
Waterlichamen SGBP-1 (2009) Toestand (SGBP-1) – deel 1 

Code WL WL Status Type Referentie Fytoplankton Macrofauna Vissen Waterflora 
Algemeen 
fysische 
chemie 

Totaal N Totaal P Chloride Temperatuur 

NL09_01 Alblas Sterk veranderd R12 R12 matig matig ontoereikend matig matig matig matig goed goed 
NL09_02 Alm Sterk veranderd R6 R8 matig matig goed goed matig goed goed goed goed 
NL09_03 Beken Groesbeek Sterk veranderd R4 R4 #N/A matig matig matig matig goed matig goed goed 
NL09_04 Beneden-Linge Sterk veranderd R6 R6 #N/A matig goed matig goed goed goed goed goed 
NL09_05 Giessen Sterk veranderd R12 R12 matig goed matig matig matig goed goed goed goed 
NL09_06 Hoge Boezem van de Overwaard Kunstmatig M27 M27 matig matig ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend goed goed 
NL09_07 Kanalen Bloemers Kunstmatig M3 M3 matig matig goed matig matig goed goed goed goed 
NL09_08 Kanalen Bommelerwaard Oost Kunstmatig M3 M3 matig goed ontoereikend matig matig goed goed goed goed 
NL09_09 Kanalen Bommelerwaard West Kunstmatig M3 M3 matig goed goed matig matig goed goed goed goed 
NL09_10 Kanalen L v Heusden & Altena Kunstmatig M3 M3 matig goed goed matig matig goed goed goed goed 
NL09_11 Kanalen Lek & Linge Kunstmatig M3 M3 matig ontoereikend goed ontoereikend ontoereikend goed goed goed goed 
NL09_12 Kanalen Quarles van Ufford Kunstmatig M3 M3 goed goed matig matig ontoereikend goed goed goed goed 
NL09_13 Kanalen Tielerwaarden Kunstmatig M3 M3 matig goed goed goed ontoereikend goed matig goed goed 
NL09_14 Kanalen Vijfheerenlanden Kunstmatig M3 M3 ontoereikend goed goed goed matig goed matig goed goed 
NL09_15 Kreekrestanten Alm & Biesbosch Sterk veranderd R8 R8 #N/A matig ontoereikend matig goed goed goed goed goed 
NL09_16 Linge Kunstmatig M6a M6a matig matig matig goed goed goed goed goed goed 
NL09_17 Linge en Kanalen Nederbetuwe Kunstmatig M6a M6a matig matig matig goed goed goed goed goed goed 
NL09_18 Linge en Kanalen Overbetuwe Kunstmatig M6a M6a matig goed matig goed matig goed goed goed goed 
NL09_19 Merwedekanaal Stenenhoek Kunstmatig M7b M7b ontoereikend matig goed matig matig goed goed goed goed 
NL09_20 Oude Rijn Sterk veranderd R7 R7 goed matig goed matig goed goed goed goed goed 
NL09_21 Sloten Bloemers Kunstmatig M2 M2 #N/A ontoereikend #N/A ontoereikend matig matig goed goed goed 
NL09_30 Weteringen Ooijpolder Sterk veranderd R5 R5 #N/A matig matig goed goed goed goed goed goed 
NL09_22 Sloten Bommelerwaard West Kunstmatig M1a M1a #N/A ontoereikend matig matig matig matig goed goed goed 
NL09_23 Sloten Citters Kunstmatig M2 M2 #N/A goed #N/A matig matig matig goed goed goed 
NL09_24 Sloten Lek & Linge Kunstmatig M1a M1a #N/A ontoereikend matig matig matig matig goed goed goed 
NL09_25 Sloten Nederbetuwe Kunstmatig M1a M1a #N/A matig matig ontoereikend goed goed goed goed goed 
NL09_26 Sloten Overbetuwe Kunstmatig M1a M1a #N/A matig matig matig goed goed goed goed goed 
NL09_27 Sloten Tielerwaarden Kunstmatig M1a M1a #N/A matig goed matig goed goed goed goed goed 
NL09_28 Veenvaarten Nederwaard Kunstmatig M10 M10 matig matig goed matig matig matig matig goed goed 
NL09_29 Veenvaarten Overwaard Kunstmatig M10 M10 matig ontoereikend goed matig matig goed matig goed goed 
NL09_31 Zouweboezem Kunstmatig M10 M10 matig goed matig matig ontoereikend goed matig goed goed 
NL11_1_1 Amstellandboezem Sterk veranderd M6b R6 matig matig goed goed slecht goed matig slecht goed 
NL11_1_2 Vecht Sterk veranderd M7b R6 goed #N/A goed matig goed goed goed goed goed 
NL11_2_1 Vaarten Amsterdam Kunstmatig M6b M6b #N/A ontoereikend ontoereikend matig slecht goed matig slecht goed 
NL11_2_2 Vaarten Vechtstreek Kunstmatig M6a M6a matig goed goed goed matig matig matig goed goed 
NL11_2_3 Vaarten Ronde Venen Kunstmatig M10 M10 goed ontoereikend matig ontoereikend ontoereikend goed matig goed goed 
NL11_2_4 Vaarten Zevenhoven Kunstmatig M10 M10 ontoereikend ontoereikend goed ontoereikend slecht ontoereikend slecht goed goed 
NL11_2_5 Vaarten Ronde Hoep Kunstmatig M10 M10 matig ontoereikend goed matig slecht matig ontoereikend slecht goed 
NL11_2_6 Vaarten Westeramstel Kunstmatig M10 M10 ontoereikend slecht goed ontoereikend ontoereikend matig matig goed goed 
NL11_2_7 Vaarten Groot Mijdrecht Kunstmatig M10 M10 goed slecht matig ontoereikend slecht matig matig slecht goed 
NL11_3_1 Sloterplas Kunstmatig M20 M20 matig ontoereikend matig slecht slecht slecht slecht goed goed 
NL11_3_2 Gaasperplas Kunstmatig M20 M20 matig ontoereikend goed matig slecht slecht goed goed goed 
NL11_3_3 Ouderkerkerplas Kunstmatig M20 M20 ontoereikend ontoereikend goed slecht slecht slecht ontoereikend slecht goed 
NL11_3_4 Vinkeveense Plassen Kunstmatig M20 M20 goed matig matig goed slecht slecht matig matig goed 
NL11_3_6 Spiegelplas Kunstmatig M20 M20 goed matig goed goed slecht slecht ontoereikend goed goed 



