ook naar het stroomgebied van zowel 't
-48-

Merkske als de Boven Mark. Als blijkt dat de ingrepen in deze stroomgebieden in onvoldoende mate
omkeerbaar zijn, dient de status van 't Merkske te worden herzien.
Gebiedsproces
In oktober 2017 zijn in een eerste bijeenkomst de bevindingen van de gezamenlijke synthese (Beers et al.,
in prep.) met belanghebbenden gedeeld. Aanbevolen wordt in het vervolg van het gebiedsproces samen met
de belanghebbenden na te gaan welke inzet gepleegd kan worden om het doelbereik te vergroten. Het
terugdringen van de nutriëntenbelasting vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt. In een gezamenlijk
project in het Maasstroomgebied wordt een bronnenanalyse op waterlichaamniveau uitgevoerd. Met de
uitkomsten van deze analyse wordt beter inzicht verkregen in de bronnen die bepalend zijn voor de
nutriëntenbelasting van 't Merkske. Vervolgens kan de natuurlijke achtergrondbelasting in beeld gebracht
worden en bepaald worden welke mogelijkheden er zijn om de normen voor nutriënten te halen.
4.4. Monitoring
In het waterlichaam liggen slechts twee KRW-meetpunten voor chemie, macrofauna, overige waterflora.
Vanwege de diversiteit van het waterlichaam is het niet mogelijk om daarmee een volledig beeld te krijgen.
Daarnaast is het de vraag in hoeverre het KRW-meetpunt in de Noordermark representatief is voor deze
bovenloop. Uit veldbezoeken is gebleken dat ter plaatse van het meetpunt in ieder geval de oeverbegroeiing
en waterplanten afwijken van het algemene beeld van de Noordermark. De benedenstroomse ligging in de
Noordermark maakt dit meetpunt wel geschikt voor chemie.
Het bovenstaande in ogenschouw nemend wordt aanbevolen de ligging van het meetpunt in de Noordermark
te evalueren en zo nodig op te heffen. Voor macrofauna en overige waterflora (exclusief fytobenthos) wordt
aanbevolen om de Halsche Beemden (traject 4) in het roulerend meetnet op te nemen. Op dit traject vindt
geen onderhoud meer plaats en is beekhout ingebracht. Een meetpunt in de Halsche Beemden zal meer
inzicht geven in de effectiviteit van deze maatregelen en leidt tevens tot een representatiever beeld van de
toestand van het waterlichaam.
In het Marksken ligt nu helemaal geen meetpunt en daarom kan overwogen worden daar ook te gaan meten.
De brug bij Zondereigen op traject 11 is een goed bereikbare locatie, maar voor chemie kan een meetpunt
verder benedenstrooms zinvoller zijn.
De voorgaande aanbevelingen gelden voor de huidige typering van het waterlichaam. Eigenlijk bestaat het
waterlichaam uit twee bovenloopjes (Marksken en de Noordermark) en een middenloop (Merkske). Daarom
dient overwogen te worden de typering van 't Merkske te veranderen in type R5 (zie voorgaande paragraaf).
Bij hertypering in R5 wordt voorgesteld de beoordeling van het waterlichaam en rapportage daarover naar de
EU te baseren op de meetgegevens van het nieuwe meetpunt in Halsche Beemden en het benedenstroomse
meetpunt. Alleen het deel van het waterlichaam met deze meetpunten heeft de kenmerken van R5. Het is
dan niet nodig om de afbakening van het waterlichaam te wijzigen. Indirect geven de meetpunten in 't
Merkske informatie over de invloed van belastingen en maatregelen bovenstrooms. Voor een goed begrip
van het systeem is het echter ook van belang om in het Marksken en de Noordermark te gaan,
respectievelijk blijven meten.
Bovenstaande is gebaseerd op de Nederlandse typering en uitgangspunten. Het is wenselijk om in normen,
doelen, typering en monitoring meer afstemming te zoeken met Vlaanderen. In de volgende paragraaf wordt
daar verder op ingegaan.
De provincie Antwerpen laat in de Noordermark plaatselijk op verzoek van de watering extra onderhoud
uitvoeren. Indien het monitoringsmeetpunt in de Noordermark gehandhaafd blijft, dan is het belangrijk om
de monitoring in de Noordermark af te stemmen op de momenten dat het onderhoud uitgevoerd wordt.
Voorkomen dient te worden dat biologische monitoring kort na maaien plaatsvindt. Uiteraard heeft maaien
groot effect op waarnemingen van waterplanten, maar door verstoring kunnen ook de resultaten voor
macrofauna en vis er sterk door beïnvloed worden. Bij voorkeur vinden biologische inventarisaties daarom
