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De waterbodems hebben tot nu toe nog betrekkelijk weinig aandacht gekregen bij de implementatie 
van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Aangezien de waterbodem een onlosmakelijk onderdeel 
vormt van het watersysteem is het echter wel degelijk van belang om vast te stellen of de waterbodem 
geen probleem vormt voor het behalen van de ecologische en chemische doelstellingen in 2015 (of 
ingeval van fasering uiterlijk in 2027). Het is immers bekend dat de waterbodems in Nederland op 
grote schaal verontreinigd zijn en bovendien veel nutriënten kunnen bevatten. Ook kunnen 
waterbodems risico’s vormen voor de mens, het ecosysteem en de verspreiding (van stoffen) naar 
oppervlaktewater of grondwater. Daarom ligt het voor de hand om bij de regionale uitvoering van de 
risicoanalyse (de inschatting of de doelstellingen al of niet worden gehaald bij de huidige toestand van 
een watersysteem) ook de waterbodem te betrekken.  
 
Het RIZA heeft een handreiking opgesteld die de uitvoering van een ‘Quickscan waterbodems’ (RIZA, 
april 2004) door de regionale waterbeheerders moet ondersteunen. De uitvoering van deze quickscan 
staat echter onder grote druk van het uitvoeren en rapporteren van de eerste regionale rapportages 
over waterkwaliteit en belastingen. Vandaar dat door de regionale trekkers aan de landelijke 
werkgroep Menselijke Belasting is verzocht of zij een verkennende risico-analyse kunnen verzorgen 
op basis van landelijk beschikbare datasets. Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van deze 
eerste verkennende risico-analyse. 
 
Leeswijzer 
De uitgevoerde analyse geeft een beeld van de locaties waar waterbodems in 2015 een risico vormen 
voor het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen uit de KRW. Aan dit beeld zijn een aantal 
mitsen en maren gebonden, die voortkomen uit de gebruikte basisgegevens (hoofdstuk 2), de 
gevolgde werkwijze en de hierbij gehanteerde aannames en uitgangspunten (hoofdstuk 3). De 
resultaten van de analyse worden toegelicht in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 tenslotte, bevat een overzicht 
van discussiepunten en opmerkingen, naar aanleiding van de bevindingen in het project. Dit zijn 
aandachtspunten voor het vervolgtraject, wanneer de regionale beheerders de quickscan verder 
zullen uitwerken. 
 
Cdrom 
Bij deze rapportage behoort een Cdrom. Hierop zijn de gebruikte basisgegevens en de uit de 
werkzaamheden resulterende GIS bestanden geplaatst. De Cdrom is als bijlage aan deze rapportage 
toegevoegd. 
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MKBA-database 
Uitgangspunt voor de quick scan is de informatie die is verzameld in het kader van het 
Tienjarenscenario waterbodemsanering. Deze informatie is opgeslagen in het databestand 
PROSPECT. De PROSPECT database is ten behoeve van het project Maatschappelijke Kosten 
Baten Analyse (MKBA) bewerkt en aangevuld. Het resultaat hiervan, de ‘MKBA-database’ is door het 
RIZA beschikbaar gesteld voor het project. Deze database bevat o.a.: 
 
• zowel rijks- als regionale waterbodemgegevens op basis van een bestandsopname in 2001 
• een onderscheid naar sanering, achterstallig onderhoud en regulier onderhoud 
• klasse-oordeel voor verschillende stofgroepen  
• een XY-coördinaat van de ligging van de locaties 
• het aantal m3 baggerspecie en een op basis van een representatieve baggerdiepte berekende 

oppervlakte van de verontreinigde waterbodem. 
 
In de MKBA-database zijn geen gehalten van verontreinigende stoffen opgenomen, maar is voor 
stofgroepen wel een kwaliteitsklasse-oordeel vermeld. Het RIZA heeft bij deze klasse-oordelen 
behorende gemiddelde gehalten per stof aangeleverd. Deze gemiddelde gehalten zijn verkregen uit 
statistieken over reeds gebaggerde specie. In de statistieken is onderscheid gemaakt tussen rijks- en 
regionale wateren. Voor beide wateren zijn verschillende gemiddelde gehalten bepaald. De 
gemiddelde gehalten gelden voor een ‘standaard bodem’ (25% lutum, 10% organische stof). 
 
Saneringsprogramma 
Het Saneringsprogramma Rijkswateren is gebruikt om inzicht te verkrijgen in de planning van de voor 
2009 in rijkswateren uit te voeren saneringen. Deze informatie is gebruikt om te beoordelen welke 
locaties na 2015 geen risico meer zullen opleveren. De provinciale en regionale (waterschappen) 
saneringsprogramma’s zijn omwille van de beperkte beschikbaarheid buiten beschouwing gelaten. 
 
Normen 
Informatie over normen, waarmee is getoetst of locaties risico’s voor de KRW doelstellingen 
opleveren, zijn verkregen uit de volgende rapporten: 
 

• “Quickscan waterbodems, handreiking voor een snelle beoordeling of waterbodems een risico 
vormen voor het bereiken van de goede toestand conform Kaderrichtlijn Water” (artikel 5, 
risico-analyse), RIZA, april 2004. 

• “Toetsing van milieukwaliteitsnormen voor sediment in het kader van de KRW” (RIZA, 21 april 
2004, concept). 

• “Vierde Nota Waterhuishouding, regeringsbeslissing” (december 1998). 
 
Stroomgebieden uit KRW 
De ligging van de waterbodemlocaties binnen de stroomgebieden uit de KRW is bepaald aan de hand 
van GIS bestanden van de KRW ‘waterdelen’. Deze bestanden zijn door het RIZA aangeleverd. De 
volgende bestanden zijn gebruikt: 
 
Stroomgebied Bestandsnaam Datum (laatste wijziging) 
Maas totaal OWDV_MAAS_TOTAAL.SHP 26-5-2004 
Schelde totaal OWDV_SCHELDE.SHP 2-3-2004 
Eems totaal geen bruikbare bestanden n.v.t. 
Rijn-Oost OWDV_RNOO_WATERLICHAMEN.SHP 1-6-2004 
Rijn-West OWDV_RIJNWEST.SHP 17-3-2004 
Rijn-Midden OWDV_NLRNMI.SHP 7-4-2004 
Rijn-Noord OWDV_V11_NLRNNO.SHP 26-5-2004 
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De werkzaamheden zijn in een vijftal stappen uitgevoerd. In de navolgende tekst worden de 
stappen en de daarin gehanteerde aannames en uitgangspunten, nader beschreven. 
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De aangeleverde bestanden zijn gecontroleerd op inhoud en volledigheid. Deze stap was 
noodzakelijk om de haalbaarheid van de beoogde werkwijze te kunnen beoordelen. De 
controle heeft een aantal aandachtspunten opgeleverd. Deze worden beschreven in paragraaf 
4.1. 
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De door het RIZA beschikbaar gestelde tabellen met gemiddelde gehalten per stof zijn 
gekoppeld aan de MKBA-database. Deze koppeling is per stofgroep (zware metalen, PCB, 
PAK en DDT) uitgevoerd, op basis van de in de MKBA-database opgenomen klasse-
aanduiding. De koppeling is voor elke binnen een locatie onderscheiden partij uitgevoerd.  
 
