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Dit document vormt mee de basis voor het integraal waterproject Bosbeek (inclusief Witbeek). 
Het is een samenvatting van de grondige screening voor de Bosbeek en de Witbeek. In deze 
documenten wordt het watersysteem doorgelicht, zowel op het vlak van waterkwaliteit als 
kwantiteit.  Voorliggende doorlichting is een aanzet en zal verder moeten aangevuld worden 
met lokale kennis van de projectpartners en voortschrijdend inzicht. In dat opzicht is de 
screening van een gebied als een dynamisch gegeven te beschouwen.  
 
Op basis van deze inventarisaties en analyses worden knelpunten en lacunes zichtbaar.  Op 
basis hiervan wordt dit document in een vervolgtraject verder aangevuld met een gericht 
actieprogramma om de doelstellingen te halen.  
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1 EEN UITDAGING VOOR BOSBEEK EN WITBEEK 

1.1 Speerpuntgebied en aandachtsgebied. 
De kwaliteit van onze waterlopen is de laatste jaren sterk verbeterd, maar we kunnen nog nergens spreken 
van voldoende zuiver water waarin het leven alle kansen krijgt. Het decreet integraal waterbeleid bepaalt 
op welke wijze Vlaanderen de milieudoelstellingen voor water wil halen. In het stroomgebiedbeheerplan 
voor de Maas wordt het integraal waterbeleid gericht aangepakt door te focussen op speerpunt- en 
aandachtsgebieden.  
Speerpuntgebieden zijn afstroomgebieden van grotere waterlopen waar de ‘goede ecologische toestand’ 
(i.e. een goede waterkwaliteit in brede zin) al bijna gehaald is. Enkele extra inspanningen kunnen hier tegen 
2021 voor de goede toestand zorgen. In aandachtsgebieden verbetert de ecologische toestand tegen 2021 
aanzienlijk en is de goede toestand haalbaar tegen 2027. Meer info op stroomgebiedniveau vind je hier; op 
niveau van het Maasbekken hier.   
In Vlaanderen werden 21 speerpuntgebieden en 46 aandachtsgebieden aangeduid . De Bosbeek is 
één van de 4 speerpuntgebieden in het Maasbekken. De Witbeek behoort formeel tot het afstroomgebied 
van waterlichaam Itterbeek II (aandachtsgebied). Door haar nauwe verbondenheid met de Bosbeek worden 
Bosbeek en Witbeek als 1 projectgebied beschouwd. Dit is conform de gebiedsvisie voor Bosbeek en 
Witbeek binnen het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplan. 

 

 

Fig. 1: Speerpuntgebieden (groen) en aandachtsgebieden (roze); Afstroomgebieden van Bosbeek en Witbeek zijn 
omcirkeld.  

 

1.2 Doelstellingen  
De goede ecologische toestand die voor de Bosbeek moet gehaald worden tegen 2021 omvat, volgens 
Europees vastgelegde maatstaven, zowel een goede ecologische toestand als een goede chemische 
toestand. De ecologische toestand van de waterloop wordt bepaald door de biologische, de fysisch-
chemische en de hydromorfologische waterkwaliteit. De biologische parameters bekijken de verschillende 
vormen van waterleven. De fysisch- chemische parameters zijn bepalend voor het waterleven: gehalte aan 

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/definitieve-vlaamse-stroomgebiedbeheerplannen-schelde-en-maas
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-2016-2021/documenten/Maasbekken.pdf
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-2016-2021/documenten/Maasbekken.pdf
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zuurstof, stikstof, fosfor, … . De hydromorfologische parameters houden rekening met de beekstructuur en 
zijn dus een maat voor de variaties aan biotopen.  
De chemische toestand van een waterloop wordt bepaald door de chemische stoffen in het water die 
schadelijk zijn voor het waterleven, zoals pesticiden, PAKs of zware metalen. 
 

1.3 Speciale Beschermingszones 
Volgens de waterbeleidsnota dient het waterbeleid en -beheer naast de basis-milieudoelstellingen ook 
rekening te houden met de watergebonden natuurdoelen. In de vallei van de Bosbeek en in mindere mate 
de Witbeek zijn enkele Speciale Beschermingszones (SBZ) gelegen waar specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurwaarden zijn opgesteld.  
Belangrijkste SBZ hierbij is de Bosbeekvallei waarin voor ‘het beekdallandschap gestreefd wordt naar een 
verbetering van de natuurlijke hydrologie met een goede waterkwaliteit en kwantiteit en voldoende 
structuurkenmerken’.  
Stroomafwaarts van het kanaal zijn er nog trajecten van Bosbeek (Tosh-Langeren) en Witbeek (Jagersborg) 
gelegen binnen een SBZ. 
 
Een goede waterkwaliteit en structuur van de waterloop is een randvoorwaarde voor het behalen van deze 
natuurdoelen. Omwille van deze beschermingszones zijn in het stroomgebiedbeheerplan ook strengere 
milieudoelstellingen gekoppeld aan de Bosbeek en de Witbeek.  

https://www.natura2000.vlaanderen.be/gebied/bosbeekvallei
https://www.natura2000.vlaanderen.be/gebied/noord-oost-limburg
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2 HUIDIGE TOESTAND BOSBEEK EN WITBEEK 
 
De ecologische en chemische toestand van de Bosbeek wordt bepaald ter hoogte van enkele vaste 
meetlocaties van de VMM. Een kaart met alle meetlocaties is terug te vinden in het grondige 
screeningsdocument in bijlage of op het geoloket waterkwaliteit. Achtereenvolgens bespreken we de 
biologische, de fysisch-chemische, dehydromorfologische en de chemische toestand van de Bosbeek.  
 