Waterlichamen SGBP-1 (2009) Toestand (SGBP-1) – deel 1 

Code WL WL Status Type Referentie Fytoplankton Macrofauna Vissen Waterflora 
Algemeen 
fysische 
chemie 

Totaal N Totaal P Chloride Temperatuur 

NL11_3_7 Wijde Blik Kunstmatig M20 M20 ontoereikend matig matig goed ontoereikend ontoereikend goed goed goed 
NL11_3_8 Grote Maarsseveense Plas Kunstmatig M20 M20 goed goed goed goed matig matig goed goed goed 
NL11_3_9 Waterleidingplas Kunstmatig M20 M20 goed #N/A ontoereikend goed #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 
NL11_4_1 Naardermeer Natuurlijk M14 M14 matig #N/A matig goed ontoereikend matig goed goed goed 
NL11_5_1 Loosdrechtse Plassen Kunstmatig M27 M27 ontoereikend matig ontoereikend ontoereikend matig matig goed goed goed 
NL11_5_3 Loenderveen Oost Kunstmatig M27 M27 goed #N/A matig matig ontoereikend goed goed goed matig 
NL11_5_4 Terra Nova Kunstmatig M27 M27 ontoereikend ontoereikend goed matig slecht matig matig goed matig 
NL11_6_1 Ster en Zodden Kunstmatig M27 M27 ontoereikend matig goed matig ontoereikend matig ontoereikend goed goed 
NL11_6_2 Hollands Ankeveense plassen Kunstmatig M27 M27 matig goed matig matig ontoereikend matig goed goed goed 
NL11_6_3 Stichtse Ankeveense Plassen Kunstmatig M27 M27 goed goed goed matig matig matig matig goed goed 
NL11_6_4 Kortenhoefse Plassen Kunstmatig M27 M27 matig matig matig matig ontoereikend matig goed goed goed 
NL11_6_5 Molenpolder en Tienhovense Plassen Kunstmatig M27 M27 goed goed goed goed matig matig goed goed goed 
NL11_7_1 Botshol Kunstmatig M30 M30 goed matig matig goed goed goed goed goed goed 
NL11_7_2 Noorder IJplas Kunstmatig M30 M30 goed matig matig ontoereikend matig goed matig goed goed 
NL11_8_1 Tussenboezem Vinkeveen a Kunstmatig M10 M10 ontoereikend ontoereikend goed ontoereikend slecht matig matig goed goed 
NL11_8_2 Tussenboezem Vinkeveen b Kunstmatig M10 M10 slecht ontoereikend matig ontoereikend #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 
NL12_110 waterdelen Schermerboezem-Noord + Kunstmatig M7b M7b ontoereikend slecht matig slecht slecht goed ontoereikend slecht goed 
NL12_120 waterdelen Schermerboezem-Zuid + Kunstmatig M7b M7b ontoereikend ontoereikend goed slecht slecht matig ontoereikend slecht goed 
NL12_130 waterdelen Amstelmeerboezem + Kunstmatig M30 M30 ontoereikend goed ontoereikend #N/A slecht goed slecht goed goed 
NL12_140 waterdelen VRNK-boezem + Kunstmatig M6b M6b #N/A matig #N/A ontoereikend goed goed goed goed goed 
NL12_201 Alkmaardermeer Kunstmatig M20 M20 ontoereikend ontoereikend ontoereikend slecht slecht slecht slecht goed goed 
NL12_202 waterrijk 't Twiske Kunstmatig M14 M14 matig matig matig ontoereikend matig goed goed goed goed 
NL12_210 waterrijk Eilandspolder + Kunstmatig M10 M10 matig ontoereikend goed slecht slecht goed slecht goed matig 
NL12_220 waterrijk Wormer- en Jisperveld Kunstmatig M10 M10 ontoereikend matig goed slecht slecht matig ontoereikend goed goed 
NL12_230 waterdelen polder Zeevang + Kunstmatig M10 M10 matig ontoereikend goed ontoereikend #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 
NL12_240 waterrijk Krommenieer Woudpolder Kunstmatig M10 M10 matig slecht goed slecht slecht matig ontoereikend goed goed 
NL12_250 waterrijk polder Westzaan Kunstmatig M10 M10 matig slecht goed slecht slecht goed ontoereikend slecht goed 
NL12_260 waterrijk Waterland + Kunstmatig M10 M10 ontoereikend ontoereikend goed ontoereikend slecht matig slecht matig goed 
NL12_280 waterdelen polder Assendelft (NW) Kunstmatig M10 M10 matig ontoereikend goed slecht slecht matig ontoereikend slecht goed 
NL12_311 waterdelen de Schermer-Noord Kunstmatig M3 M3 #N/A matig ontoereikend ontoereikend slecht goed slecht goed goed 
NL12_312 waterdelen de Schermer-Zuid Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend slecht slecht goed goed goed goed 
NL12_320 waterdelen Beemster Kunstmatig M3 M3 #N/A slecht ontoereikend slecht slecht matig slecht goed goed 
NL12_330 waterdelen Purmer + Kunstmatig M3 M3 #N/A slecht ontoereikend slecht ontoereikend goed ontoereikend goed goed 
NL12_340 waterdelen Wijdewormer Kunstmatig M30 M30 ontoereikend goed ontoereikend slecht slecht slecht slecht goed goed 
NL12_401 Geestmerambacht Kunstmatig M20 M20 ontoereikend ontoereikend ontoereikend slecht slecht slecht slecht goed goed 
NL12_410 waterrijk Heerhugowaard Stad van de Zon Kunstmatig M14 M14 ontoereikend matig matig ontoereikend slecht slecht ontoereikend goed goed 
NL12_415 waterdelen polder Heerhugowaard Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend slecht slecht goed ontoereikend goed goed 
NL12_420 waterrijk polder Oosterdel + Kunstmatig M14 M14 ontoereikend ontoereikend matig slecht slecht slecht slecht goed goed 
NL12_425 waterdelen polder Geestmerambacht Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend slecht slecht goed ontoereikend goed goed 
NL12_430 waterdelen polders Schagerkogge + Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend matig slecht goed ontoereikend goed goed 
NL12_440 waterdelen polder Vier Noorder Koggen -2,20 Kunstmatig M3 M3 #N/A matig ontoereikend slecht slecht goed slecht goed goed 
NL12_445 waterdelen polder Vier Noorder Koggen -3,70 Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend slecht slecht ontoereikend slecht goed goed 
NL12_450 waterdelen polder Grootslag + Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend #N/A ontoereikend goed ontoereikend goed goed 