Vóór de koppeling is de MKBA-dataset in twee delen gesplitst: één deel met daarin de locaties 
in rijkswateren en één met de locaties in regionale wateren. Dit was noodzakelijk omdat voor 
deze twee soorten wateren verschillende gemiddelde concentraties gelden. 
 
Bijlage 1 bevat een aantal tabellen waarin de gebruikte gemiddelde gehalten zijn opgenomen. 
 
 

(�(� ,����������������

Om te kunnen beoordelen of er een risico bestaat voor het bereiken van de KRW 
milieukwaliteitsdoelstellingen moet er uiteraard duidelijkheid zijn over de aard van deze 
doelstellingen. Deze duidelijkheid is er echter nog niet precies. Zo is bijvoorbeeld nog niet 
exact vastgesteld welke normen voor welke stoffen moeten worden gebruikt bij de toetsing.  
 
Voor dit project is de (concept) lijst van zgn. ‘prioritaire stoffen’, die voor de KRW is opgesteld, 
als uitgangspunt gebruikt. Dit zijn stoffen waarvoor de EU werkt aan een gemeenschappelijke 
normstelling. De voor deze stoffen geldende kwaliteitsnormen zijn bepaald door het 
Fraunhofer Institut. Het RIZA heeft een nadere analyse op de door het Fraunhofer Institut 
bepaalde gehalten uitgevoerd, onder meer door de achtergrondconcentratie in de norm te 
verdisconteren. In het rapport “Toetsing van milieukwaliteitsnormen voor sediment in het 
kader van de KRW” (RIZA, 21 april 2004, concept) is deze analyse uitgewerkt. De in het RIZA 
rapport vermelde gehalten (sedimentnorm incl. achtergrondconcentratie) zijn gebruikt voor de 
toetsing.  
 
De lijst van prioritaire stoffen is beperkt. Slechts 8 van de 28 te toetsen stoffen (voor 28 stoffen 
zijn gemiddelde gehalten bekend) komen op de lijst voor. Voor deze 8 stoffen is bij de toetsing 
de norm van het Frauenhofer Instituut gebruikt. De overige 20 stoffen zijn getoetst aan de 
MTR-sediment norm uit de Vierde Nota Waterhuishouding. Tabel 3.1 geeft aan welke stoffen 
en normen in de toetsing zijn gebruikt. Ter vergelijk is voor de stoffen waarvoor een 
Frauenhofer-gehalte bekend is, ook de MTR-sediment in de tabel verwerkt. 
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Tabel 3.1: bij toetsing gehanteerde normgehalten 
 

Stof 

Voorstel norm 
Frauenhofer Institut 
zoet sediment 
[mg/kg] 

MTR-sediment 
norm [mg/kg] 

Cd 2,6 12 
Hg 0,56 10 
Cu  73 
Ni 36 44 
Pb 75 530 
Zn  620 
Cr  380 
As  55 
PCB180  0,004 
PCB138  0,004 
PCB153  0,004 
PCB118  0,004 
PCB52  0,004 
PCB101  0,004 
PCB28  0,004 
Naftaleen  0,1 
Antraceen 0,1776 0,1 
Fenantreen  0,5 
Fluorantheen 0,129 3 
Benzo(a)antraceen  0,4 
Chryseen  11 
Benzo(k)fluorantheen 0,349 2 
Benzo(a)pyreen 2,497 3 
Benzo(ghi)peryleen  8 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen  6 
Som DDT  0,009 
Som DDD  0,002 
Som DDE  0,001 
 
Voorafgaand aan de toetsing is per locatie en per stof bepaald wat de hoogste voorkomende 
concentratie op de locatie is. Alleen de hoogste concentratie van iedere stof is om praktische 
redenen voor de toetsing behouden (het is immers een verkennende ‘quickscan’). Deze 
concentraties zijn dus bepalend voor het toetsresultaat. Door deze filteractie is het 
onderscheid tussen verschillende partijen op een locatie (met daarbij behorende verschillende 
concentraties) weggevallen. Dus, indien bijvoorbeeld op een locatie 3 partijen baggerspecie 
aanwezig zijn, waarvan 1 partij veel hogere concentraties bevat dan de 2 andere partijen, dan 
zijn deze hoge concentraties bepalend voor het toetsresultaat van de gehele locatie. 
 
De toetsing is uitgevoerd door per stof de mate van overschrijding van de normen te 
berekenen. Hierbij is de ‘gemeten’ concentratie gedeeld door de norm. Voorbeeld: 
 

Pb gemeten = 77,4 mg/kg 
Pb norm = 75 mg/kg 

overschrijdingsfactor = Pb gemeten / Pb norm = 1,032 
 
Wanneer de berekende factor groter is dan ‘1’, is sprake van een overschrijding van de norm. 
Omdat de factor de mate van overschrijding aangeeft, kan deze factor eventueel worden 
gebruikt om in te schatten of een stof op een locatie maar net, of in grote mate risico’s 
oplevert.  
 