2.1 Biologische kwaliteit  
De biologische kwaliteit hangt af van vier biologische parameters, maar de globale biologische toestand 
wordt bepaald door de zwakste parameter! Dit maakt dat de globale beoordeling voor de Bosbeek 
ontoereikend is en voor de Witbeek matig. 
 
Elke biologische parameter kijkt naar een bepaalde vorm van waterleven: 

- macro-invertebraten (kleine ongewervelde waterdieren) zoals waterkevers, bloedzuigers, 
watervlooien,…. Deze worden beoordeeld op hetzelfde meetpunt als de fysico-chemie. 

- macrofyten (waterplanten): d e beoordeling gebeurt op drie verschillende meettrajecten. 
- fytobenthos (bodemalgen); wieren of algen die op de bodem, de waterplanten en oevers leven. De 

beoordeling gebeurt  op drie verschillende meettrajecten. 
- vissen: de beoordeling gebeurt door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek op verschillende 

trajecten van de waterloop.  
 
Voor de Bosbeek (1e cat. of zogeheten Vlaams waterlichaam)  worden de macro-invertebraten beoordeeld 
op het meetpunt aan de Volmolen in Opoeteren. De waterplanten en het fytobenthos worden beoordeeld 
op 3 trajecten thv Wurfeld (Maaseik), de Volmolen en Louwel (Opglabbeek).  
 
Voor de Witbeek worden de macro-invertebraten beoordeeld op het meetpunt aan de grens (Kessenich). 
De waterplanten en het fytobenthos worden beoordeeld op drie trajecten thv Kessenich, de Vlakerweg 
(Maaseik) en Volmolenstraat(Opoeteren). 
 

2.1.1 Macro-invertebraten: Bosbeek (MATIG) en Witbeek (GOED) 

De beoordeling van macro-invertebraten (kleine waterdieren) is voor de Bosbeek relatief constant gebleven 
doorheen de jaren, maar de lagere waarden komen sinds 2000 niet meer voor. De laatste beoordeling in 
2014 haalt met 0.65 net niet de norm ‘goed’. Voor de Witbeek is wel een duidelijk positieve trend te zien. 
De laatste beoordeling dateert van 2012 en toen werd voor het eerst net de norm gehaald. Voordien was 
de beoordeling voor de ongewervelden steeds ontoereikend of matig. De score van 2012 is uiteraard 
positief, maar de nodige voorzichtigheid is geboden, rekening houdend met de foutenmarge en gezien het 
feit dat de goede beoordeling slechts 1x werd waargenomen tot nu toe. Nieuwe staalnames zullen moeten 
bevestigen. 
 

https://www.vmm.be/data/waterkwaliteit
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Figuur 2: evolutie voor macro-invertebraten volgens EKC (ecologische kwaliteitscoëfficiënt, MMIF) voor Bosbeek en 
Witbeek sinds 2000. 

 

2.1.2 Macrofyten (waterplanten):  Bosbeek (ONTOEREIKEND) en Witbeek (MATIG) 

De beoordeling van macrofyten voor drie jaartallen is beschikbaar voor Bosbeek (2008, 2011 en 2014). De 
beoordeling is steeds ontoereikend. Voor de Witbeek zijn enkel gegevens van 2012 beschikbaar. Hier is de 
score matig. Omdat de Witbeek de status van ‘sterk veranderd waterlichaam’ heeft (itt de Bosbeek die 
aangeduid is als ‘natuurlijk waterlichaam’) gebeurt de beoordeling anders waardoor de norm gemakkelijker 
bereikt wordt.  
  

 

Figuur 3: evolutie EKC (ecologische kwaliteitscoëfficiënt) voor macrofyten in Bosbeek en Witbeek 
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2.1.1 Fytobenthos (bodemalgen): Bosbeek (MATIG) en Witbeek (GOED) 

De beoordeling van fytobenthos voor de Bosbeek is voor 2008 (0.48) en 2011 (0.53) telkens matig. Voor de 
Witbeek zijn er enkel gegevens van 2012 en hierbij is de score net goed (0.61).  
 
 

2.1.2 Visbestand: Bosbeek (GOED) en Witbeek (MATIG) 

Op basis van de resultaten van verschillende locaties wordt een index voor de waterloop bepaald. Er zijn 
gegevens sinds 1997 en in het algemeen is er een verbetering van het visbestand met de jaren op 
verschillende locaties. De visgemeenschap in het Vlaamse waterlichaam van de Bosbeek wordt nipt als 
goed beoordeeld (0.61). Dit is echter een gemiddelde van alle locaties, waarbij nabij de monding hogere 
scores worden waargenomen dan in de bovenloop. De visgemeenschap in Bosbeek 2e cat wordt zelfs 
‘slecht’ bevonden. In 2013 werden in totaal 14 soorten op 1e cat. aangetroffen waaronder ook 
beek/rivierdonderpad aan de Aldeneikmolen en kwabaal en beekforel aan de Volmolen.  Kwabaal, 
beekforel, serpeling en kopvoorn werden doorheen de jaren ook uitgezet in de Bosbeek. Dit verklaart 

waarschijnlijk de hogere score aan de Volmolen t.o.v. matige trajecten stroomopwaarts en stroomafwaarts.  
Voor de Witbeek is de visindex bepaald in 1997, 2001, 2005 en 2010. Op de stroomafwaartse punten 
neemt de index sterker toe dan stroomopwaarts. 
 