minimaal enkele weken na onderhoudswerkzaamheden plaats. Overigens vormt maaien ook een belasting
van het systeem en dient het onderhoud zo veel mogelijk gedifferentieerd uitgevoerd te worden en waar
mogelijk geëxtensiveerd te worden (zie paragraaf 4.2).
4.5. S a m e n w e r k i n g en a f s t e m m i n g met V l a a n d e r e n
't Merkske is grotendeels grensvormend, de Noordermark ligt vrijwel geheel in Vlaanderen en het Marksken
voornamelijk in Nederland. Daarnaast ligt de Boven Mark, het riviertje waar 't Merkske in uitmondt, voor het
grootste deel in Vlaanderen, deels in Nederland en voor een klein deel op de grens. De ligging van deze
beken betekent dat samenwerking met Vlaanderen noodzakelijk is om de effectiviteit van maatregelen ten
volle te benutten en de gestelde normen en doelen te halen. Deze paragraaf behandelt daarom de benodigde
afstemming met Vlaanderen.
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Normen, doelen en
beoordelingsmethodieken
De KRW staat een stroomgebiedsgerichte aanpak voor. Voor onze grensoverschrijdende en grensvormende
waterlichamen leidde dit tot op heden nog niet tot gezamenlijke Nederlandse en Vlaamse typering en normen
en doelen. Ondanks de uitgevoerde intercalibratie, de internationale afstemming van beoordelingsmethoden
kunnen er daardoor (grote) verschillen in de beoordelingen ontstaan. Voor 't Merkske geldt dit vooral voor
biologische kwaliteitselementen en stikstof totaal. Voor macrofauna is het verschil het grootst. Volgens de
Vlaamse systematiek voldoet deze parameter aan het doel, terwijl de Nederlandse beoordeling ontoereikend
is. De methoden voor de beoordeling van macrofauna zijn op andere belastingen (menselijke verstoringen)
gebaseerd en dat vormt een belangrijke oorzaak voor het verschil in beoordeling. De Vlaamse methode richt
zich met name op een macrofaunagemeenschap die gevoelig is voor zuurstofconcentraties en de Nederlandse
maatlat is vooral gebaseerd op stroming. Overigens worden de verschillen in beoordeling kleiner bij
toepassing van de Nederlandse maatlat voor type R5.
Voor het behalen van normen en doelen is het allereerst belangrijk om aan weerszijden van de grens bij
voorkeur dezelfde, maar in ieder geval een vergelijkbare ambitie te hebben. Als de ambities verschillen, kan
dat ten koste gaan van het draagvlak voor maatregelen. Voor stikstof is de norm in Vlaanderen bijvoorbeeld
soepeler dan in Nederland. Hierdoor voldoet 't Merkske met de Vlaamse systematiek aan de norm voor
stikstof, maar krijgt deze parameter in Nederland de beoordeling matig. Nederland moet dus maatregelen
nemen om de stikstofconcentratie te verminderen en de noodzaak daartoe is in Vlaanderen minder hoog of
ontbreekt zelfs .
Ten tweede hebben de Vlaamse en Nederlandse beoordelingsmethoden bij voorkeur een overeenkomstige
basis. Daarmee wordt bedoeld dat per biologische parameter vergelijkbare belastingen van invloed zijn op de
beoordelingen. Zoals aangegeven verschilt de basis van de beoordelingsmethoden voor macrofauna. Verder
is beekbegeleidend bos in Nederlandse belangrijk voor de beoordeling van overige waterflora, maar wordt in
de Vlaamse maatlat niet beoordeeld. Dit kan tot gevolg hebben dat een bepaalde maatregel een positief
effect heeft op de Nederlandse beoordeling, maar nauwelijks tot geen effect op de Vlaamse beoordeling of
andersom.
Niet alleen vanuit de gedachte van de KRW, maar ook met het oog op een doelmatig samenwerking is het
dus belangrijk om te kiezen voor een stroomgebiedsgerichte, gezamenlijke benadering. Mede vanwege de
status natuurlijk van 't Merkske zitten hier wel haken en ogen aan. In Nederland gelden voor waterlichamen
met deze status de landelijke normen en doelen en is het niet mogelijk om deze als provincie (op verzoek
van het waterschap) bij te stellen. Wel kan het waterschap op basis van afstemming met Vlaanderen en
nieuwe inzichten, zoals uit deze watersysteemanalyse, het Rijk verzoeken om technische aanpassingen door
te voeren. Aanbevolen wordt om in het gezamenlijke Vlaams-Nederlandse gebiedsproces voor 't Merkske
(gestart met bijeenkomst in oktober 2017) in te zetten op beter afgestemde normen en doelen.
5