Zowel de gemiddelde gehalten als de berekende overschrijdingsfactoren zijn opgenomen in 
de vervaardigde GIS bestanden. Of op een locatie wel/geen normoverschrijding plaatsvindt, is 
aangegeven in de kolom RISC_NORM van de GIS bestanden. Om duidelijk te maken welke 
stoffen op een locatie problemen veroorzaken is per locatie een overzichtelijke lijst gemaakt 
van alle normoverschrijdende stoffen. Ook deze lijsten zijn opgenomen in de vervaardigde 
GIS bestanden. 
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NB. Voor een aantal locaties in de MKBA-database is niet bekend wat de afzonderlijke klasse-
oordelen zijn van de verschillende stoffengroepen. Dit betreft o.a. locaties uit het 
Saneringsprogramma Rijkswateren. Bij deze locaties is aan alle klasse-oordelen van de 
stoffengroepen als default de klasse ‘1’ toegekend. Er is voor deze locaties echter wel bekend 
wat de eindoordelen zijn. Ten behoeve van de toetsing is aangenomen dat op alle locaties uit 
het Saneringsprogramma Rijkswateren, waarvoor geen afzonderlijke klasse-oordelen bekend 
zijn, sowieso normoverschrijding plaatsvindt. Bij locaties in regionale wateren, waarvoor geen 
afzonderlijke klasse-oordelen bekend zijn, is het eindoordeel van de partijen gecontroleerd. 
Indien dit eindoordeel klasse 4 of hoger is (overschrijding signaleringswaarde), is de locatie als 
‘risicolocatie’ gemarkeerd. 
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Er is een conservatieve selectie van locaties gemaakt die in de huidige situatie een risico vormen en 
tussen nu en 2015 naar alle waarschijnlijkheid zijn gesaneerd. Vanaf dat moment leveren deze 
locaties dus geen risico meer op voor de doelstellingen van de Kaderrichtlijn. Met ‘conservatief’ wordt 
bedoeld dat geen selectiecriteria zijn gebruikt die meteen relatief grote hoeveelheden locaties 
uitsluiten. Een voorzichtige, ‘veilige’ selectie is gerechtvaardigd gezien de huidige achterstand in de 
saneringswerkzaamheden. Er is aangenomen dat deze achterstand in de komende jaren aanwezig 
zal blijven en initiatieven als het Tienjarenscenario in de periode tot 2015 slechts voor een kleine 
versnelling van de uitvoering zullen zorgen.  
 
Om een indicatie te krijgen van de grenzen die aan de selectie moeten worden gesteld, is gebruik 
gemaakt van ervaringscijfers over baggerwerken uit het recente verleden. In de afgelopen jaren is in 
rijkswateren circa 1.000.000m3 baggerspecie per jaar verwijderd. In regionale wateren was dit circa 
300.000m3. Met een snelle rekensom kan worden geschat dat bij een onveranderde 
baggerinspanning over de komende 11 jaar in rijkswateren circa 11 miljoen m3 baggerspecie zal 
vrijkomen en in regionale wateren circa 3,3 miljoen m3. Bij de selectie zijn deze volumes als 
richtpunten gebruikt. Dit betekent dat getracht is een aantal locaties te selecteren waarvan het 
totaalvolume ten minste 11 en 3,3 miljoen m3 bedraagt en daar niet ver boven ligt. 
 
Toegepaste selectiecriteria 
De volgende criteria zijn toegepast: 
 

1. Het Saneringsprogramma Rijkswateren geeft aan voor welke locaties in het beheersgebied 
van Rijkswaterstaat de intentie bestaat om deze voor 2009 te saneren. In de dataselectie is 
aangenomen dat een deel van deze locaties in 2015 geen risico meer opleveren. Het betreft 
locaties die voor het kenmerk ‘Status Verontreiniging’ de labels ‘ernstig en (zeer) urgent’; 
‘sanering in uitvoering’; ‘evaluatie sanering’ of ‘nazorg’ hebben gekregen. Onderstaande tabel 
geeft aan welke soorten status voor de locaties uit het Saneringsprogramma worden 
onderscheiden. 

 
Ook Haringvliet zou volgens bovenstaand criterium in 2015 zijn gesaneerd. Dit is echter 
twijfelachtig. Waarschijnlijk zal een groot deel van het Haringvliet nog niet zijn aangepakt. Het 
Haringvliet is daarom in de set van na 2015 nog te saneren locaties gelaten. 

 
2. Indien in de MKBA-database bij een locatie een schatting van de saneringskosten is 

aangegeven, kan worden aangenomen dat de voorbereidende werkzaamheden van de 

nr status verontreinging
1 verontreinigingssituatie onbekend, vermoedelijk ernstig 
2 ernstig , niet urgent
3 ernstig  en  vermoedelijk urgent 
4 ernstig en (zeer) urgent 
5 sanering in uitvoering
6 evaluatie sanering 
7 nazorg
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sanering in een vergevorderd stadium verkeren. Deze locaties zijn hoogstwaarschijnlijk voor 
2015 gesaneerd. 

 
3. Indien in de MKBA-database is aangegeven dat middels “bio-assays” de ernst van de 

verontreiniging is onderzocht, kan worden aangenomen dat de voorbereidende 
werkzaamheden van de sanering in een vergevorderd stadium verkeren. Deze locaties zijn 
hoogstwaarschijnlijk voor 2015 gesaneerd. 

 
Wanneer de 3 criteria worden toegepast op de locaties in rijkswateren, resulteert dit in een selectie 
van locaties met in totaal 24 miljoen m3 baggerspecie. Hiervan komt 21 miljoen m3 voor rekening van 
criterium 1. De 24 miljoen m3 is aanzienlijk meer dan het voor de selectie gestelde richtvolume van 11 
miljoen m3. Een belangrijk deel van het volume is toe te schrijven aan zeer grote locaties, zoals het 
Ketelmeer (8 miljoen m3), het Hollandsch Diep (3,4 miljoen m3), Dordtsche Biesbosch (2,8 miljoen 
m3), Nieuwe Merwede (2,5 miljoen m3) en Hollandsche IJssel (1,3 miljoen m3). De nauwkeurigheid 
en waarde van deze volumes is echter wat onzeker (Nieuwe Merwede). Daarbij staat soms ook ter 
discussie of sanering wel moet worden uitgevoerd (Ketelmeer-West, Hollandsch IJssel-rivierbed). 
Voor de in het benedenrivierengebied gelegen locaties geldt tevens dat actieve afdekking van de 
verontreiniging een waarschijnlijker saneringsmethode is dan baggeren (Hollandsch Diep, Dordtsche 
Biesbosch). De onzekerheid over de volumes op de genoemde grote locaties leidt ertoe dat eigenlijk 
geen goede vergelijking kan worden gemaakt tussen het als richtpunt genomen baggervolume (11 
miljoen m3) en de bij de locaties vermelde saneringsvolumes. Er is daarom besloten om het 
richtvolume m.b.t. deze locaties buiten beschouwing te laten. De locaties maken dus, ondanks het 
grote volume, deel uit van de geselecteerde locaties die vóór 2015 zullen zijn gesaneerd en daardoor 
geen risico opleveren voor de KRW-doelstellingen. 
 