NL12_460 waterdelen polder Drieban Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend #N/A slecht goed slecht goed goed 
NL12_470 waterdelen Oosterpolder + Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend #N/A slecht goed ontoereikend goed goed 
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NL12_480 waterdelen polder Westerkogge Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend #N/A slecht goed ontoereikend goed goed 
NL12_490 waterdelen polder Ursem Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend #N/A slecht goed slecht goed goed 
NL12_501 Amstelmeer Kunstmatig M30 M30 goed goed ontoereikend #N/A slecht goed slecht slecht goed 
NL12_510 waterdelen Wieringermeer-West + Kunstmatig M30 M30 ontoereikend goed ontoereikend slecht slecht ontoereikend slecht goed goed 
NL12_520 waterdelen Wieringermeer-Oost + Kunstmatig M31 M31 goed goed #N/A slecht slecht slecht slecht goed goed 
NL12_530 waterdelen polder Wieringerwaard Kunstmatig M30 M30 ontoereikend slecht ontoereikend slecht slecht slecht slecht slecht slecht 
NL12_540 waterdelen Anna Paulownapolder laag Kunstmatig M30 M30 ontoereikend goed ontoereikend #N/A slecht slecht slecht goed goed 
NL12_550 waterdelen Anna Paulownapolder hoog Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend #N/A slecht goed slecht goed goed 
NL12_560 waterdelen Wieringen + Kunstmatig M1a M1a #N/A ontoereikend #N/A slecht slecht matig goed slecht goed 
NL12_610 waterdelen polder Eijerland + Kunstmatig M30 M30 ontoereikend goed ontoereikend slecht slecht slecht slecht goed goed 
NL12_620 waterdelen Waal en Burg en het Noorden + Kunstmatig M30 M30 ontoereikend goed ontoereikend slecht slecht matig slecht goed goed 
NL12_630 waterdelen Gemeenschappelijke polders + Kunstmatig M30 M30 ontoereikend goed ontoereikend matig slecht matig slecht matig goed 
NL12_710 waterdelen Uitgeester- en Heemsk.polder + Kunstmatig M3 M3 matig ontoereikend ontoereikend ontoereikend slecht goed slecht goed goed 
NL12_720 waterdelen Castricummerpolder + Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend ontoereikend slecht goed slecht goed goed 
NL12_730 waterdelen Groot-Limmerpolder + Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend #N/A ontoereikend goed ontoereikend goed goed 
NL12_740 waterdelen Oosterzijpolder Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend slecht slecht goed ontoereikend goed goed 
NL12_750 waterdelen polders Egmondermeer + Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend ontoereikend slecht goed slecht goed goed 
NL12_755 waterdelen Sammerspolder + Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend #N/A slecht goed slecht goed goed 
NL12_760 waterdelen polders Bergermeer + Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend ontoereikend slecht goed slecht slecht goed 
NL12_770 waterdelen Verenigde polders + Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend ontoereikend #N/A slecht goed slecht goed goed 
NL12_780 waterdelen Hargerpolder + Kunstmatig M31 M31 #N/A ontoereikend #N/A matig #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 
NL12_810 waterdelen Westerduinen / PWN Kunstmatig M14 M14 ontoereikend matig matig ontoereikend slecht slecht ontoereikend goed goed 
NL12_820 waterdelen duingebied Zuid NHN Sterk veranderd M14 M14 ontoereikend matig matig ontoereikend matig goed matig goed goed 
NL12_830 waterdelen duingebied Noord NHN + Sterk veranderd M14 M14 ontoereikend matig matig slecht slecht slecht slecht goed goed 
NL12_840 waterdelen duingebied Texel Sterk veranderd M14 M14 ontoereikend matig matig ontoereikend slecht slecht slecht goed goed 
NL13_01 t Joppe Kunstmatig M20 M20 ontoereikend ontoereikend ontoereikend slecht slecht slecht slecht goed goed 
NL13_02 Vlietland Kunstmatig M20 M20 matig ontoereikend ontoereikend slecht slecht slecht slecht goed goed 
NL13_03 Zegerplas Kunstmatig M20 M20 ontoereikend ontoereikend ontoereikend slecht slecht slecht slecht goed goed 
NL13_04 Nieuwe Meer Kunstmatig M20 M20 ontoereikend ontoereikend ontoereikend slecht slecht slecht slecht goed goed 
NL13_05 Valkenburgse Meer Kunstmatig M20 M20 ontoereikend ontoereikend goed slecht slecht ontoereikend matig goed goed 
NL13_06 Kagerplassen Kunstmatig M27 M27 matig ontoereikend slecht slecht slecht ontoereikend slecht goed goed 
NL13_07 Westeinderplassen Kunstmatig M27 M27 matig ontoereikend slecht slecht slecht ontoereikend slecht goed goed 
NL13_08 Braassemermeer en Wijde Aa Kunstmatig M27 M27 matig ontoereikend slecht slecht slecht ontoereikend slecht goed goed 
NL13_09 Broekvelden Vettenbroek Kunstmatig M20 M20 goed ontoereikend goed goed slecht goed goed goed goed 
NL13_10 Zoetermeerse Plas Kunstmatig M20 M20 ontoereikend ontoereikend goed slecht slecht ontoereikend matig goed goed 
NL13_11 Reeuwijkse Plassen Kunstmatig M27 M27 slecht #N/A ontoereikend slecht slecht slecht matig goed goed 
NL13_12 Langeraarse Plassen Kunstmatig M27 M27 slecht #N/A ontoereikend slecht slecht slecht matig goed goed 
NL13_13 Amstelveense Poel Kunstmatig M27 M27 ontoereikend #N/A #N/A slecht slecht slecht ontoereikend goed goed 
NL13_14 Vogelplas Starrevaart Kunstmatig M14 M14 ontoereikend matig matig slecht slecht slecht ontoereikend goed goed 
NL13_16 Spaarne, Mooie Nel en Liede Sterk veranderd M30 M30 ontoereikend goed ontoereikend slecht slecht slecht ontoereikend goed goed 
NL13_17 Meijendel Kunstmatig M23 M23 zeer goed matig matig ontoereikend matig matig zeer goed zeer goed zeer goed 
NL13_18 De Wilck Kunstmatig M8 M8 #N/A ontoereikend goed ontoereikend ontoereikend matig ontoereikend goed goed 