Maatregelen & onderhoud
Aangezien 't Merkske grotendeels grensvormend is en de bovenloopjes in Nederland en Vlaanderen liggen,
dienen maatregelen en onderhoud goed op elkaar afgestemd te worden. Anders bestaat bijvoorbeeld het
risico dat onvoldoende draagvlak is voor maatregelen of de effectiviteit van maatregelen negatief beïnvloed
wordt door activiteiten bovenstrooms of aan de andere kant van de beek (grens). In Nederland grenst naar
verhouding bijvoorbeeld over een langere lengte natuurgebied aan 't Merkske dan in Vlaanderen. Als in
Vlaanderen langs grote delen van de beek landbouw aanwezig blijft, zullen mogelijkheden voor maatregelen
en invloed van het natuurgebied aan de Nederlandse zijde op inrichting en beheer minder zijn. Het kan dan
effectiever zijn om over een kleinere lengte aan weerszijden van de beek gronden om te vormen naar natuur
dan aan één zijde over een langere lengte natuurgebied langs de beek te krijgen. Dergelijke afstemming
dient niet alleen op grensvormende trajecten plaats te vinden, maar ook tussen beneden- en bovenstroomse
delen. Zo zijn bijvoorbeeld benedenstroomse maatregelen om de nutriëntenbelasting terug te dringen minder
effectief als de belasting bovenstrooms hoog blijft. Afstemming is ook nodig om met extensivering van
onderhoud het optimale ecologische effect te bereiken. Daarnaast is het wenselijk dat de momenten van
onderhoud en biologische inventarisaties op elkaar wordt afgestemd.
Monitoring en
beoordeling
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet dezelfde parameters en deels op dezelfde locaties als AQUON
die meet in opdracht van het waterschap. Vis wordt namens Vlaanderen door het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek op minder locaties geïnventariseerd dan een adviesbureau, meestal ATKB, in opdracht van het
waterschap doet. In 2011 vond in 't Merkske een gezamenlijke meetcampagne plaats die onder andere tot
doel had om verschillen in meetwaarden en beoordelingen en oorzaken daarvoor in beeld te brengen. Dit
leidde (nog) niet tot een afname van de meetinspanning. Wel bemonsteren VMM en AQUON sinds 2013 op