Voor de locaties in regionale wateren is het eerste criterium niet relevant. De overige 2 criteria 
resulteren in een selectie van locaties met in totaal 4,8 miljoen m3 baggerspecie. Er is gesteld dat dit 
volume het richtvolume van 3,3 miljoen m3 in voldoende mate benadert en dus representatief is voor 
de (minimale) baggerinspanning over de komende 11 jaar.  
 
De informatie die is gebruikt in de criteria, is opgenomen in de vervaardigde GIS bestanden. Hiermee 
kan de selectie zonodig worden gereproduceerd of gewijzigd. Het resultaat van de selectie is 
opgenomen in de kolom RISC_2015 van de GIS bestanden. 
 
Vervallen selectiecriteria 
Bij het testen van selectiecriteria zijn nog 3 andere mogelijkheden onderzocht. Deze criteria bleken 
echter of niet bruikbaar, of ze resulteerden in grote aantallen geselecteerde locaties, waardoor de 
aangenomen grenzen aan het baggervolume ruimschoots werden overschreden. Voor de volledigheid 
zijn de gegevens die voor deze criteria kunnen worden gebruikt in de vervaardigde GIS bestanden 
behouden. Het is dus mogelijk de selectie opnieuw, of op basis van andere combinaties van criteria uit 
te voeren. Het gaat om de volgende criteria: 
 

• Wanneer is aangegeven dat de omvangsbepaling van de baggerwerken middels ‘onderzoek’ 
is uitgevoerd, kan worden aangenomen dat de voorbereidende werkzaamheden in een 
vergevorderd stadium verkeren en dat het baggerwerk voor 2015 zal zijn uitgevoerd. 

 
BetrOmvangsBep_ID���� BetrOmvangsBep_Naam����

1�Laag�
2�Midden�
3�Hoog�
4�Onbekend�

 
 

• Wanneer locaties in de MKBA-database zijn gemarkeerd als ‘saneringslocaties’ en is 
aangegeven dat sanering ‘urgent’ is, kan worden aangenomen dat deze locaties vanwege de 
ernst van de verontreiniging voor 2015 zijn gesaneerd. 

 

WijzeOmvangsBep_ID����WijzeOmvangsBep_Naam����
1�Schattingen �
2�Onderzoek/berekeningen �
3�Onbekend�
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• Er is gecontroleerd of de informatie die is opgenomen in de database van het Landsdekkend 
Beeld Waterbodems (LDB-W) kan worden gebruikt om te beoordelen of er wel/niet gesaneerd 
zal zijn in 2015. Eén van de kolommen in deze database (EUT_TOTAAL) bevat namelijk 
informatie over het tijdstip van saneren van urgente locaties (binnen 4 jaar; over 5 tot 10 jaar; 
voor 2015). Helaas bleek slechts voor een 3-tal locaties deze informatie voorhanden. Overige 
kolommen in de LDB-W database hebben geen toegevoegde waarde op de MKBA-database. 
De LDB-W database heeft voor de selectie dus nagenoeg geen aanvullende waarde. 
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In het rapport “Quickscan waterbodems” (RIZA, april 2004) is een indicatief criterium 
beschreven voor de beoordeling of een locatie in de huidige situatie risico’s oplevert. Dit 
criterium schrijft voor dat het oppervlak van een daadwerkelijke risicolocatie groter moet zijn 
dan 10% van het natte oppervlak van het waterlichaam waarin de locatie is gelegen. Het 
criterium vormt een veiligheidsmarge op de aanname dat één of meerdere locaties een 
representatief beeld kunnen geven van de waterbodemkwaliteit van een volledig 
waterlichaam. 
 
Het oppervlak van de locaties is opgenomen in de MKBA-database. Dit oppervlak is veelal 
bepaald door het volume te baggeren specie (dit volume is doorgaans opgegeven door de 
beheerders) te delen door een voor het locatietype kenmerkende baggerdiepte (slibdikte). 
 
Het oppervlak van de in de KRW onderscheiden waterlichamen is verkregen uit GIS 
bestanden van zgn. waterdelen1. Bij de controle van de GIS bestanden bleek echter dat de 
oppervlakte-informatie te wensen over laat (zie paragraaf 4.1). 
 
Om zoveel mogelijk oppervlakte-informatie over waterlichamen te kunnen gebruiken, zijn een 
aantal bewerkingen op de KRW bestanden uitgevoerd (een toelichting op de betekenis van de 
hieronder genoemde attibuutnamen kan worden teruggevonden in bijlage 2): 
 

1. Als het attribuut OWDVOPPVL is ingevuld, is dit oppervlak gebruikt 
 
2. Als de attributen OWDLENGT en OWDBREED zijn ingevuld en OWDVOPPVL is niet ingevuld 

(dit is vaak het geval bij zgn. virtuele waterlichamen2), dan is het oppervlak bepaald door 
lengte en breedte met elkaar te vermenigvuldigen. 

 
3. Als is aangegeven dat een vlakvormig waterdeel geen onderdeel is van een virtueel 

waterlichaam, is de juistheid hiervan gecontroleerd. Deze controle is nodig omdat de default 
waarde voor het attribuut OWDVIRT ‘nee’ is. Wanneer kon worden vastgesteld dat het 
waterdeel behoort tot een ‘rivier’ (uiterwaard), ‘meer’, ‘overgangswater’ of ‘kustwater’ en 
OWDVOPPVL is niet ingevuld, is het oppervlak van het waterdeel gelijk gesteld aan het 
oppervlak van de polygoon. 

 
4. Indien een waterlichaam is opgebouwd uit meerdere waterdelen en aan deze waterdelen was 

geen informatie over het totaaloppervlak van het waterlichaam gekoppeld, dan is het 
totaaloppervlak van het waterlichaam bepaald door de oppervlakken van de afzonderlijke 
waterdelen bij elkaar op te tellen. 