NL13_19 Polder Steijn + weidegebied Kunstmatig M8 M8 #N/A matig goed ontoereikend ontoereikend matig ontoereikend goed goed 
NL13_20 Nieuwkoopse Plassen Kunstmatig M27 M27 ontoereikend #N/A ontoereikend matig slecht ontoereikend goed goed goed 
NL13_21 Gouwepolder Kunstmatig M10 M10 matig ontoereikend goed ontoereikend slecht goed ontoereikend goed goed 
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NL13_22 Veender- en Lijkerpolder Kunstmatig M10 M10 matig ontoereikend goed ontoereikend slecht goed ontoereikend goed goed 
NL13_23 Aalsmeer Kunstmatig M10 M10 matig ontoereikend goed ontoereikend slecht goed ontoereikend goed goed 
NL13_25 Vaart Haarlemmermeerpolder Kunstmatig M30 M30 goed matig #N/A slecht slecht goed ontoereikend goed goed 
NL13_26 Vaart Nieuwe Driemanspolder Kunstmatig M30 M30 goed matig ontoereikend slecht slecht goed ontoereikend goed goed 
NL13_27 Vaart Polder de Noordplas Kunstmatig M30 M30 goed matig #N/A slecht slecht goed ontoereikend goed goed 
NL13_28 Vaart Polder Vierambacht Kunstmatig M3 M3 ontoereikend matig ontoereikend ontoereikend ontoereikend matig ontoereikend goed goed 
NL13_29 Vaart Wassenaarschepolder Kunstmatig M3 M3 ontoereikend matig ontoereikend ontoereikend ontoereikend matig ontoereikend goed goed 
NL13_30 Vaart Reeuwijk en Sluipwijk Kunstmatig M10 M10 goed matig goed ontoereikend slecht matig ontoereikend goed goed 
NL13_31 Vaart Houtrakpolder Kunstmatig M30 M30 ontoereikend goed #N/A #N/A slecht matig goed goed goed 
NL13_32 Vaart Polder Bloemendaal Kunstmatig M10 M10 goed matig goed ontoereikend slecht matig ontoereikend goed goed 
NL13_33 Vaart Polder Nieuwkoop Kunstmatig M3 M3 ontoereikend matig ontoereikend ontoereikend ontoereikend matig ontoereikend goed goed 
NL13_34 Vaart Zuid- en Noordeinderpolder Kunstmatig M10 M10 goed matig goed ontoereikend slecht matig ontoereikend goed goed 
NL13_35 Zuid-Kennemerland Kunstmatig M23 M23 zeer goed ontoereikend #N/A slecht matig zeer goed zeer goed zeer goed zeer goed 
NL13_36 Amsterdamse Waterleidingduinen Kunstmatig M23 M23 matig matig matig #N/A matig matig zeer goed zeer goed zeer goed 
NL13_37 Berkheide Kunstmatig M23 M23 goed #N/A #N/A #N/A matig matig zeer goed zeer goed zeer goed 
NL13_38 Gouwe en oostelijk deel Oude Rijn Sterk veranderd M7b R7 goed ontoereikend goed slecht slecht goed matig goed goed 
NL13_39 Vliet, Rijn-Schiekanaal, Oude Rijn tot ui Kunstmatig M7b M7b goed ontoereikend matig slecht slecht goed matig goed goed 
NL13_40 Westelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer Kunstmatig M7b M7b goed ontoereikend matig slecht slecht goed matig goed goed 
NL13_41 Oostelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer Kunstmatig M7b M7b goed ontoereikend matig slecht slecht goed matig goed goed 
NL13_42 Noordelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer Kunstmatig M30 M30 ontoereikend ontoereikend ontoereikend slecht slecht goed matig goed goed 
NL13_43 Aarkanaal, Leidse Vaart en Drecht Kunstmatig M6b M6b matig matig #N/A ontoereikend slecht matig slecht goed goed 
NL13_44 Does en omliggende kanalen Kunstmatig M6a M6a matig matig matig ontoereikend slecht matig slecht goed goed 
NL13_45 Brakke vaarten zuidelijk veengebied Kunstmatig M10 M10 goed matig goed ontoereikend slecht matig ontoereikend goed goed 
NL13_46 Wateringen Wassenaar en Valkenburg Kunstmatig M3 M3 matig matig ontoereikend ontoereikend slecht matig slecht goed goed 
NL13_47 Trekvaart systeem Kunstmatig M6a M6a matig matig matig ontoereikend slecht matig slecht goed goed 
NL14_2 Kromme Rijn Sterk veranderd R6 R6 #N/A matig ontoereikend matig matig goed matig goed goed 
NL14_1 Langbroekerwetering Kunstmatig M1a M1a #N/A matig goed matig ontoereikend goed ontoereikend goed goed 
NL14_10 Hollandse IJssel Sterk veranderd M6b M6b goed matig goed ontoereikend matig goed matig goed matig 
NL14_11 De Keulevaart Kunstmatig M10 M10 goed matig goed ontoereikend ontoereikend matig ontoereikend goed goed 
NL14_12 De Pleijt Kunstmatig M3 M3 goed goed goed goed goed goed goed goed goed 
NL14_13 De Koekoek Kunstmatig M3 M3 matig goed goed goed matig goed matig goed goed 
NL14_15 Bijleveld Kunstmatig M3 M3 goed goed matig matig goed goed goed goed goed 
NL14_16 Leidsche Rijn Kunstmatig M6b M6b goed goed matig ontoereikend matig goed matig goed goed 
NL14_18 Galecop Kunstmatig M3 M3 goed goed matig matig matig goed goed goed goed 
NL14_19 Gerverscop Kunstmatig M1a M1a #N/A matig goed ontoereikend matig goed matig goed matig 
NL14_20 De Tol Kunstmatig M10 M10 goed matig ontoereikend ontoereikend ontoereikend goed ontoereikend goed goed 
NL14_21 Ouwenaar-Haarrijn Kunstmatig M3 M3 goed matig matig matig matig goed goed goed matig 
NL14_22 Wiericke's Kunstmatig M10 M10 matig matig matig ontoereikend ontoereikend matig ontoereikend goed goed 
NL14_23 Snelrewaard Kunstmatig M3 M3 matig goed matig goed slecht goed matig goed goed 
NL14_24 Lange Linschoten Sterk veranderd M3 M3 goed matig goed matig matig goed matig goed goed 
NL14_25 Montfoortse Vaart Kunstmatig M3 M3 matig matig matig matig matig goed goed goed goed 
NL14_26 Meijepolder Kunstmatig M8 M8 #N/A matig goed ontoereikend ontoereikend matig ontoereikend goed goed 
NL14_27 Oude Rijn Sterk veranderd M6b M6b goed matig goed matig matig goed matig goed goed 
NL14_28 Zegveld Kunstmatig M8 M8 #N/A goed goed ontoereikend matig matig goed goed goed 
NL14_29 Grecht Sterk veranderd M10 M10 goed matig matig ontoereikend matig goed matig goed goed 