5

I n Nederland geldt overigens voor nutriënten het principe one i n , all i n . Met andere woorden als de concentratie van
fosfor óf stikstof onder de norm ligt, voldoet het waterlichaam aan de doelstelling voor nutriënten. De norm voor fosfor
ligt in Nederland en Vlaanderen in dezelfde orde van grootte en daarmee hebben dus beide lidstaten een opgave voor
nutriënten, ondanks de in dit geval soepelere norm voor stikstof in Vlaanderen.
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onder andere twee overeenkomende meetlocaties in 't Merkske de fysische-chemie op exact hetzelfde
tijdstip. De hierbij verzamelde meetgegevens worden geanalyseerd op overeenkomsten en verschillen om na
te gaan in hoeverre de inventarisaties vergelijkbare uitkomsten opleveren (Oosthoek, 2014).

Figuur 4 . 1 7 . Gelijktijdige inventarisatie f y s i s c h e - c h e m i e bij S t e e n e n Brug in Castelré door AQUON ( l i n k s ) en
VMM ( r e c h t s ) ( 2 maart 2 0 1 6 )

Afstemming en samenwerking in de monitoring vindt dus al plaats, maar het kan op verschillende manieren
geïntensiveerd worden. Allereerst kunnen meer en vaker gegevens uitgewisseld worden. Als er voldoende
vertrouwen bestaat in elkaars chemische gegevens, kan het meten in plaats van tegelijkertijd bijvoorbeeld
juist verspreid in de tijd uitgevoerd worden. Op deze wijze worden met hetzelfde budget twee keer zo veel
gegevens verzameld. Aandachtspunt daarbij vormt wel de opslag van de gegevens in verschillende
databases.
Een verdergaande samenwerking kan plaatsvinden door een verdeling te maken van te meten parameters.
Er kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat VMM de macrofauna inventariseert en het waterschap vis laat
bemonsteren. Naast het punt van de opslag van gegevens is hiervoor ook aandacht nodig voor de afwijkende
bemonsteringsvoorschriften en het verschil in determinatieniveau en naamgeving tussen Vlaanderen en
Nederland.
De meest intensieve samenwerking in monitoring bestaat uit het verdelen van de combinatie meten plus
beoordelen van parameters. Het waterschap kan bijvoorbeeld macrofauna inventariseren en over de toestand
daarvan aan de EU rapporteren. De VMM kan dit oordeel dan overnemen in haar rapportages en 'in ruil'
daarvoor een andere parameter inventariseren en beoordelen. Deze intensieve samenwerking heeft naast
efficiëntie tevens als voordeel dat er nog maar één beoordeling per parameter komt en er dus geen
verschillen meer ontstaan tussen Vlaamse en Nederlandse beoordelingen. De aandachtspunten voor de
voorgaande vormen van samenwerking zijn niet of minder van toepassing. Wel vergt deze intensieve
samenwerking een aanpassing van nationale afspraken.
Het verdient aanbeveling de mogelijkheden voor samenwerking in monitoring de komende jaren verder te
verkennen. Naast overwegingen vanuit (kosten)efficiëntie is het belangrijk om daarbij ook te zoeken naar
meer eenheid in beoordelingen van parameters. Aanbevolen wordt te verkennen in hoeverre het Grensmaas¬
model daarvoor bruikbaar is.
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5. Conclusies en aanbevelingen
Dit hoofdstuk vat eerst de belangrijkste bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken samen. Daarna volgen
aanbevelingen en een aanzet tot een actielijst, waarin de aanbevelingen zijn verwerkt.
5.1. C o n c l u s i e s
In de huidige situatie scoort 't Merkske een
onvoldoende
In het bovenstroomse deel van het stroomgebied komt (intensieve) landbouw voor en de nutriëntenbelasting
en zinkconcentraties in de beek zijn te hoog. In de zomer is de stroomsnelheid te laag en 't Merkske ligt diep
ingesneden in het maaiveld. Langs de beek ontbreekt op veel plaatsen schaduwrijk bos en daarmee ook inval
van hout en blad. Het Marksken en het bovenstroomse deel van de Noordermark hebben een genormaliseerd
karakter. Deze omstandigheden leiden tot onvoldoendes voor chemie en biologie. Om de doelen te halen zijn
ingrijpende maatregelen nodig, zowel in de beek als in het stroomgebied. Onder andere het substraat en
habitat in de beek moet gevarieerder en het onderhoud extensiever. Daarnaast moet het landgebruik in het
stroomgebied natuurlijker worden (reductie van nutriënten) en beter worden afgestemd op de doelen in de
beek.
Effectiviteit
van
maatregelen
De analyse geeft verschillende maatregelen om het chemisch, hydrologisch en biologisch functioneren van
het watersysteem te verbeteren. De voorbereiding en uitvoering van deze maatregelen kost tijd en daarna
kan het enige jaren duren alvorens effecten zichtbaar worden. Een merkbare, substantiële verbetering in
nutriëntenconcentraties en biologische parameters is daarom niet op korte termijn te verwachten. Voor fosfor
en stikstof zal in 2027 volgens Van Gaalen et al. (2015) als gevolg van het mestbeleid de belasting van het
Nederlandse oppervlaktewater gemiddeld slechts 5 7o lager zijn dan in 2013. Voor fosfor komt daar nog bij
dat de bodems zijn opgeladen. Daardoor zal, ook in het theoretische geval dat bemesten volledig gestopt
wordt, nalevering blijven plaatsvinden en kan het tientallen jaren duren voor de concentraties in het water
gaan afnemen (Van Gaalen & Van Grinsven, 2017). Voor het bepalen van de haalbaarheid van normen en
een effectieve aanpak van nutriënten is het belangrijk om de natuurlijke achtergrondbelasting in beeld te
brengen. Een eerste stap daartoe vormt een bronnenanalyse op waterlichaamniveau waarvoor momenteel
een gezamenlijk project in het Maasstroomgebied wordt uitgevoerd.
Zink overschrijdt de norm en dat is mogelijk het gevolg van een natuurlijke hoge achtergrondconcentratie.
Voor deze bron zijn geen effectieve maatregelen. Als de (historische) landbouw de voornaamste bron is van
de verhoogde zinkconcentratie, dan moeten maatregelen hierop zijn gericht. Het is echter niet aannemelijk
dat de zinkconcentratie op korte termijn voldoende verlaagd kan worden om de norm te halen.
0