 
Door de waterbodemlocaties in een GIS over de vlakkenbestanden van de waterdelen te leggen, is 
bepaald in welk waterlichaam de locaties liggen. De 10% analyse is vervolgens uitgevoerd met het 
totaaloppervlak van de in een waterlichaam gelegen locaties, waarop in 2015 nog normoverschrijding 
plaatsvindt. Wanneer dit totaaloppervlak groter is dan 10% van het oppervlak van het waterlichaam, 
                                                      
1
 Een waterlichaam kan uit meerdere waterdelen zijn opgebouwd. Denk hierbij aan een waterlichaam dat een beek met diverse 

zijtakken omvat of aan het waterlichaam ‘randmeren’ dat bestaat uit het Gooimeer en het Eemmeer. 
2
 Voor de allerkleinste wateren is niet de ‘fysieke geometrie’ van de wateren bepaald. Denk hierbij aan kleine poldersloten en 

vennen. Voor dergelijke wateren wordt een gebied vastgesteld waarbinnen deze wateren voorkomen. Zo’n gebied wordt dan 
aangeduid als een virtueel waterlichaam.  
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zijn de locaties gemarkeerd als ‘risicolocaties’. In de kolom RISC_OPP10 van de GIS bestanden is bij 
deze locaties ‘ja’ ingevuld.  
 
Vaak bleek of geen oppervlak te zijn bepaald voor een locatie, of ontbrak oppervlakte-informatie over 
het waterlichaam (zie figuur 4.2). In deze gevallen was het niet mogelijk de 10% analyse uit te voeren. 
Deze locaties zijn in de kolom RISC_OPP10 gemarkeerd met ‘onvoldoende opp.info. 10% regel niet 
toepasbaar’. Voor deze locaties geldt dus dat alle locaties met overschrijding van de gehanteerde 
normen vooralsnog als potentieel risicovol moeten worden aangemerkt. Dit vraagt om een regionale 
aanvullende controle op de omvang van de sanering in relatie tot de omvang van het waterlichaam. 
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Bij de controle van de basisgegevens die voor de werkzaamheden zijn gebruikt, zijn een aantal 
aandachtspunten naar voren gekomen: 
 
MKBA-database 
De in de MKBA-database opgenomen locatie-oppervlakken zijn gegeven in hectares. Een aantal 
regionale locaties hebben opvallend grote oppervlaktes. Voor een drietal locaties is nagenoeg zeker 
dat het oppervlak in m2 is gegeven in plaats van hectares. Het oppervlak van deze locaties is 
gewijzigd. 

 
Locatienaam Oorspronkelijk oppervlak Gecorrigeerd oppervlak 
vijvers Y+ Z 3000 0,3 
Mahatma gandiweg, Assen 2463 0,2463 
Hoofdlaan, Assen 1045 0,1045 
 
Er kan op dit moment niet worden uitgesloten dat er nog meer locaties zijn waarvoor het oppervlak (of 
het hieraan ten grondslag gelegen volume baggerspecie) in de MKBA-database foutief is ingevuld.  
 
Gemiddelde gehalten 
Minerale olie ontbreekt in de tabel met gemiddelde gehalten per klasse, die aan de MKBA-database is 
gekoppeld. Dit betekent dat geen toetsing kon worden uitgevoerd aan het gehalte minerale olie. 
Hierdoor kunnen locaties onterecht zijn aangeduid als ‘geen risicolocatie’. 
 
KRW bestanden 
De KRW bestanden bleken een aantal knelpunten op te leveren voor de uit te voeren analyse. Dit is 
wellicht te wijten aan het feit dat sommige van deze bestanden nog in een concept-stadium 
verkeerden of nog niet waren gecontroleerd op volledigheid en consistentie. Ten behoeve van dit 
project is hoofdzakelijk gelet op informatie die betrekking heeft op het oppervlak van de waterdelen en 
waterlichamen. Bij de controle van deze informatie zijn de volgende punten aan het licht gekomen 
 

1. De bestanden van deelstroomgebied Eems waren niet bruikbaar. De opbouw van deze 
bestanden wijkt af van die van de overige deelstroomgebieden en de benodigde informatie 
over oppervlaktes ontbreekt. 

 
2. De bestanden van de verschillende deelstroomgebieden zijn niet op eenduidige wijze 

opgebouwd en gevuld. Zo is soms een andere interpretatie gegeven aan het begrip ‘virtueel 
waterlichaam’ en de hierbij behorende oppervlaktes. Ook is het oppervlak van vlakvormige 
waterlichamen op verschillende wijzen bepaald. In sommige deelstroomgebieden is het 
totaaloppervlak van het waterlichaam aan een daarvan onderdeel vormende polygoon 
(waterdeel) toegekend, in andere deelstroomgebieden is het werkelijke oppervlak van de 
polygoon als oppervlak van het waterdeel opgenomen. In het laatste geval moest het 
oppervlak van het waterlichaam worden bepaald door de afzonderlijke oppervlakken van de 
waterdelen bij elkaar op te tellen. 

 
3. De waargenomen verschillen zijn soms terug te leiden tot de begrenzingen van 

waterschappen. Niet elk waterschap heeft blijkbaar op de juiste/zelfde manier de 
waterlichamen begrensd en de hierbij behorende attributen met informatie gevuld. Deze 
fouten/afwijkingen zijn bij het samenvoegen van de bestanden tot deelstroomgebieden 
blijkbaar niet altijd verbeterd. 

 
Figuur 4.1 geeft weer voor welke gebieden oppervlakte informatie in de KRW-bestanden (OWDV 
shapefiles) beschikbaar was of, met gebruik van de in paragraaf 3.5 beschreven bewerkingen, alsnog 
kon worden bepaald. 
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Figuur 4.1: KRW waterdelen (bron: OWDV-bestanden) waarvoor informatie over het oppervlak 
van bekend is (in geel). 
 

 
 
 
Figuur 4.2: KRW waterlichamen waaraan totaaloppervlaktes zijn toegekend (in geel) o.b.v. 
oppervlakte informatie over de in de waterlichamen gelegen waterdelen. 
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Voor de gebieden die in figuur 4.2 geel zijn gekleurd, kon een analyse op het ‘10% oppevlakte-
criterium’ worden uitgevoerd.  
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De resultaten van de werkzaamheden zijn opgenomen in 17 GIS bestanden (ArcView 
shapefiles). De bestanden zijn op de bij deze rapportage behorende Cdrom geplaatst, in de 
directory RESULTATEN. 
 