 

Figuur 4: evolutie EKC (ecologische kwaliteitscoëfficiënt) voor het visbestand in Bosbeek en Witbeek 
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2.2 Fysisch-chemische waterkwaliteit 
De fysisch-chemische paramaters hebben betrekking op de macroparameters. Strikt genomen gebeurt de 
beoordeling van de KRW sinds het tweede stroomgebiedbeheerplan, enkel op basis van de 6 
gidsparameters: temperatuur, zuurtegraad, geleidbaarheid, opgeloste zuurstofconcentratie, totaal stikstof 
en totaal fosfor. In de screening wordt de bredere set parameters getoond om net een beter zicht op het 
watersysteem en mogelijke vervuilingsbronnen te krijgen. 

2.2.1  Fysisch-chemische waterkwaliteit van Bosbeek (GOED) en Witbeek (ONTOEREIKEND) 

De fysisch-chemische kwaliteit van de Bosbeek wordt gemeten aan de Volmolen in Opoeteren 
(operationeel meetpunt 135000), voor de Witbeek is dit voor de grens in Kessenich (operationeel meetpunt 
117000). Onderstaande tabellen geven de meetresultaten en de beoordeling weer voor verschillende 
parameters doorheen de jaren. De globale fysisch-chemische kwaliteit wordt per jaar bepaald door de 
zwakste van deze parameters.  
 

Tabel 1. Fysisch-chemische kwaliteit Bosbeek 2007-2015 

135000 Richtwaarde 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

eindbeoodeling 
fys-chem  

Matig Matig Matig Matig Matig Matig Matig Matig 
Goed / 
Matig 

Orthofosfaat <= 0,07 mg/L 0,0648 0,0638 0,076 0,054 0,06 0,045 0,094 0,074 0,062 

Totaal fosfor <= 0,14 mg/L 0,2294 0,2641 0,3442 0,18 0,18 0,1817 0,22 0,17 0,13 

Totaal stikstof <= 4,0 mg/L 3,6477 4,0251 2,865 3,1756 3,83 4,1733 4,48 3,1 3,02 

pH 5,5-8,5 6,62 6,85 6,67 6,55 6,5 6,86 6,8 6,9 6,6 

pH 5,5-8,5 7,26 7,62 7,07 7,03 7,2 7,95 7,1 7,1 7,2 

Elektrische 
geleidbaarheid 

<= 600,0 µS/cm 209 209,3 216,3 229,4 217 218,46 207 197 187 

Chemisch 
zuurstofverbruik 

<= 30,0 mg/L 32,18 25,79 21,53 16,8 19 18,7 33 24 35 

Opgeloste 
zuurstof 

(concentratie) 
>= 6,0 mg/L 8,3 7,787 8,232 8,374 8,4 8,692 8,3 8,5 8,3 

 
 
Voor de Bosbeek zijn deze knelpuntparameters voornamelijk de nutriënten ‘totaal fosfor’, ‘orthofosfaat 
en totale stikstof. In 2015 zorgde de chemische zuurstofvraag werd CZV ‘matig’ beoordeeld. Strikt 
genomen wordt CZV niet meer meegenomen in het eindoordeel van de fysisch chemische beoordeling 
(enkel de gidsparameters) voor de Kaderrichtlijn Water. Voor de KRW is de fysisch-chemische beoordeling 
voor 135000 dus wel goed in 2015. 
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Tabel 2. Fysisch-chemische kwaliteit Witbeek 2007-2015 

117000  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

eindbeoodeling 
fys-chem 

 Ontoereik 
/ Slecht 

Ontoereik 
/ Slecht 

Ontoereik 
/ Slecht 

Ontoe-
reikend 

Ontoereik
/ Slecht 

Ontoereik
/ Slecht 

Ontoereik
/ Slecht 

 
Ontoereik
/ Slecht 

Orthofosfaat 

<= 
0,07 
mg/L 

0,271 0,286 0,317 0,233 0,319 0,337 0,316  0,282 

Totaal fosfor 

<= 
0,14 
mg/L 

0,49 0,46 0,56 0,38 0,5 0,57 0,48  0,41 

Totaal stikstof 
<= 4,0 
mg/L 

5,66 6,27 3,61 4,22 5,32 3,62 6,83  4,3 

pH 
5,5-
8,5 

6,6 7 7,2 7,1 7,2 7,2 7,3  7,4 

pH 
5,5-
8,5 

8,8 7,9 8 7,8 8 7,9 8,5  8,3 

Elektrische 
geleidbaarheid 

<= 
600,0 
µS/c

m 

419 472 451 549 516 541 829  489 

Chemisch 
zuurstofverbruik 

<= 
30,0 
mg/L 

47 44 27 44 34 40 36  35 

Opgeloste 
zuurstof 

(concentratie) 

>= 6,0 
mg/L 

3,5 3,6 7,6 7,6 7,1 7,5 7,3  7 

 
 
Voor de Witbeek heeft algemeen een ontoereikende toestand indien enkel naar de 6 gidsparameters 
wordt gekeken of ‘slecht’ indien ook orthofosfaten worden meegenomen.  Door de hogere orthofosfaat 
concentraties, is totale fosfor ‘ontoereikend’. Opnieuw vormen de nutriënten (totaal fosfor, totale stikstof 
en vooral orthofosfaat) de probleemparameters. Ook de ‘chemische zuurstofvraag’ geeft een matige 
beoordeling.  
 