KRW-type
van Merkske, Marksken en
Noordermark
't Merkske, Marksen en de Noordermark vallen onder het waterlichaam Merkske. De kenmerken en het
ecologisch en hydrologisch functioneren van deze delen verschilt. De eigenschappen van de bovenloopjes
Marksen en Noordermark passen het beste bij type R4, maar het benedenstroomse Merkske is breder en
type R5 lijkt daarvoor beter geschikt. In Vlaanderen wordt een dergelijk onderscheid al gemaakt en is de
beek ingedeeld in twee waterlichamen; het bovenstroomse deel is aangewezen als lokaal waterlichaam met
als type "kleine beek Kempen" en het benedenstroomse deel als Vlaams waterlichaam met als type "grote
beek Kempen". Doelen en maatlatten zijn gekoppeld aan het toegekende type en het is vooral daarom
belangrijk om de juiste typering te kiezen.
Worden de normen en doelen (GET's) binnen afzienbare tijd gehaald?
Aangezien 't Merkske de status natuurlijk heeft, is er geen mogelijkheid om de normen en doelen aan te
passen. Het is niet aannemelijk dat de huidige normen en doelen, de GET's voor fosfor totaal, stikstof totaal,
zink, macrofauna en vis in 2027 gehaald gaan worden, ook niet als de voorgestelde maatregelen uitgevoerd
worden. Overige waterflora voldoet een enkele keer aan het doel, maar onder de huidige omstandigheden is
het GET niet structureel haalbaar. Fosfor totaal en stikstof totaal zijn zogenaamde biologie ondersteunende
parameters. Aangezien de biologie niet voldoet en dit in ieder geval voor overige waterflora (mede) het
gevolg is van de nutriëntenbelasting, is er voor deze parameters ook een opgave.
Met de huidige normen en doelen zal 't Merkske aan het einde van de derde planperiode een onvoldoende
krijgen. Uit een eerste verkenning blijkt dat macrofauna bij toetsing aan het doel voor type R5 hoger scoort
en dat het benedenstroomse meetpunt voor een aantal meetjaren aan het GET voldoet. Verdere uitwerking
en analyse is nodig om inzicht te krijgen in de effecten op de beoordelingen voor overige waterflora en vis.
Voor nutriënten en zink zijn de normen voor de typen R4 en R5 gelijk en heeft eventuele hertypering dus
geen invloed op de beoordeling. De normen voor deze parameters blijven naar verwachting voorlopig buiten
bereik.
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Gebiedsproces
In oktober 2017 is de eerste bijeenkomst van het gebiedsproces gehouden. Aanbevolen wordt in het vervolg
van het gebiedsproces samen met de belanghebbenden na te gaan welke inzet gepleegd kan worden om het
doelbereik te vergroten.
5.2. Aanbevelingen
Uit de bovenstaande conclusies blijkt dat de huidige normen en doelen niet voor 2027 haalbaar zijn. Om de
beek desondanks dichter bij zijn natuurlijke toestand te brengen zijn de volgende effectieve maatregelen
geformuleerd:
1. inzetten op natuurlijker landgebruik;
2. nutriënten terugdringen;
3. aanbrengen/laten ontwikkelen van beekbegeleidende bomen;
4. verder extensiveren van onderhoud;
5. inbrengen en laten liggen van beekhout;
6. inbrengen van zand;
7. beekherstel in de Boven Mark;
8. optimaliseren zuivering Zondereigen of aansluiten op RWZI Merksplas;
9. herintroductie van vis en macrofauna.
De maatregelen "inzetten op natuurlijker landgebruik" en "nutriënten terugdringen" zijn van toepassing op
het hele stroomgebied en de maatregel beekherstel Boven Mark overschrijdt het stroomgebied. Andere
maatregelen zijn gericht op één of meer trajecten van de beek.
In de bovenstaande opsomming zit een bepaalde volgordelijkheid en samenhang. De eerstgenoemde
maatregelen zijn op een grote schaal van toepassing en zijn noodzakelijk om voor nutriënten en biologische
parameters de normen en doelen op lange termijn te halen. De maatregelen die later in de opsomming
volgen zijn afhankelijk van de uitvoering van eerdergenoemde maatregelen. Het inbrengen van beekhout kan
in de praktijk bijvoorbeeld uitsluitend plaatsvinden op trajecten waar het onderhoud is beëindigd en dat kan
alleen na het terugdringen van nutriënten en/of aanbrengen van beekbegeleidende bomen. Aanpassing van
zuivering Zondereigen zal voor nutriënten pas effectief worden nadat de belasting uit de landbouw is
teruggedrongen.
Zoals aangegeven leidt de uitvoering van bovenstaande maatregelen tot onvoldoende verbetering om de
huidige normen en doelen voor 2027 volledig te halen. Mede omdat de karakteristieken van 't Merkske beter
passen bij het type R5, wordt voorgesteld dit type aan het waterlichaam toe te kennen. Als deze keuze wordt
gemaakt, zullen de effecten op de haalbaarheid van de doelen inzichtelijk gemaakt moeten worden.
In de provincie Noord-Brabant komen vaker hoge concentraties metalen voor. Het Maasstroomgebied heeft
het voornemen een onderzoek uit te voeren naar het voorkomen van verhoogde achtergrondconcentraties in
grondwater. Indien dit verder opgepakt wordt, verdient het aanbeveling de samenwerking met Vlaanderen te
zoeken, omdat het bij grondwater gaat om grote geografische eenheden die grensoverschrijdend zijn.
Om met monitoring een representatiever beeld van de toestand te krijgen wordt aanbevolen een KRWmeetpunt in de Halsche Beemden te situeren. Op dit benedenstroomse traject vindt geen onderhoud meer
plaats en is beekhout ingebracht. Naast het vergroten van de representativiteit geeft een meetpunt in de
Halsche Beemden daardoor meer inzicht in de effectiviteit van deze maatregelen. Als het type van 't Merkske
gewijzigd wordt in R5, verdient het aanbeveling de toestandsbepaling te baseren op dit nieuwe meetpunt
samen met het reeds bestaande benedenstroomse KRW-meetpunt. Het huidige meetpunt in de Noordermark
valt dan niet meer onder het KRW-meetnet. Overigens wordt getwijfeld over de representativiteit van deze
locatie in de Noordermark voor de biologische parameters. Aanbevolen wordt dit nader te evalueren en
desgewenst het meetpunt te verplaatsen. Bij handhaving van het meetpunt in de Noordermark dienen de
momenten van onderhoud en biologische inventarisaties op elkaar afgestemd te worden. In het Marksken ligt
nog geen meetpunt en voor het systeembegrip kan overwogen worden daar ook te gaan meten.
Overigens is zowel voor macrofauna als vis gebleken dat monitoring door vrijwilligers waardevolle extra
informatie oplevert en wordt aanbevolen daar ook bij toekomstige analyses gebruik van te maken.
De status natuurlijk en de ligging van de beek op de grens met een deel van het stroomgebied in Nederland
en in België maken een intensieve samenwerking noodzakelijk. Een goede samenwerking is een voorwaarde
om maatregelen en beheer effectief te laten zijn en nodig om normen en doelen te halen. De samenwerking
op het vlak van onderhoud en beheermaatregelen is de laatste jaren geïntensiveerd in het beheerdersoverleg
van Vlaamse en Nederlandse water-, natuur- en terreinbeheerders. Daarnaast stemmen waterschap en VMM
de monitoring op elkaar af. Op de volgende vlakken is het wenselijk om de samenwerking de komende jaren
verder vorm te geven:
«
opstellen van gezamenlijke normen en doelen gericht op een duurzaam gezond ecosysteem;
«
monitoren en beoordelen van toestand en trends (waterkwaliteit en ecologie);
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«
«
«