Bestandsnaam Inhoud 

OWDV_TOTAAL Samenvoeging van alle bruibare OWDV (vlakvormige waterdelen) 
bestanden van de deelstroomgebieden 

LOKATIES_RIJK_OWM Alle in rijkswateren gelegen locaties uit de MKBA database  

LOKATIES_REGIO_OWM Alle in regionale wateren gelegen locaties uit de MKBA database 

LOCATIES_RIJK_NLEM Alle in rijkswateren, binnen deelstroomgebied Eems gelegen locaties 

LOCATIES_REGIO_NLEM Alle in  regionale wateren, binnen deelstroomgebied Eems gelegen 
locaties 

LOCATIES_RIJK_NLMS Alle in rijkswateren, binnen deelstroomgebied Maas gelegen locaties 

LOCATIES_REGIO_NLMS Alle in  regionale wateren, binnen deelstroomgebied Maas gelegen 
locaties 

LOCATIES_RIJK_NLRNMI Alle in rijkswateren, binnen deelstroomgebied Rijn-Midden gelegen 
locaties 

LOCATIES_REGIO_NLRNMI Alle in  regionale wateren, binnen deelstroomgebied Rijn-Midden gelegen 
locaties 

LOCATIES_RIJK_NLRNNO Alle in rijkswateren, binnen deelstroomgebied Rijn-Noord gelegen 
locaties 

LOCATIES_REGIO_NLRNNO Alle in  regionale wateren, binnen deelstroomgebied Rijn-Noord gelegen 
locaties 

LOCATIES_RIJK_NLRNOO Alle in rijkswateren, binnen deelstroomgebied Rijn-Oost gelegen locaties 

LOCATIES_REGIO_NLRNOO Alle in  regionale wateren, binnen deelstroomgebied Rijn-Oost gelegen 
locaties 

LOCATIES_RIJK_NLRNWE Alle in rijkswateren, binnen deelstroomgebied Rijn-West gelegen locaties 

LOCATIES_REGIO_NLRNWE Alle in  regionale wateren, binnen deelstroomgebied Rijn-West gelegen 
locaties 

LOCATIES_RIJK_NLSC Alle in rijkswateren, binnen deelstroomgebied Schelde gelegen locaties 

LOCATIES_REGIO_NLSC Alle in  regionale wateren, binnen deelstroomgebied Schelde gelegen 
locaties 

 
Een toelichting op de betekenis en inhoud van de attribuutvelden (kolommen) van de GIS 
bestanden is opgenomen in bijlage 2. In deze bijlage wordt per attribuutveld aangegeven 
welke informatie hierin is opgenomen en wat de bron van deze informatie is. Indien bij bron 
‘uitkomst analyse’ is vermeld, is de informatie het resultaat van een in hoofdstuk 3 beschreven 
bewerking. 
 
De belangrijkste resultaten van de bewerkingen zijn opgenomen in de volgende attribuutvelden: 
 
RISC_NORM  “ja" = in huidige situatie levert locatie risico op voor KRW doelstellingen, oordeel is 

bepaald op basis van klasse-oordelen en daaraan gerelateerde normoverschrijdingen 
RISC_2015 "ja" = locatie levert ook in 2015 nog risico op voor KRW doelstellingen, oordeel is 

gebaseerd op “RISC_NORM” en "2015"-criteria 
RISC_OPP10 "ja"= locatie levert in 2015 risico op en beslaat, al dan niet tezamen met andere 

risicolocaties, meer dan 10% van het totaal oppervlak van het waterlichaam 
"nee" = locatie levert in 2015 geen risico op en/of beslaat minder dan 10% van totaal 
oppervlak van het waterlichaam 
"onvoldoende opp.info 10% regel niet toepasbaar" = door gebrek aan oppervlakte 
informatie over locatie of waterlichaam was geen analyse op 10% criterium mogelijk 
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In dit project is een verkennende quickscan uitgevoerd van uit verontreinigde waterbodemlocaties 
voortkomende risico’s voor het behalen van de ecologische en chemische doelstellingen van de 
Kaderrichtlijn Water. De verkenning loopt vooruit op de daadwerkelijke beoordeling van deze risico’s, 
die door de regionale beheerders zal worden uitgevoerd. In de verkennende quickscan zijn een aantal 
punten naar voren gekomen die van waarde zijn voor het vervolgtraject: 
 

• Voor dit project is alleen gebruik gemaakt van het Saneringsprogramma Rijkswateren om te 
beoordelen of locaties voor 2015 zullen zijn gesaneerd en dus geen risico meer opleveren. 
Vanzelfsprekend kunnen ook beschikbare regionale (waterschappen) of provinciale 
saneringsprogramma’s op dezelfde wijze worden gebruikt om locaties uit te sluiten. 

 
• De normen die voor dit project zijn gebruikt staan nog ter discussie. Het is daarom niet uit te 

sluiten dat andere inzichten of afwegingen leiden tot het gebruik van andere normen. Een zo 
spoedig mogelijke duidelijkheid daarover is bevorderlijk voor een goede regionale analyse. 

  
• Voor de toetsing aan de normen is gebruik gemaakt van gemiddelde, representatieve 

gehalten per stofgroep. Door het gebruik van deze gemiddelden zijn nuances in de 
verontreinigingssituatie op de locaties verdwenen. Het is beter om gebruik te maken van de 
daadwerkelijk op een locatie aangetroffen gehalten. 

 
• Door de strenge normen voor prioritaire stoffen uit de KRW, vindt op het merendeel van de 

locaties in de huidige situatie normoverschrijding plaats (op 2.632 van de in totaal 3.044 
onderzochte locaties = circa 86%). Dit aantal daalt na het toepassen van de 2015-criteria tot 
79%, maar blijft daarmee erg groot (van de 2.632 risicolocaties zijn naar verwachting 188 
regionale locaties, goed voor 4,8 miljoen m3, en 45 rijkslocaties, met in totaal 24 miljoen m3, 
in 2015 gesaneerd). Problemen zijn er vooral met de normen voor lood en fluorantheen. Op 
653 van de 2.632 risicolocaties in de huidige situatie, zorgen deze stoffen als enige voor 
normoverschrijding (circa 25%). Het hoge aantal probleemlocaties vormt aanleiding om de te 
gebruiken normgehalten en representatief geachte gemiddelde gehalten nogmaals goed te 
overdenken. 

 
• In paragraaf 4.1 zijn een aantal tekortkomingen in de gebruikte basisgegevens beschreven. 

Met name het gebrek aan oppervlakte-informatie over de waterlichamen bleek een probleem. 
Dit probleem zal ook een rol gaan spelen in het vervolgtraject. Er dient daarom te worden 
onderzocht hoe dit gebrek aan oppervlakte-informatie zoveel mogelijk kan worden opgevuld. 
Tevens dienen de KRW bestanden grondig te worden gecontroleerd op fouten en 
inconsistenties. 