Het totale fosforgehalte in de waterloop scoort voor bijna alle Vlaamse waterlopen ondermaats. Voor de 
Bosbeek is de waterkwaliteit in dat opzicht behoorlijk, met  een lichte trend van dalende fosforgehaltes 
doorheen de jaren. Voor de Witbeek liggen de waarden hoger met erg hoge waarden voor 2000 (Figuur 5). 
De renovatie van RWZI Neeroeteren in 2004 met bijkomende nutriëntenverwijdering is zichtbaar in de 
dalende fosforconcentraties vanaf 2005 in figuur 5. Bijkomende inspanningen zullen nodig zijn om 
nutriëntengehaltes verder te doen dalen tot consequent onder de basismilieukwaliteitsnorm.   
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Figuur 5: evolutie totale fosfor op de Bosbeek (thv Volmolen) en in de Witbeek (thv Kessenich) (groene lijn = norm) 

 

2.2.2 Ruimtelijke variatie van de fysisch-chemische waterkwaliteit van Bosbeek en Witbeek  

De waterkwaliteit van Bosbeek en Witbeek varieert ook tussen het brongebied en het eindpunt  
Verschillende zijlopen, lozingspunten en biochemische processen hebben immers een impact op de 
waterkwaliteit. Figuur 6 geeft een overzicht voor de twee grootste probleemparameters: totale fosfor (Pt) 
en orthofosfaat (PO4). 

 

• De bovenloop van de Bosbeek (2e cat) haalt doorgaans de norm voor alle parameters (behalve in 2015 
voor CZV). Al vanaf de Lietenbeek zien we in 2013 een matige beoordeling voor totale fosfor.  

• Een gelijkaardige beoordeling maar iets hogere concentraties vinden we aan de Volmolen (135000, 
operationeel meetpunt). 

• Aan de mondingszone heeft de Bosbeek (133800) doorgaans een matige eindbeoordeling. Totaal fosfor 
haalt hier iets hogere concentraties dan aan de Volmolen. Vooral orthofosfaat scoort nu ook 
consequent matig. In 2015 scoort CZV hier ontoereikend. 

• Voor het tussenliggend meetpunt op de Bosbeek stroomafwaarts van natuurreservaat Schootshei 
(134500) zijn alle parameters ‘goed’ tot ‘zeer goed’ in 2015. De kwaliteit lijkt dus vanaf de Volmolen tot 
dit punt te verbeteren. Er zijn dan ook weinig tot geen riooloverstorten tussen het verdeelwerk en dit 
punt. Vervolgens neemt de kwaliteit opnieuw af tot aan de monding, waarschijnlijk tgv 
lozingen/overstorten in Maaseik . 

• Uit bijkomende staalnames en vrachtberekening lijken de grootste  nutriëntenvrachten rechtstreeks in 
de Bosbeek te komen. Dit gebeurt door overstortwerking, afspoeling en ongezuiverde lozingen. Van de 
zijlopen dragen Kleine Beek en Lietenbeek het sterkst bij tot deze nutriëntenvrachten. 

• De Witbeek heeft stroomopwaarts van het verdeelwerk een matige tot goede kwaliteit.  

• De waterkwaliteit van de Witbeek verslechtert stroomafwaarts en zeker vanaf de Schaagterziep. Vanaf 
dit punt zijn de orthofosfaatwaarden slecht en dit blijft zo tot aan de grens.  RWZI Neeroeteren met 
lozing op Tapziep en Schaagterziep lijkt hierin een significante rol te spelen.  
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• Ook stroomopwaarts van de Schaagterziep werden in 2009 al ontoereikende waarden voor fosfor en 
orthofosfaat waargenomen, vermoedelijk veroorzaakt door overstorten en afspoeling van 
landbouwgronden. 
 
 

 

Figuur 6: beoordeling van fysisch-chemische parameters fosfor totaal en orthofosfaat in het afstroomgebied van 
Bosbeek en Witbeek op basis van beschikbare data van drie laatste jaren (2013-2015), of het meest recente jaar 
waarvoor meetgegevens beschikbaar zijn. In dat geval is het jaartal vermeld (geldt voor punt 119000). De operationele 
meetpunten voor rapportering zijn onderstreept: 135600 (Bosbeek lokaal waterlichaam), 135000 (thv Volmolen, 
Bosbeek Vlaams waterlichaam), 135600 (Bosbeek, lokaal waterlichaam) en 117000 (Witbeek Lokaal Waterlichaam).  
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2.3 Hydromorfologie  
De hydromorfologie of structuur van de waterloop hangt ondermeer af van het meanderend patroon van 
de waterloop, de natuurlijkheid van de oevers en de afwisseling tussen dieptes en laagtes in de waterloop. 
Hoe meer variatie in de beekstructuur, hoe meer soorten hun specifiek plekje kunnen vinden. 
 