Waterlichamen SGBP-1 (2009) Toestand (SGBP-1) – deel 1 

Code WL WL Status Type Referentie Fytoplankton Macrofauna Vissen Waterflora 
Algemeen 
fysische 
chemie 

Totaal N Totaal P Chloride Temperatuur 

NL14_3 Westerlaak Kunstmatig M1a M1a #N/A matig ontoereikend ontoereikend goed goed goed goed goed 
NL14_30 Kockengen Kunstmatig M8 M8 #N/A ontoereikend matig ontoereikend matig goed matig goed goed 
NL14_31 Kamerik Teijlingens Kunstmatig M3 M3 matig goed goed goed ontoereikend goed matig goed goed 
NL14_32 Houtensewetering Kunstmatig M1a M1a #N/A matig goed matig matig goed goed goed matig 
NL14_4 Honswijk Kunstmatig M1a M1a #N/A goed matig matig matig matig goed goed goed 
NL14_5 Biltse Grift Kunstmatig M3 M3 goed ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend goed goed 
NL14_6 Ravensewetering Kunstmatig M1a M1a #N/A goed matig ontoereikend goed goed goed goed goed 
NL14_7 Merwedekanaal Kunstmatig M7b M7b goed matig matig matig matig goed goed goed goed 
NL14_8 Binnenstad Utrecht Kunstmatig M3 M3 goed ontoereikend ontoereikend ontoereikend matig matig matig goed goed 
NL14_9 Maartensdijk Kunstmatig M3 M3 goed goed goed goed matig goed goed goed goed 
NL15_01 Oost Boezem Kunstmatig M7b M7b goed ontoereikend matig matig matig matig matig goed goed 
NL15_02 West Boezem Kunstmatig M3 M3 slecht ontoereikend ontoereikend ontoereikend slecht ontoereikend ontoereikend goed goed 
NL15_04 Zuidpolder Delfgauw Kunstmatig M3 M3 slecht ontoereikend ontoereikend slecht slecht ontoereikend ontoereikend goed goed 
NL15_05 Polder Berkel Kunstmatig M3 M3 slecht ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend matig goed goed 
NL15_06 Holierhoekse en Zouteveensepolder Kunstmatig M10 M10 ontoereikend ontoereikend ontoereikend slecht slecht goed slecht goed goed 
NL15_07 Duinwater Solleveld Kunstmatig M23 M23 matig matig matig matig goed goed goed goed goed 
NL15_08 Duinwater Meijendel Kunstmatig M23 M23 zeer goed matig matig ontoereikend goed goed goed goed goed 
NL19_01 Binnenbedijkte Maas Sterk veranderd M20 M20 ontoereikend ontoereikend matig slecht slecht ontoereikend ontoereikend goed goed 
NL19_02 Piershilsche Gat/Vissersvliet Kunstmatig M6a M6a ontoereikend ontoereikend slecht slecht ontoereikend matig goed goed goed 
NL19_03 De Vliet Kunstmatig M6a M6a matig matig matig slecht ontoereikend goed goed goed goed 
NL19_04 Oud-Beijerlandsche Kreek Kunstmatig M6a M6a ontoereikend matig ontoereikend slecht ontoereikend goed matig goed goed 
NL19_05 Schuringsche Haven/Verlorendiep Kunstmatig M6a M6a matig matig matig ontoereikend matig goed goed goed goed 
NL19_06 Strijensche Haven, Nieuwe Haven, De Keen Kunstmatig M6a M6a matig ontoereikend matig slecht ontoereikend goed goed goed goed 
NL19_07 De Keen (bovenstrooms gemaal Overwater) Kunstmatig M30 M30 ontoereikend ontoereikend ontoereikend slecht slecht slecht matig goed goed 
NL19_08 Afwatering Oudeland Strijen Kunstmatig M3 M3 goed matig matig ontoereikend matig goed matig goed goed 
NL19_09 Oostvliet Kunstmatig M3 M3 matig goed slecht slecht matig goed goed goed goed 
NL19_10 De Viersprong Kunstmatig M14 M14 goed matig matig slecht matig goed goed goed goed 
NL19_11 Kwalgat/Midden Els Kunstmatig M3 M3 matig matig ontoereikend slecht matig goed matig goed goed 
NL19_12 Meer en Oude Mol Kunstmatig M3 M3 ontoereikend ontoereikend ontoereikend slecht slecht goed matig goed goed 
NL19_13 Afwatering Polder Moerkerken Kunstmatig M1a M1a #N/A ontoereikend slecht slecht goed goed goed goed goed 
NL19_14 Afwatering Stadspolders Kunstmatig M6a M6a ontoereikend ontoereikend goed slecht slecht goed goed goed goed 
NL19_15 Boezemvliet Kunstmatig M3 M3 goed ontoereikend ontoereikend ontoereikend goed goed goed goed goed 
NL19_16 Oostvoornse Meer Kunstmatig M31 M31 goed goed ontoereikend ontoereikend slecht goed slecht goed goed 
NL19_17 Brielse Meer en Bernisse Kunstmatig M20 M20 goed matig goed slecht slecht slecht ontoereikend goed goed 
NL19_18 Afwatering Groot Voorne West Kunstmatig M6a M6a matig ontoereikend matig slecht slecht matig ontoereikend goed goed 
NL19_19 Afwatering Voorne Oost Kunstmatig M6a M6a matig ontoereikend goed matig ontoereikend goed matig goed goed 
NL19_20 Afwatering Spijkenisse Kunstmatig M30 M30 matig ontoereikend matig slecht slecht matig matig goed goed 
NL19_21 Vierambachtenboezem Oost Kunstmatig M3 M3 matig ontoereikend goed slecht ontoereikend goed matig goed goed 
NL19_22 Kanaal door Voorne Kunstmatig M7a M7a goed ontoereikend matig slecht slecht matig ontoereikend goed goed 
NL19_23 Vierambachtenboezem West Kunstmatig M6a M6a ontoereikend ontoereikend goed slecht ontoereikend goed matig goed goed 
NL19_24 De Waal (IJsselmonde) Sterk veranderd M20 M20 goed ontoereikend goed slecht ontoereikend goed ontoereikend goed goed 
NL19_25 Gemaaltocht De Hooge Nesse/Devel Kunstmatig M6a M6a matig matig goed slecht ontoereikend goed goed goed goed 
NL19_26 Afwatering Oud en Nieuw Reyerwaard Kunstmatig M3 M3 matig matig goed slecht goed goed goed goed goed 
NL19_27 Koedood/Groote Duiker Kunstmatig M6a M6a ontoereikend matig goed slecht matig goed goed goed goed 
NL39_01 Rotteboezem Sterk veranderd M14 M14 ontoereikend matig matig ontoereikend slecht slecht ontoereikend goed goed 