selecteren en uitvoeren van maatregelen en onderhoud;
afstemmen van beheer en inrichting van aanliggende gronden op gewenste macrofauna in de beek;
aangaan van partnerallianties voor slimme maatregelcombinaties en meekoppelkansen met ruimtelijke
ontwikkelingen en maatschappelijke initiatieven.

5.3. A c t i e s en organisatie
Het bestuur is opdrachtgever en maakt een afweging van maatregelen waarmee verschillende afdelingen van
het waterschap vervolgens aan de slag gaan. Bij voorkeur gebeurt dit in afstemming en samenwerking met
betrokken instanties, zowel in Nederland als Vlaanderen. Om de uitvoering van de aanbevelingen te
stimuleren, zijn deze in de onderstaande actielijst opgenomen, inclusief een voorstel voor actiehouders en
uitvoerders. Daarbij zijn de uitvoerders nog in hoofdzaak beperkt tot afdelingen van het waterschap, maar
daar komen nog andere instanties bij.
Actie
Intensiveren van afstemming ŭ samenwerking (met Vlaanderen en
in het gebiedsproces met alle stakeholders)

Actiehouder
Beleid ŭ Planadvies

Inzetten op natuurlijker landgebruik

Beleid ŭ Planadvies

Nutriënten terugdringen

Beleid ŭ Planadvies

Aanbrengen/laten ontwikkelen van beekbegeleidende bomen
Verder extensiveren van onderhoud
Inbrengen en laten liggen van beekhout
Inbrengen van zand

Beheer
Beheer
Beheer
Beheer

Beekherstel Boven Mark
Aanpassing KWZI Zondereigen
Herintroductie van vis en macrofauna
Indeling waterlichaam herzien en KRW-type wijzigen in R5
Onderzoek naar hoogte van natuurlijke achtergrondconcentraties
van zware metalen in het Maasstroomgebied
Meetpunt in H alsche Beemden (en Marksken) toevoegen en KRWmeetnet wijzigen

Ontwerp ŭ Realisatie
Vlaamse instanties
Beheer ŭ Bediening
Beleid ŭ Planadvies
Beleid ŭ Planadvies

Uitvoerder
Beheer ŭ Bediening
Beleid ŭ Planadvies
Kennis ŭ Advies
Staatsbosbeheer en
Vlaamse instanties
Staatsbosbeheer en
Vlaamse instanties
Nationaal mestbeleid
en gebiedsgerichte
uitwerking van het
Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud
Ontwerp ŭ Realisatie
Ontwerp ŭ Realisatie
Vlaamse instanties
Kennis ŭ Advies
Beleid ŭ Planadvies
Kennis ŭ Advies