Over de hele lengte genomen heeft de Bosbeek een matige structuurkwaliteit. Stroomopwaarts het kanaal 
heeft de Bosbeek voornamelijk een waardevolle tot zeer waardevolle structuurkwaliteit. Trajecten met 
minder goede structuurkwaliteit vinden we stroomafwaarts van het kanaal en natuurlijk in de centra van 
Opoeteren, Neeroeteren en Maaseik.  Kenmerkend voor de Bosbeek zijn de vele vismigratieknelpunten die 
de waterloop versnipperen en vismigratie naar de bovenloop belemmeren. Volgens de databank 
vismigratie zijn er nog 16 vismigratieknelpunten op de Bosbeek, waarvan 10 molens. De mondingszone is 
weliswaar toegankelijk gemaakt voor vissen vanuit de Maas, maar het eerste vismigratieknelpunt bevindt 
zich 1100m stroomopwaarts van de monding (Aldeneikmolen).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7. Detailkaart van de huidige loop van de 
Witbeek en afgesneden meanders volgens 
kadasterkaart (stroomopwaarts van de 
Weertersteenweg) 

 
 
De structuurkwaliteit van de Witbeek en zijlopen wordt voornamelijk als ontoereikend beoordeeld, met 
gebrek aan holle oevers, diepte-ondiepte patronen of meandering. Ondermeer thv Jagersborg is de 
Witbeek een rechte loop. Op de Witbeek blijken stroomafwaarts van het verdeelwerk met de Bosbeek nog 
een vijftal knelpunten te zijn waaronder een bodemplaat, sifon en stuw. In welke mate deze punten 
effectief een probleem zijn moet gecontroleerd worden 
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2.4 Chemische toestand   
De chemische toestand van een waterloop hangt af van de concentraties gevaarlijke stoffen (metalen, 
pesticiden, …) die in de waterloop worden gemeten. Voornamelijk de operationele meetpunten worden 
hiervoor bemonsterd. 
 
De Bosbeek (1e cat) kent te hoge gehaltes aan opgeloste zink. Recentelijk zijn er geen kobalt-
overschrijdingen meer. Voor het lokale waterlichaam (Bosbeek 2e cat) zijn er recentelijk (2012-2014) wel 
nog overschrijdingen voor kobalt gemeten. Ook de zinkconcentratie haalt hier hogere concentraties. De 
zinkconcentratie kan het gevolg zijn van de historische verontreiniging van de bodem door o.a. gebruik van 
zinkassen en de mijnexploitatie.  
 
Ook in de Witbeek komt opgeloste kobalt in te hoge concentraties voor. Zink is de laatste jaren (2010-
2012) net onder de norm en blijkt voorlopig geen probleemstof te zijn.  
 

2.5 Waterkwantiteit 
De valleien van de Bosbeek en de Witbeek kennen verschillende trajecten die effectief 
overstromingsgevoelig zijn. Problematische trajecten naar wateroverlast hierin zijn thv Opoeteren en 
Neeroeteren met wateroverlast vanuit de Bosbeek en de Witbeek. Dit werd in juni 2016 opnieuw 
aangetoond. Ook in Kinrooi (Ophoven) werd schade vanuit de Witbeek gemeld.  
 
N.a.v. de overstromingen in november 2010 werden enerzijds verbeterpunten naar beheer aangehaald 
alsook bijkomende berging in de vallei stroomopwaarts van Opoeteren (Volmolen). De aanduiding van een 
gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) was reeds een actie in het bekkenbeheerplan Maas en werd, 
samen met andere maatregelen onderzocht (bv bypass Neermolen) in een socio-economische kostenbaten 
analyse. Verder detailonderzoek en haalbaarheid van de voorgestelde beschermingsmaatregelen worden 
momenteel onderzocht.  
 
 

Figuur 8: Watertoetskaart 2014 
 
 

https://www.vmm.be/publicaties/orbp-analyse-limburg
https://www.vmm.be/publicaties/orbp-analyse-limburg
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De bovenloop van de Bosbeek is gelegen in Mijnverzakkingsgebied, waardoor de afwatering onnatuurlijk 
verloopt. Op verschillende locaties wordt door nv Mijnschade (LRM) water verpompt om wateroverlast te 
vermijden. Alsook wordt er door de watergroep water gewonnen op 2 locaties in het 
mijnverzakkingsgebied in As. Enkele gebieden zijn aangeduid als effectief overstromingsgevoelig binnen het 
mijnverzakkingsgebied en slechts een beperkt deel is nog aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig op 
de watertoetskaart.  
 

2.6 Conclusie en overzicht huidige toestand  
Het voornaamste oordeel voor de Kaderrichtlijn Water is de eindbeoordeling van de ecologische toestand 
(voor natuurlijke waterlichamen) of ecologisch potentieel (voor sterk veranderde waterlichamen). Hierin is 
het belangrijk te weten dat de zwakste schakel doorslaggevend is. Alle parameters moeten m.a.w. ‘goed’ 
scoren en dit geldt vooral voor de biologische parameters. De fysico-chemische  parameters en de 
structuurkwaliteit zijn in dat opzicht ondersteunende parameters voor het bepalen van de biologische 
kenmerken.   
 
 
Bosbeek 
De Bosbeek  heeft een behoorlijke fysisch-chemische waterkwaliteit t.h.v. het operationeel meetpunt (thv 
de Volmolen), met een relatief goede beekstructuur (stroomopwaarts van de Zuid-Willemsvaart), maar 
omdat de waterplanten nog onvoldoende ontwikkeld zijn, verkrijgt deze een ontoereikende ecologische 
toestand.  Fysico-chemisch zijn de nutriëntenconcentraties en dan vooral van deze totale fosfor nog te 
hoog. Dit was in 2015 (uitzonderlijk) niet het geval en werd strikt genomen de normen voor de fysisch-
chemische toestand van de kaderrichtlijn water gehaald, hoewel er toch nog een organische vracht (CZV) 
aanwezig was. Op het vlak van micro-polluenten opgelost zinkconcentratie te hoog. 