 
• Door de aangetroffen gebreken, fouten en tegenstrijdigheden in de oppervlakte-informatie (in 

zowel de MKBA-database als de KRW bestanden), moet worden geconcludeerd dat de 
resultaten van de oppervlakte analyse onvolledig en onbetrouwbaar zijn. De resultaten 
kunnen verwarring veroorzaken en leiden tot het trekken van verkeerde conclusies. 

 
• Er wordt aanbevolen om de uitkomsten van de oppervlakte-analyse niet te gebruiken in het 

vervolgtraject, maar uit te gaan van de locaties waarop in de huidige situatie of in 2015 
normoverschrijding plaatsvindt. Gezien het grote aantal risicolocaties is dit een ‘veilige’, ‘worst 
case’ ingang voor verdere analyse (er zullen i.i.g. slechts weinig locaties onterecht als ‘geen 
risicolocatie’ zijn gemarkeerd).  
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Locaties in rijkswateren:  
 

 

 

 
 
 
 

metalen Cd Hg Cu Ni Pb Zn Cr As
mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds

klasse 0 0,40 0,14 12,78 21,66 19,10 78,64 28,42 9,69
klasse 1 0,76 0,25 19,42 21,89 50,89 167,28 37,64 12,22
klasse 2 1,98 0,73 48,63 33,99 77,38 382,33 61,90 15,93
klasse 3 3,72 2,02 91,27 47,68 127,39 592,81 96,97 20,13
klasse 4 9,77 5,24 216,17 87,96 352,50 1391,27 275,08 55,63
baga 14,25 10,74 266,30 74,49 467,62 1949,62 359,48 118,89

��� Naftaleen Antraceen Fenantreen Fluorantheen Benzo(a)antraceen
mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds

klasse 0
klasse 1 0,020 0,010 0,010 0,020 0,010
klasse 2 0,105 0,110 0,350 0,800 0,375
klasse 3 0,870 1,000 2,104 4,100 1,700
klasse 4 2,222 2,344 8,900 13,000 4,688
baga 15,000 4,100 35,000 76,000 24,000

��� Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds

klasse 0
klasse 1 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
klasse 2 0,410 0,200 0,400 0,279 0,290
klasse 3 2,000 0,873 1,689 1,100 1,100
klasse 4 4,530 2,137 4,188 2,564 2,593
baga 37,000 9,300 26,000 16,000 21,000

��� Som 24DDE en 44DDE Som 24DDD en 44DDD Som 24DDT en 44DDT
mg/kgds mg/kgds mg/kgds

klasse 0 0,0005 0,0007 0,0008
klasse 1 0,0026 0,0026 0,0026
klasse 2 0,0070 0,0070 0,0070
klasse 3 0,0275 0,0350 0,0350
klasse 4 0,1067 0,3193 0,6256
baga 0,1067 0,3193 0,6256

PCB PCB180 PCB138 PCB153 PCB118 PCB52 PCB101 PCB28
mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds

klasse 0 0,0005 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
klasse 1 0,0025 0,0028 0,0028 0,0026 0,0025 0,0025 0,0026
klasse 2 0,0122 0,0125 0,0125 0,0125 0,0121 0,0116 0,0123
klasse 3 0,0463 0,0729 0,0707 0,0640 0,0463 0,0421 0,0500
klasse 4 0,2342 0,3490 0,4514 0,3641 0,4253 0,2312 0,2230
baga 1,2500 2,3000 1,5000 0,3250 0,0250 0,1500 0,0150
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Locaties in regionale wateren: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

PCB PCB180 PCB138 PCB153 PCB118 PCB52 PCB101 PCB28

mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds
klasse 0 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019
klasse 1 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028
klasse 2 0,0111 0,0111 0,0111 0,0111 0,0111 0,0111 0,0111
klasse 3 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500
klasse 4 0,2750 1,3000 0,8000 0,8500 0,4500 0,9500 0,0100
baga 0,6333 1,2000 0,1267 0,8667 0,2533 0,1500 0,0400

��� Naftaleen Antraceen Fenantreen Fluorantheen Benzo(a)antraceen
mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds

klasse 0
klasse 1 0,030 0,010 0,020 0,040 0,016
klasse 2 0,050 0,075 0,350 1,000 0,350
klasse 3 0,123 0,647 2,600 5,900 2,298
klasse 4 0,458 3,268 6,078 13,618 5,817
baga 1,368 15,385 57,265 230,769 119,658

��� Chryseen Benzo(k)fluorantheen Benzo(a)pyreen Benzo(ghi)peryleen Indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds

klasse 0
klasse 1 0,020 0,010 0,019 0,020 0,020
klasse 2 0,404 0,200 0,350 0,268 0,290
klasse 3 2,500 1,169 2,374 1,500 1,667
klasse 4 5,621 2,400 5,100 3,300 4,183
baga 85,470 47,863 102,564 64,103 58,974

��� Som 24DDE en 44DDE Som 24DDD en 44DDD Som 24DDT en 44DDT
mg/kgds mg/kgds mg/kgds

klasse 0 0,0010 0,0010 0,0009
klasse 1 0,0024 0,0025 0,0019
klasse 2 0,0127 0,0130 0,0128
klasse 3 0,0700 0,0700 0,0700
klasse 4 0,3333 0,0237 1,3667
baga 0,0173 0,4938 1,7185

metalen Cd Hg Cu Ni Pb Zn Cr As
mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds mg/kgds

klasse 0 0,34 0,12 17,90 23,16 25,58 96,17 31,97 10,89
klasse 1 0,93 0,21 28,54 29,35 55,35 212,67 37,87 13,07
klasse 2 1,19 0,47 54,03 35,48 112,92 355,16 45,16 15,01
klasse 3 1,58 1,22 78,29 59,12 141,65 416,16 55,28 18,85
klasse 4 9,05 2,51 174,29 77,34 407,46 1221,84 134,46 41,60
baga 27,91 3,05 272,79 121,41 392,80 884,72 139,70 147,97
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Veldnaam Inhoud Bron Type Breedte Decimalen
Locatie_id locatie id MKBA database FIELD_DECIMAL 4 0
Loc_naam locatie naam MKBA database FIELD_CHAR 44 0

Loc_code locatie code MKBA database FIELD_CHAR 42 0
Meta_locat uitgebreide locatie aanduiding MKBA database FIELD_CHAR 42 0
Beh_id beheerder id MKBA database FIELD_DECIMAL 3 0