Waterlichamen SGBP-1 (2009) Toestand (SGBP-1) – deel 1 
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NL39_02 Vaart Bleiswijk Kunstmatig M10 M10 ontoereikend matig ontoereikend ontoereikend ontoereikend matig ontoereikend goed goed 
NL39_03 Ringvaart Kunstmatig M10 M10 matig matig goed ontoereikend ontoereikend matig matig goed goed 
NL39_04 Zevenhuizerplas Kunstmatig M20 M20 goed matig matig matig slecht slecht goed ontoereikend goed 
NL39_05 Lage Bergse Bos Kunstmatig M30 M30 ontoereikend ontoereikend goed slecht slecht matig ontoereikend goed goed 
NL39_06 Bleiswijkse Zoom Kunstmatig M27 M27 ontoereikend ontoereikend slecht slecht slecht ontoereikend slecht goed goed 
NL39_07 Bergse Plassen Kunstmatig M27 M27 matig matig goed ontoereikend ontoereikend matig ontoereikend goed goed 
NL39_08 Kralingse Plas Kunstmatig M27 M27 matig matig ontoereikend slecht ontoereikend goed ontoereikend goed goed 
NL39_09 Rottemeren Kunstmatig M27 M27 ontoereikend ontoereikend ontoereikend slecht ontoereikend ontoereikend matig goed goed 
NL39_10 't Weegje Kunstmatig M27 M27 matig matig matig ontoereikend slecht ontoereikend slecht goed goed 
NL39_11 Sloten waterrijk EGB Kunstmatig M8 M8 #N/A ontoereikend goed ontoereikend matig matig matig goed goed 
NL39_12 Sloten waterrijk Berkenwoude Kunstmatig M8 M8 #N/A matig goed ontoereikend slecht matig slecht goed goed 
NL39_13 Polder Bleiswijk Kunstmatig M1a M1a #N/A ontoereikend ontoereikend slecht ontoereikend ontoereikend ontoereikend goed goed 
NL39_14 Binnenwegse polder Kunstmatig M1a M1a #N/A matig ontoereikend slecht matig goed matig goed goed 
NL39_15 Zuidplaspolder Noord Kunstmatig M1a M1a #N/A ontoereikend goed ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend goed 
NL39_17 Polder Prins Alexander Kunstmatig M3 M3 ontoereikend matig goed ontoereikend ontoereikend matig ontoereikend goed goed 
NL39_18 Zuidplaspolder Zuid Kunstmatig M8 M8 #N/A ontoereikend goed ontoereikend ontoereikend ontoereikend matig goed goed 
NL39_19 Krimpen aan den IJssel Kunstmatig M8 M8 #N/A matig matig ontoereikend slecht goed slecht goed goed 
NL39_20 Kromme, Geer en zijde Kunstmatig M8 M8 #N/A matig goed ontoereikend slecht matig slecht goed goed 
NL39_21 Stolwijk Kunstmatig M8 M8 #N/A matig goed ontoereikend ontoereikend matig ontoereikend goed goed 
NL39_22 Bergambacht Kunstmatig M8 M8 #N/A matig goed ontoereikend goed goed goed goed goed 
NL39_23 Den Hoek en Schuwacht Kunstmatig M8 M8 #N/A matig goed ontoereikend ontoereikend goed ontoereikend goed goed 
NL39_24 Hoge Bergse Bos Kunstmatig M27 M27 slecht ontoereikend slecht ontoereikend slecht slecht ontoereikend matig matig 
NL39_25a Nesse natuur Nieuw SGBP-2 

 
  

        NL39_26a Eendragtspolder_roeibaan Nieuw SGBP-2 
 

  
        NL86_5 ARK Betuwepand Kunstmatig M7b M7b goed goed ontoereikend ontoereikend ontoereikend goed goed goed matig 

NL86_6 Amsterdam-Rijnkanaal Noordpand Kunstmatig M7b M7b goed matig matig ontoereikend ontoereikend goed goed goed matig 
NL87_1 Noordzeekanaal Kunstmatig M30 M32 goed matig goed matig matig matig matig matig goed 
NL93_7 Nederrijn, Lek Sterk veranderd R7 R7 #N/A matig matig matig ontoereikend matig ontoereikend goed matig 
NL93_8 Boven Rijn, Waal Sterk veranderd R7 R7 #N/A matig ontoereikend matig matig matig goed goed matig 
NL94_2 Dortsche Biesbosch, Nieuwe Merwede Sterk veranderd R8 R8 #N/A ontoereikend matig goed matig matig goed goed matig 
NL94_3 Beneden Merwede Sterk veranderd R8 R8 #N/A ontoereikend matig matig matig matig goed goed matig 
NL94_4 Oude Maas Sterk veranderd R8 R8 #N/A matig matig ontoereikend matig matig matig goed goed 
NL94_7 Hollandsche IJssel Sterk veranderd R8 R8 #N/A ontoereikend goed matig ontoereikend matig ontoereikend goed goed 
NL94_8 Nieuwe Maas, Oude Maas Sterk veranderd O2 O2 goed matig matig #N/A slecht #N/A #N/A #N/A goed 
NL94_9 Nieuwe Waterweg Kunstmatig O2 O2 goed matig matig #N/A matig #N/A #N/A #N/A goed 
NL95_3A Hollandse kust (kustwater) Natuurlijk K1 K1 goed matig #N/A #N/A ontoereikend #N/A #N/A #N/A goed 
          