 
 
 
Witbeek 
De Witbeek kent een mindere waterkwaliteit en vooral vanaf de Schaagterziep met een slechte 
beoordeling vooral te wijten aan orthofosfaat en totaal fosfor. De hydromorfologie is nog ontoereikend en 
dient te verbeteren. Niettemin wordt de biologie als matig beoordeeld. Dit deels omdat de lat voor ‘sterk 
veranderde waterlichamen’ zoals de Witbeek iets lager ligt t.o.v. ‘natuurlijke waterlichamen’ zoals de 
Bosbeek. De beoordelingen van de Bosbeek en de Witbeek kunnen dus niet zonder meer vergeleken 
worden.  
Voor de chemische toestand vormt vooral kobalt een probleem.  
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Naast verbetering van de waterkwaliteit is duidelijk dat er nog een ernstig probleem van wateroverlast is in 
de vallei van de Bosbeek en de Witbeek. De regenperiodes van juni 2016 hebben dit recentelijk opnieuw 
bewezen met grote wateroverlast in Neeroeteren, maar ook lokaal aan de Slagmolen en de Volmolen. Een 
meerlaagse aanpak van preventie, bescherming en paraatheid moet hier verder uitgebouwd worden. Bij 
bescherming werkt men via het principe vasthouden, bergen en afvoeren. 

 

3 OORZAKEN VAN DE HUIDIGE TOESTAND  
Onderstaande drukanalyses werden voor de Bosbeek en de Witbeek (cfr. Itterbeek II) uitgevoerd tijdens de 
opmaak van het 2e stroomgebiedbeheerplan. De drukanalyse beschrijft de geïnventariseerde emissie naar 
de betreffende waterloop in het afstroomgebied en maakt een inschatting van het aandeel in 
nutriëntenvracht afkomstig  van verschillende sectoren. De sector bevolking wordt vertegenwoordigd door 
huishoudelijk afvalwater dat niet gezuiverd wordt door rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), bv. 
ongezuiverde lozingspunten. De sector industrie bevat ook het afvalwater van RWZI's. Daarnaast worden 
hieronder knelpunten aangehaald vanuit bijkomend terreinonderzoek. 
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Figuur 9: percentage van vuilvracht met impact op knelpuntparameters Pt (totaal fosfor) en Nt (totale stikstof) 
afkomstig van verschillende sectoren, voor de Bosbeek (links) en de Witbeek (rechts) 

 
De totale fosfor- en stikstofvrachten op Bosbeek en Witbeek zijn van dezelfde grootteorde. De 
landbouwsector draagt via diffuse verontreiniging 40-50% bij voor totaal stikstof en fosfor op Itterbeek II 
(Witbeek). Voor de Bosbeek worden deze aandelen geschat op tot 80 à 90%. 
 
Voor de Bosbeek worden geen puntbronnen van verontreiniging opgelijst. Deze zijn er wel in het 
afstroomgebied van de Witbeek (Itterbeek II) met 2 RWZI’s (Neeroeteren en Kessenich).  De RWZI’s nemen 
25% voor hun rekening van de stikstof en de fosforvracht in de Witbeek (blok ‘industrie’ op figuren). RWZI 
Neeroeteren verwerkt ongeveer een tienvoud van de vuilvracht van RWZI Kinrooi-Kessenich. Er zijn twee 
bemonsterde bedrijven aangesloten op de RWZI Neeroeteren, maar samen vormen ze een 
verwaarloosbaar deel van de totale vuilvracht.  
De sector bevolking is huishoudelijk afvalwater dat niet gezuiverd wordt door 
rioolwaterzuiveringinstallaties (RWZI's); het betreft niet aangesloten riolering en overstortwerking. Deze 
sector omvat in de Witbeek (20-25%) een groter percentage van de totale N en P-vracht dan in de Bosbeek 
(10-15%). Hoogstwaarschijnlijk wordt de overstortwerking wel onderschat aangezien weinig overstorten 
bemeten worden.  
 
Verder speelt voor de Bosbeek ook bodemerosie en runoff van wegen en verstedelijking een rol via diffuse 
verontreiniging.  
 
Verder onderzoek is nodig om de grootste vervuilingsbronnen verder te kunnen identificeren en ook de 
impact via zijlopen te bepalen.  
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3.1 Impact van afvalwater  

3.1.1 Impact van huishoudens 

In het afstroomgebied van Bosbeek en Witbeek wordt het huishoudelijk afvalwater via de riolering 
afgevoerd naar 2 waterzuiveringsinstallaties (RWZI Neeroeteren en RWZI Kessenich). RWZI Kinrooi-
Kessenich is betrekkelijk klein. 
 
De uitbouw van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur heeft de waterkwaliteit van de waterlopen 
aanzienlijk verbeterd. In het zuiveringsgebied van Neeroeteren is ongeveer 95% van de huishoudens 
aangesloten op de RWZI (40945 IE, (inwonersequivalent) ). Voor Kessenich is dit 91% (4352 IE). Beide 
zuiveringsgebieden zitten boven het Vlaams gemiddelde  wat betreft aangesloten gezinnen op RWZI. De 
niet-aangesloten vuilvracht komt (on)rechtstreeks in de waterlopen terecht.  
 