X_coord X coordinaat MKBA database FIELD_DECIMAL 6 0
Y_coord Y coordinaat MKBA database FIELD_DECIMAL 6 0
Oppervlakt oppervlak van locatie [hectare] MKBA database FIELD_DECIMAL 11 9
Wijzeob wijze van omvangsbepaling MKBA database FIELD_DECIMAL 1 0

Betrob betrouwbaarheid omvangsbepaling MKBA database FIELD_DECIMAL 1 0
Urgentie_i urgentie id MKBA database FIELD_DECIMAL 1 0
Projectsoo projectsoort MKBA database FIELD_DECIMAL 1 0

Bedrag bedrag baggerwerken MKBA database FIELD_DECIMAL 9 0
Omvang_m3 te baggeren volume MKBA database FIELD_DECIMAL 8 0
V2015spr status verontreiniging in 2003 Saneringsprogramma Rijksw. FIELD_DECIMAL 1 0
V2015wbob wijze en betrouwbaarheid omvangsbepaling MKBA database FIELD_CHAR 17 0

V2015bio aanduiding of er een bioassay is gemaakt MKBA database FIELD_CHAR 14 0
V2015sk aanduiding of saneringskosten zijn bepaald MKBA database FIELD_CHAR 15 0
V2015slurg aanduiding of sprake is van urgente sanering MKBA database FIELD_CHAR 17 0

Max_zwamet hoogste klasse oordeel op locatie voor metalen MKBA database FIELD_DECIMAL 1 0
Max_pak_id hoogste klasse oordeel op locatie voor PAK's MKBA database FIELD_DECIMAL 1 0
Max_pcb_id hoogste klasse oordeel op locatie voor PCB's MKBA database FIELD_DECIMAL 1 0
Max_ocb_id hoogste klasse oordeel op locatie voor OCB's MKBA database FIELD_DECIMAL 1 0

Max_zm_kre wel (1) of geen (0) overschrijding van normen voor metalen uitkomst analyse FIELD_DECIMAL 16 4
Max_pak_kr wel (1) of geen (0) overschrijding van normen voor PAK's uitkomst analyse FIELD_DECIMAL 20 5
Max_pcb_kr wel (1) of geen (0) overschrijding van normen voor PCB's uitkomst analyse FIELD_DECIMAL 20 5

Max_ocb_kr wel (1) of geen (0) overschrijding van normen voor OCB's uitkomst analyse FIELD_DECIMAL 20 5
Cd_g t/m Sddt_g hoogste op locatie te verwachten representatieve concentratie, per stof 

[mg/kg], deze concentratie is gerelateerd aan het hoogste klasse oordeel 
voor de stofgroep waarvan de stof onderdeel uitmaakt

MKBA database, RIZA tabel 
met gemiddelde concentraties

FIELD_DECIMAL 20 5

Cd_k t/m Sddt_k mate van overschrijding van de gehanteerde norm, per stof uitkomst analyse FIELD_DECIMAL 20 5
N_partij aantal partijen dat op locatie aanwezig is MKBA database FIELD_DECIMAL 11 0
Som_no aantal stofgroepen waarin 1 of meerdere stoffen de normen overschrijden uitkomst analyse FIELD_DECIMAL 16 0

Hp_zm_str lijst van zware metalen die de normen overschrijden uitkomst analyse FIELD_CHAR 50 0

Hp_pcb_str lijst van PCB's die de normen overschrijden uitkomst analyse FIELD_CHAR 100 0
Hp_ocb_str lijst van OCB's die de normen overschrijden uitkomst analyse FIELD_CHAR 50 0
Hp_pak_str lijst van PAK's die de normen overschrijden uitkomst analyse FIELD_CHAR 100 0
Stof_no totaallijst van alle stoffen waarvoor normoverschrijding plaatsvindt uitkomst analyse FIELD_CHAR 200 0

Owdident code waterdeel waarbinnen locatie ligt OWDV_ shapefiles KRW FIELD_CHAR 24 0
Owdnaam naam waterdeel waarbinnen locatie ligt OWDV_ shapefiles KRW FIELD_CHAR 100 0
Owmident code waterlichaam waarbinnen waterdeel en dus locatie ligt OWDV_ shapefiles KRW FIELD_CHAR 24 0

Owdvirt Ja/Nee of het een virtueel waterlichaam betreft OWDV_ shapefiles KRW FIELD_CHAR 1 0
Owdoppvl oppervlak [m2] van het waterlichaam of waterdeel OWDV_ shapefiles KRW FIELD_DECIMAL 12 0
Owdlengt lengte [m] van lijnvormige waterlichamen OWDV_ shapefiles KRW FIELD_DECIMAL 9 0
Owdbreed breedte [m] van lijnvormige waterlichamen OWDV_ shapefiles KRW FIELD_DECIMAL 6 1

Owdopme opmerkingen over waterdelen/waterlichamen OWDV_ shapefiles KRW FIELD_CHAR 254 0
Sourcethm naam van het OWDV shapefile waaruit KRW informatie afkomstig is uitkomst analyse FIELD_CHAR 16 0
Owm_opp gecontroleerd totaal oppervlak [m2] van waterlichaam waarin locatie ligt uitkomst analyse FIELD_DECIMAL 16 5

Klasse_id aanduiding of klasse 4 specie aanwezig is op locatie waarvoor geen 
goede informatie over klasse oordelen van stoffengroepen bekend is

MKBA database FIELD_CHAR 16 0

Risc_norm "ja" = in huidige situatie levert locatie risico op voor KRW doelstellingen, 
oordeel is bepaald op basis van klasse oordelen en daaraan gerelateerde 
normoverschrijdingen

uitkomst analyse FIELD_CHAR 16 0

Risc_2015 "ja" = locatie levert ook in 2015 nog risico op voor KRW doelstellingen, 
oordeel is gebaseerd op Risc_norm en "2015"-criteria (zie paragraaf 3.4)

uitkomst analyse FIELD_CHAR 16 0

Risc_opp10 "ja"= locatie levert in 2015 risico op en beslaat al dan niet tezamen met 
andere risicolocaties meer dan 10% van het totaal oppervlak van het 
waterlichaam; "nee" = locatie levert in 2015 geen risico op en/of beslaat 
minder dan 10% van totaal oppervlak van het waterlichaam; 
"onvoldoende opp.info" = door gebrek aan oppervlakte informatie over 
locatie of waterlichaam was geen analyse op 10% criterium mogelijk

uitkomst analyse FIELD_CHAR 48 0