                 AANTALLEN 
                 zeer goed 3 0 0 0 0 1 4 4 4 

        goed 59 40 85 24 22 125 74 228 236 
        matig 64 104 75 54 62 73 58 5 14 
        ontoereikend 59 98 77 82 54 22 66 2 0 
        slecht 7 8 8 81 117 31 50 13 1 
        voldoet                   
        voldoet niet                   



Waterlichamen SGBP-1 (2009) Toestand (SGBP-1) – deel 1 

Code WL WL Status Type Referentie Fytoplankton Macrofauna Vissen Waterflora 
Algemeen 
fysische 
chemie 

Totaal N Totaal P Chloride Temperatuur 

        #N/A 67 9 14 18 4 7 7 7 4 
        Totaal 259 259 259 259 259 259 259 259 259 
          

                 PERCENTAGE 
                 zeer goed 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 1,5% 1,5% 1,5% 

        goed 22,8% 15,4% 32,8% 9,3% 8,5% 48,3% 28,6% 88,0% 91,1% 
        matig 24,7% 40,2% 29,0% 20,8% 23,9% 28,2% 22,4% 1,9% 5,4% 
        ontoereikend 22,8% 37,8% 29,7% 31,7% 20,8% 8,5% 25,5% 0,8% 0,0% 
        slecht 2,7% 3,1% 3,1% 31,3% 45,2% 12,0% 19,3% 5,0% 0,4% 
        voldoet                   
        voldoet niet                   
        #N/A 25,9% 3,5% 5,4% 6,9% 1,5% 2,7% 2,7% 2,7% 1,5% 

 

  



Waterlichamen SGBP-1 (2009) Toestand (SGBP-1) – deel 2 

Code WL WL Status Type Referentie Zuurstof Zicht Zuurgraad Prioritaire 
stoffen 

Overige 
veront-

reinigingen 
Biologie Chemie Ecologie 

NL09_01 Alblas Sterk veranderd R12 R12 goed goed goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL09_02 Alm Sterk veranderd R6 R8 goed matig goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_03 Beken Groesbeek Sterk veranderd R4 R4 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_04 Beneden-Linge Sterk veranderd R6 R6 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_05 Giessen Sterk veranderd R12 R12 goed matig goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_06 Hoge Boezem van de Overwaard Kunstmatig M27 M27 goed matig matig voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL09_07 Kanalen Bloemers Kunstmatig M3 M3 goed matig goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_08 Kanalen Bommelerwaard Oost Kunstmatig M3 M3 goed matig goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL09_09 Kanalen Bommelerwaard West Kunstmatig M3 M3 goed matig goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_10 Kanalen L v Heusden & Altena Kunstmatig M3 M3 goed matig goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_11 Kanalen Lek & Linge Kunstmatig M3 M3 goed ontoereikend goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL09_12 Kanalen Quarles van Ufford Kunstmatig M3 M3 goed ontoereikend goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_13 Kanalen Tielerwaarden Kunstmatig M3 M3 goed ontoereikend goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_14 Kanalen Vijfheerenlanden Kunstmatig M3 M3 goed matig goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL09_15 Kreekrestanten Alm & Biesbosc Sterk veranderd R8 R8 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL09_16 Linge Kunstmatig M6a M6a goed goed goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_17 Linge en Kanalen Nederbetuwe Kunstmatig M6a M6a goed goed goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_18 Linge en Kanalen Overbetuwe Kunstmatig M6a M6a goed matig goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_19 Merwedekanaal Stenenhoek Kunstmatig M7b M7b goed matig goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL09_20 Oude Rijn Sterk veranderd R7 R7 goed goed goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_21 Sloten Bloemers Kunstmatig M2 M2 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL09_30 Weteringen Ooijpolder Sterk veranderd R5 R5 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_22 Sloten Bommelerwaard West Kunstmatig M1a M1a goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL09_23 Sloten Citters Kunstmatig M2 M2 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_24 Sloten Lek & Linge Kunstmatig M1a M1a goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL09_25 Sloten Nederbetuwe Kunstmatig M1a M1a goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL09_26 Sloten Overbetuwe Kunstmatig M1a M1a goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_27 Sloten Tielerwaarden Kunstmatig M1a M1a goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_28 Veenvaarten Nederwaard Kunstmatig M10 M10 goed matig goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_29 Veenvaarten Overwaard Kunstmatig M10 M10 goed matig goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL09_31 Zouweboezem Kunstmatig M10 M10 ontoereikend matig goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL09_32_2 Bronbeken Ubbergen Nieuw SGBP-2   

       
  