Kennis ŭ Advies

Kennis ŭ Advies

ŭ
ŭ
ŭ
ŭ

Bediening
Bediening
Bediening
Bediening

Afstemming ŭ samenwerking staat bewust als eerste in bovenstaand overzicht. Voor een goede, effectieve
uitvoering van de meeste overige acties is intensieve afstemming en samenwerking een voorwaarde. Voor
monitoring vindt afstemming plaats tussen het waterschap en VMM en Vlaamse en Nederlandse water-,
natuur- en terreinbeheerders maken in het beheerdersoverleg afspraken over onderhoud en praktische
beheerzaken. Op meer strategisch niveau vindt afstemming en samenwerking plaats in de vorm van de
gezamenlijke synthese die waterschap en VMM samen opstellen en waar voorliggende analyse informatie
voor levert. Om de effectiviteit van de acties te verhogen is intensivering van de samenwerking noodzakelijk.
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Bijlage 1: Kaart met toponiemen en uniforme trajecten
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Bijlage 2. T o e t s r e s u l t a t e n c h e m i e
Fysisch chemische toetsing
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Overige stoffen toets gemiddelde concentratie
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Bijlage 3. I n f o r m a t i e maatlatbeoordelingen waterplanten voor type R 4
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B i j l a g e 4. E B E O - r e s u l t a t e n m a c r o f a u n a voor s u b s t r a a t e n v o e d s e l s t r a t e g i e
Karakteristiek s u b s t r a a t : score blad, plant en slib indicatoren ten opzichte v a n het middelste
niveau.
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Voedselstrategie: score knipper, v e r g a a r d e r en g r a z e r indicatoren ten opzichte van het middelste
niveau.
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Bijlage 5. V a n g s t e n v i s s t a n d o n d e r z o e k e n
Aantal gevangen v i s s e n per soort en totaal aantal v i s s e n en aantal soorten per locatie in w a t e r l i c h a a m bij bemonsteringen in 2 0 0 6 , 2 0 1 0 , 2 0 1 3 en 2 0 1 6
(S = stromingsminnend; U = uitheems).
Uniform t r a j e c t
Jaar

2*

1

4

3

*

*
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-

1

*

*
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*
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2

17

8

28

136

16

49

18

277

15

4

24

36

159

14

64

79

23

96

223

39

482

27

3

55
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36

245

31

65

31

16

59

161

24
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7

19

13

14

28

24

57

187

10

27

282
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7

3

9

6

5

Baars

4

11

1

28

11

13

1

1

1

9

1

1

1

5

53

13

12
30

188

63

17

16

55

192

214

316

1

3

1

1

Bermpje (S)
Riviergrondel (S)

Blankvoorn
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1

6
2

Karper

30

1
6

2

Kleine modderkruiper

4

12

6

32

2

1

5

1

1

2010

2013
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47

40

3

35

38

8

1

19

15

10

9

21

1
1

Snoek

6

Paling

1

5

2

3

4

2

1
2

14

4

1

9

4

1

6

Koikarper (U)

1

Zonnebaars (U)

6

2

1

3

6

2

1
3

16

1

Blauwband (U)

1
1

Ruisvoorn
Tiendoornige stekelbaars
Zeelt

2006

19

91

14

42

1

11

53

4

1

3

1

3

10

6

3

1

18

40

13

3

Zwarte Amerikaanse
dwergmeerval (U)
Totaal
Aantal soorten

1
53

343

62

145

192

52

153

228

502

42

19

57

58

209

123

107

165

297

303

482

707

608

82

4

129

58

21

1

109

79

5

9

5

7

8

8

5

7

6

5

5

4

6

4

8

5

6

8

6

6

10

3

4

2

4

3

2

1

3

7

* De bemonsterde locatie bevat de gehele vispassage Steenen Brug en de beek 100 tot 150 m stroomafwaarts daarvan. Het grootste deel van de bevissing valt daarmee onder traject 2 en alleen het meest bovenstroomse deel van de vispassage onder traject 3. Bij de
verwerking van de vangst is geen onderscheid in trajecten gemaakt en alle gevangen vissen zijn daarom onder traject 2 opgenomen.
* * Op de grens met uniform traject 3.
* * * Op de betreffende uniforme trajecten is op twee locaties bemonsterd. De vangsten van beide locaties staan in de tabel met toevoeging " 1 " voor de meest benedenstroomse en "2" voor de meest bovenstroomse locatie.