Voor het afstroomgebied van de Bosbeek geldt dat na de voorziene projecten nog 785 IE dienen aan te 
sluiten op afvalwaterzuivering (collectief of een IBA, Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater). 
Voor het afstroomgebied van de Itterbeek II, waarvan de Witbeek het grootste onderdeel is moet nog een 
600IE gezuiverd worden (vnl. collectief) na de voorziene projecten  Relatief grote groene clusters zijn de 
Houwstraat en de Kapelweg-Wurfeldermolenweg in Maaseik. Ook langs de Witbeek zijn nog grotere groene 
clusters op het zoneringsplan. IBA’s dienen vooral in de bovenloop (stroomopwaarts Kattenbeek) van de 
Bosbeek gerealiseerd te worden (https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan). 
Belangrijke aandachtspunten zijn de aansluitingen van recreatievoorzieningen in vallei waar de vuilvracht 
(aantal IE) sterk kan toenemen in weekends en vakantieperiodes. Zo zijn er in het centrum van Opoeteren 
nog ongezuiverde lozingen van het clublokaal van de visvijver en het chiroheem. Ook zijn de aansluiting van 
andere recreatiedomeinen (bv. camping Willem Tell, camping Bergerven en Kasteel de Schans) niet geheel 
duidelijk en dient dit gecontroleerd te worden.  
 

3.1.2 Impact van RWZI 

Het effluent met restvracht van RWZI Neeroeteren loost op de Tapziep, die via de Schaagterziep in de 
Witbeek uitmondt. RWZI Kessenich loost rechtstreeks op de Witbeek.  
Op de RWZI’s wordt het merendeel van de vuilvracht die toekomt gezuiverd. Het zuiveringsrendement (of 
verwijderingspercentage van nutriënten) hangt sterk af van de verdunning van het afvalwater dat op de 
RWZI toekomt. Insijpeling van grondwater of regenwater zorgt voor een sterke verdunning van het influent. 
In dat opzicht is het belangrijk om de oude collector in de bosbeekvallei te inspecteren en terugslagkleppen 
op de uitlaten van overstorten te voorzien of niet gebruikte overstorten volledig af te sluiten.  
 
RWZI Neeroeteren werd in 2004 gerenoveerd voor verwerking tot 36500 IE, met verwijdering van N en P. 
Op basis van metingen van het influent blijkt er verdunning op het stelsel te zijn. RWZI Neeroeteren haalt 
wel zijn vergunningsvoorwaarden. Voor de verwijderingspercentages wordt  de beste score voor CZV 
(±97%) bekomen en de minst goede voor totale fosfor (±80%). Niettemin lijkt RWZI Neeroeteren te leiden 
tot verhoogde concentraties aan totaal fosfor en vooral orthofosfaat in de Schaagterziep en de Witbeek.   
 
RWZI Kessenich haalt betere verwijderingspercentages: voor fosfor ± 92%. Het influent is doorgaans sterk 
geconcentreerd en verdunning speelt hier dus minder een rol. 

https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan
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Fig 10. Overzicht van de verdunningen van influent van RWZI’s (inkleuring volgens zuiveringsgebied). 

 

3.1.3 Impact van overstorten  

In de aangelegde riolering komt op sommige plaatsen regen- of grondwater in de riolering terecht. Bij 
regenweer of hoge grondwaterstanden stort het (verdunde) afvalwater op sommige plaatsen uit de 
riolering over in een waterloop. Langsheen de Bosbeek en de Witbeek zijn heel wat overstorten, maar 
slechts 3 overstorten worden bemeten. Het overstort aan de RWZI Neeroeteren stort weinig over, 
vermoedelijk omdat een groot deel van de vuilvracht reeds elders overstort. Zo blijkt er een sterke 
overstortwerking op de Witbeek te zijn net voor de Zuid-Willemsvaart (Broekziepenstraat), hetgeen hier 
een capaciteitsvraag over de collector onder het kanaal doet rijzen .  
 
Hoogstwaarschijnlijk wordt de impact van de overstortwerking op de waterkwaliteit onderschat gezien 
kwantitatieve gegevens ontbreken in de drukanalyse. Dergelijke piekvervuiling van overstorten wordt ook 
maar gedeeltelijk waargenomen door de maandelijkse standaardbemonsteringen van VMM, maar kan wel 
zeer nefast zijn voor het leven in de waterlopen. De overstortproblematiek op de Bosbeek is al lang een 
gekend probleem. Met de recente aanleg van de nieuwe collector die de noordelijke aanvoer naar de oude 
collector in de Bosbeekvallei opvangt, is de overstortwerking verminderd. Simulaties uit 2010 voor 
verschillende buien geven voor verschillende uitvoeringsgraad van projecten de overstortvolumes van de 
overstorten. Deze theoretische waarden zijn indicatief voor de huidige overstortwerking en knelpunten. Dit 
dient verder gecontroleerd te worden.  
Ook werden op nieuwe uitlaten terugslagkleppen geplaatst om instroom in het rioleringsstelsel te 
voorkomen. Echter, op de meeste plaatsen ontbreken deze terugslagkleppen aan uitlaten van overstorten 
(bv: overstort op leiding komende van Eindstraat (As), Casterhoevestraat, Molenstraat (Opglabbeek), 
Vossenstraat, Volmolenstraat (Maaseik). Bij hoogwater stroomt de beek in de collector met extra belasting 
van het rioleringsstelsel. Ook hogerop zijn afkoppelingsprojecten en buffering nodig om overstortwerking 
te reduceren. Instroom van hemelwater in het gemengd rioleringsstelsel zorgt voor overstortwerking met 

Zuiveringsgebied Kessenich 

Zuiveringsgebied Neeroeteren 
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negatieve gevolgen voor waterkwaliteit én verhoogde piekdebieten in de vallei (hetgeen bijdraagt tot de 
wateroverlast). Een voorbeeld hiervan is de Houwstraat in de Maaseik waar hemelwater via een deels 
ingebuisde gracht aansluit op de toevoerleiding naar de collector, met overstortwerking in de Vossenstraat.   
Daarnaast is deoude collector Bosbeek in de Bosbeekvallei  waarschijnlijk in slechte toestand mede doordat 
deze in moerasgebied gelegen is, en leidt dit tot parasitair debiet. Bijkomend onderzoek naar de staat van 
de oude collector en de huidige werking van overstorten is absoluut noodzakelijk. Het inspectierapport uit 
1997 toont alvast veel ontoegankelijke trajecten en het ontbreken van terugslagkleppen.  
 

3.2 Impact vanuit landbouw 
Door afspoeling van regenwater en uitspoeling via grondwater  kunnen er op diverse plaatsen nutriënten in 
de waterloop terechtkomen. Ook de impact van erfafspoeling en opslag (bv. sleufsilo’s) met rechtstreekse 
afloop naar grachten en waterlopen wordt vaak onderschat en vraagt verder onderzoek.   
Er zijn twee MAP meetpunten in het afstroomgebied van de Bosbeek: 136010 (Busselziep) en 136400 (De 
Sloot). Er zijn twee MAP meetpunten in het afstroomgebied van de Witbeek: 120200 (Geisterse Ziep) en 
119300 (Witbeek). De vier meetpunten halen al jaren de norm voor nitraat. In recente jaren werden 
jaarnormen voor  totaal stikstof (136010) en fosforparameters (119300) niet gehaald. 
 
Er is relatief weinig landbouw in de vallei van de Bosbeek zelf. Weilanden en akkers zijn meer gelegen op de 
valleiflank en hoger. Via afwateringsgrachten, geulen en zijlopen (bv. Lietenbeek, Busselziep) gebeurt wel 
afspoeling naar de Bosbeek en de Witbeek o.a. ter hoogte van Hoeverweg, Caelenberg Slagmolenstraat,  
Dorne, Houwstraat en Ridderpadstraat-Bergeindestraat Dit heeft zowel een invloed op de waterkwaliteit 
als op de waterkwantiteit. Het wordt aangeraden om zoveel mogelijk water op het plateau en de valleirand 
vast te houden of te vertragen (grasstroken, bufferbekkens).  
 
 

3.3 Impact vanuit waterbeheer 
Vele waterlopen zijn doorheen de jaren rechtgetrokken om de afvoercapaciteit van de waterloop te 
verhogen, dit heeft duidelijk een nefast effect op stroomafwaartse trajecten. Tegelijkertijd werd de 
koppeling van de rivier met haar vallei verbroken (zomerbed vs. winterbed) waardoor natuurlijke en 
noodzakelijke overstromingszones niet meer aangesproken kunnen worden. Vaak werd ook naast 
waterlopen in natuurlijke overstromingszones gebouwd met alle gevolgen vandien. Hierdoor moet nu 
elders ruimte voor water gezocht worden. Toenemende verharding en versnelde afvoer (oa. via het 
rioleringsstelsel en overstorten) dragen verder bij tot de problematiek van wateroverlast en aangetaste 
waterkwaliteit. 
Aanpassingen aan de beekloop hebben rechtstreeks impact op de structuurkwaliteit van de waterloop en 
onrechtstreeks ook op het waterleven. De stuw ter hoogte van watermolens is tegelijkertijd een knelpunt 
voor vismigratie.  
 
Ook de Bosbeek en de Witbeek werden doorheen de jaren op bepaalde trajecten gewijzigd. De Witbeek 
volgt vanaf het verdeelwerk de historische bedding in het laagste deel van de vallei maar is op veel plaatsen 
rechtgetrokken. De Bosbeek ligt hoger in het landschap voor voeding molens en is hierdoor onnatuurlijk 
gelegen. Inbedding in de dorpscentra duwt Bosbeek en Witbeek hier in een onnatuurlijk keurslijf. Ook 
watermolens kunnen lokaal voor opstuwing zorgen. Dit gebeurt o.a. aan de Neermolen Door de beperkte 
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doorvoercapaciteit onder de Zuid-Willemsvaart is er ook wateroverlast stroomopwaarts van  de Zuid-
Willemsvaart in Neeroeteren. Een brongerichte aanpak vraagt om water vast te houden op de flanken en 
het verdere afkoppelen van hemelwater van de riolering.  Daarnaast zal waterberging in de vallei moeten 
verwezenlijkt worden en lokaal moet onnatuurlijke opstuwing moet verwijderd worden.  
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4 ACTIES VOOR BOSBEEK EN WITBEEK 
Om de goede ecologische toestand voor Bosbeek en het goed ecologisch potentieel voor de Witbeek  te 
bereiken zijn meerdere acties nodig. De uitvoering is de verantwoordelijkheid van verschillende actoren. De 
focus ligt op acties die op korte en middellange termijn uitvoerbaar zijn. 
 
 

Dit gedeelte dient in volgende sessies verder uitgewerkt te worden heeft betrekking op het verder verfijnen 
en concretiseren van acties uit het stroomgebiedbeheerplan, maar ook het formuleren van nieuwe acties en 
initiatieven omtrent afvalwater (aansluitingen op RWZI, installaties van IBA’s, afkoppelingsprojecten, 
tegengaan van overstortwerking ), tegengaan van afspoeling en uitspoeling, water vasthouden in de bodem 
en bergen in overstromingszones, verbeteren van structuurherstel en oplossen vismigratieknelpunten, 
aanpassingen van ruimingsbeheer, bijkomend gericht onderzoek, handhaving, sensibilisering,… 

 