G e v a n g e n vissoorten bij bemonstering in 2 0 1 6 met aantal t r a j e c t e n w a a r o p de soort is aangetroffen, het
aantal gevangen e x e m p l a r e n en a a n t a l s a a n d e e l .
Vissoort

Trajecten

Aantal

Baars

4

13

Bermpje

8

193

Aandeel

140/0

Blauwband

3

10

1 /

Driedoornige Stekelbaars

8

482

35/

Karper

2

3

Paling

2

2

Riviergrondel

7

546

Ruisvoorn of rietvoorn

2

2

Snoek

4

12

1/

Tiendoornige Stekelbaars

5

31

2/

Zeelt

1

1

Zonnebaars

7

81

Zwarte Amerikaanse dwergmeerval

1

1

Totaal

40/

6/

1.377

1000-Soortendag
2015
Op 13 juni 2015 is voor de 1000-soortendag op vier locaties in 't Merkske geïnventariseerd (bij de monding,
ter hoogte van Steenen Brug, in de Halsche Beemden en bij Baarle Brug). De bevissing is uitgevoerd met een
ander type elektrovisapparaat (gelijk- in plaats van wisselstroom) en over een andere locatielengte (100 m in
plaats van 250-300 m) dan bij de bemonsteringen voor het waterschap. Daarom worden hieronder alleen op
hoofdlijnen de totale vangsten voor 't Merkske vergeleken en is geen vergelijking op trajectniveau gemaakt.
Bermpje en riviergrondel domineren samen met bijna 9 0 / in aantallen de vangst van de 1000-soortendag,
waarbij riviergrondel een iets groter aandeel heeft dan bermpje (zie onderstaand overzicht). In de vangsten
van het waterschap in 't Merkske is tussen 2010 en 2013 de dominantie juist verschoven van riviergrondel
naar bermpje, maar heeft in 2016 riviergrondel weer het grootste aandeel in de vangst. In 2015 is bermpje
in vangsten van Vlaamse vrijwilligers met het elektrovisapparaat in de Halsche Beemden nog de dominante
soort (ongepubliceerde gegevens). Het is niet duidelijk waarom in 't Merkske de dominantie tussen bermpje
en riviergrondel varieert. Het waterschap heeft in dezelfde jaren de Strijbeekse beek bemonsterd en heeft
daarbij in 2006, 2010 en 2013 riviergrondel als dominante soort aangetroffen (Coenen et al., 2016). In 2016
komen riviergrondel en bermpje in de Strijbeekse beek in vergelijkbare aantallen voor. Voor 't Merkske is
nader onderzoek nodig om mogelijke oorzaken voor de variatie in verhouding tussen riviergrondel en
bermpje vast te stellen.
Na bermpje en riviergrondel is de uitheemse soort zonnebaars met een aantalsaandeel van 5 / de meest
gevangen soort. In de vangsten van het waterschap bedraagt het aandeel van deze exoot minder dan 1 / in
2010 en 2013 en 6 / in 2016 (in 2006 is zonnebaars door het waterschap nog niet aangetroffen). De
dichtheid van de uitheemse soort blauwband is met 1 / nog laag, maar lijkt toe te nemen. Verder is als
exoot op de 1000-soortendag één exemplaar van de zwarte Amerikaanse dwergmeerval aangetroffen, een
soort die door het waterschap in 2016 voor het eerst is gevangen.
Enkele opmerkelijke andere aspecten van de vangsten zijn:
«
In de vangst van de 1000-soortendag is kleine modderkruiper met drie exemplaren vertegenwoordigd,
terwijl het waterschap alleen in 2006 één exemplaar van deze soort heeft aangetroffen. Vrijwilligers
vangen met schepnetten in 't Merkske ook kleine modderkruiper (Stoutjesdijk et al., 2016). Mogelijk is
het gehanteerde elektrovisapparaat op de 1000-soortendag geschikter om deze soort te vangen dan het
elektrovisapparaat dat bij bemonsteringen van het waterschap wordt gehanteerd.
«
Bij bemonsteringen voor het waterschap nemen de vangsten van kopvoorn in de tijd af. Op de 1000soortendag is slechts één kopvoorn aangetroffen en dit bevestigt de dalende trend voor deze soort.
«
Op de 1000-soortendag zijn 11 exemplaren van paling gevangen, maar het waterschap heeft alleen in
2010 en 2016 op twee locaties één exemplaar van deze soort heeft aangetroffen. Mogelijk geldt net als
voor kleine modderkruiper dat het gehanteerde elektrovisapparaat op de 1000-soortendag beter geschikt
is om paling te vangen.

Aantal g e v a n g e n v i s s e n per soort op de 1 0 0 0 - s o o r t e n d a g op 13 j u n i 2 0 1 5 in 't Merkske; naar Van Pelt & B e e r s
(2016).
Vissoort
Baars
Bermpje

Aantal

Aantalsaandeel ("/o)

12

1

602

38

Blauwband

13

1

Driedoornige stekelbaars

65

4

Kleine modderkruiper

3

Kopvoorn

1

Paling
Riviergrondel

11

1

790

50

Ruisvoorn of rietvoorn

1

Snoek

6

Zonnebaars
Zwarte Amerikaanse dwergmeerval
Totaal

83

5

1

<0,5

1.588

-69-