NL11_1_1 Amstellandboezem Sterk veranderd M6b R6 goed matig goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet niet matig 
NL11_1_2 Vecht Sterk veranderd M7b R6 goed goed goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet niet matig 
NL11_2_1 Vaarten Amsterdam Kunstmatig M6b M6b goed goed goed voldoet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL11_2_2 Vaarten Vechtstreek Kunstmatig M6a M6a goed matig goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet niet matig 
NL11_2_3 Vaarten Ronde Venen Kunstmatig M10 M10 goed ontoereikend goed voldoet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL11_2_4 Vaarten Zevenhoven Kunstmatig M10 M10 goed slecht goed voldoet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL11_2_5 Vaarten Ronde Hoep Kunstmatig M10 M10 ontoereikend goed goed voldoet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL11_2_6 Vaarten Westeramstel Kunstmatig M10 M10 goed ontoereikend goed voldoet voldoet slecht voldoet slecht 
NL11_2_7 Vaarten Groot Mijdrecht Kunstmatig M10 M10 ontoereikend ontoereikend goed voldoet voldoet slecht voldoet slecht 
NL11_3_1 Sloterplas Kunstmatig M20 M20 goed matig goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet niet slecht 
NL11_3_2 Gaasperplas Kunstmatig M20 M20 goed goed goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet niet ontoereikend 
NL11_3_3 Ouderkerkerplas Kunstmatig M20 M20 #N/A slecht matig voldoet niet voldoet niet slecht voldoet niet slecht 
NL11_3_4 Vinkeveense Plassen Kunstmatig M20 M20 goed matig goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet niet matig 
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NL11_3_6 Spiegelplas Kunstmatig M20 M20 goed matig goed voldoet voldoet matig voldoet matig 
NL11_3_7 Wijde Blik Kunstmatig M20 M20 goed ontoereikend goed voldoet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL11_3_8 Grote Maarsseveense Plas Kunstmatig M20 M20 goed goed goed voldoet voldoet goed voldoet matig 
NL11_3_9 Waterleidingplas Kunstmatig M20 M20 #N/A #N/A #N/A voldoet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL11_4_1 Naardermeer Natuurlijk M14 M14 goed ontoereikend goed voldoet voldoet matig voldoet matig 
NL11_5_1 Loosdrechtse Plassen Kunstmatig M27 M27 goed matig goed voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet niet ontoereikend 
NL11_5_3 Loenderveen Oost Kunstmatig M27 M27 goed #N/A ontoereikend voldoet voldoet matig voldoet matig 
NL11_5_4 Terra Nova Kunstmatig M27 M27 goed #N/A slecht voldoet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL11_6_1 Ster en Zodden Kunstmatig M27 M27 goed ontoereikend goed voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet niet ontoereikend 
NL11_6_2 Hollands Ankeveense plassen Kunstmatig M27 M27 goed matig ontoereikend voldoet voldoet matig voldoet matig 
NL11_6_3 Stichtse Ankeveense Plassen Kunstmatig M27 M27 goed matig matig voldoet voldoet matig voldoet matig 
NL11_6_4 Kortenhoefse Plassen Kunstmatig M27 M27 goed ontoereikend ontoereikend voldoet voldoet matig voldoet matig 
NL11_6_5 Molenpolder en Tienhovense Plassen Kunstmatig M27 M27 goed goed goed voldoet niet voldoet goed voldoet niet matig 
NL11_7_1 Botshol Kunstmatig M30 M30 goed goed goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet niet matig 
NL11_7_2 Noorder IJplas Kunstmatig M30 M30 goed matig goed voldoet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL11_8_1 Tussenboezem Vinkeveen a Kunstmatig M10 M10 goed slecht goed voldoet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL11_8_2 Tussenboezem Vinkeveen b Kunstmatig M10 M10 #N/A #N/A #N/A voldoet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_110 waterdelen Schermerboezem-Noord + Kunstmatig M7b M7b goed matig goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL12_120 waterdelen Schermerboezem-Zuid + Kunstmatig M7b M7b #N/A ontoereikend goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL12_130 waterdelen Amstelmeerboezem + Kunstmatig M30 M30 #N/A matig goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_140 waterdelen VRNK-boezem + Kunstmatig M6b M6b #N/A goed goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_201 Alkmaardermeer Kunstmatig M20 M20 goed slecht matig voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_202 waterrijk 't Twiske Kunstmatig M14 M14 goed goed matig voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_210 waterrijk Eilandspolder + Kunstmatig M10 M10 #N/A slecht matig voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_220 waterrijk Wormer- en Jisperveld Kunstmatig M10 M10 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL12_230 waterdelen polder Zeevang + Kunstmatig M10 M10 #N/A #N/A #N/A voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_240 waterrijk Krommenieer Woudpolder Kunstmatig M10 M10 #N/A slecht matig voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_250 waterrijk polder Westzaan Kunstmatig M10 M10 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL12_260 waterrijk Waterland + Kunstmatig M10 M10 #N/A slecht matig voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_280 waterdelen polder Assendelft (NW) Kunstmatig M10 M10 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_311 waterdelen de Schermer-Noord Kunstmatig M3 M3 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_312 waterdelen de Schermer-Zuid Kunstmatig M3 M3 goed slecht goed voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_320 waterdelen Beemster Kunstmatig M3 M3 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_330 waterdelen Purmer + Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend goed voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_340 waterdelen Wijdewormer Kunstmatig M30 M30 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_401 Geestmerambacht Kunstmatig M20 M20 goed matig matig voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_410 waterrijk Heerhugowaard Stad van de Zon Kunstmatig M14 M14 goed goed goed voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_415 waterdelen polder Heerhugowaard Kunstmatig M3 M3 goed slecht goed voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_420 waterrijk polder Oosterdel + Kunstmatig M14 M14 goed goed goed voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_425 waterdelen polder Geestmerambacht Kunstmatig M3 M3 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_430 waterdelen polders Schagerkogge + Kunstmatig M3 M3 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_440 waterdelen polder Vier Noorder Koggen -2,20 Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend matig voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL12_445 waterdelen polder Vier Noorder Koggen -3,70 Kunstmatig M3 M3 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL12_450 waterdelen polder Grootslag + Kunstmatig M3 M3 #N/A ontoereikend goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_460 waterdelen polder Drieban Kunstmatig M3 M3 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
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NL12_470 waterdelen Oosterpolder + Kunstmatig M3 M3 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_480 waterdelen polder Westerkogge Kunstmatig M3 M3 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_490 waterdelen polder Ursem Kunstmatig M3 M3 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_501 Amstelmeer Kunstmatig M30 M30 #N/A matig goed voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_510 waterdelen Wieringermeer-West + Kunstmatig M30 M30 #N/A ontoereikend goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet niet slecht 
NL12_520 waterdelen Wieringermeer-Oost + Kunstmatig M31 M31 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL12_530 waterdelen polder Wieringerwaard Kunstmatig M30 M30 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_540 waterdelen Anna Paulownapolder laag Kunstmatig M30 M30 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_550 waterdelen Anna Paulownapolder hoog Kunstmatig M3 M3 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_560 waterdelen Wieringen + Kunstmatig M1a M1a goed #N/A goed voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_610 waterdelen polder Eijerland + Kunstmatig M30 M30 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_620 waterdelen Waal en Burg en het Noorden + Kunstmatig M30 M30 matig ontoereikend goed voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_630 waterdelen Gemeenschappelijke polders + Kunstmatig M30 M30 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_710 waterdelen Uitgeester- en Heemsk.polder + Kunstmatig M3 M3 #N/A matig goed voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_720 waterdelen Castricummerpolder + Kunstmatig M3 M3 #N/A matig goed voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_730 waterdelen Groot-Limmerpolder + Kunstmatig M3 M3 #N/A matig goed voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_740 waterdelen Oosterzijpolder Kunstmatig M3 M3 goed slecht goed voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL12_750 waterdelen polders Egmondermeer + Kunstmatig M3 M3 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_755 waterdelen Sammerspolder + Kunstmatig M3 M3 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_760 waterdelen polders Bergermeer + Kunstmatig M3 M3 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_770 waterdelen Verenigde polders + Kunstmatig M3 M3 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_780 waterdelen Hargerpolder + Kunstmatig M31 M31 #N/A #N/A #N/A voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_810 waterdelen Westerduinen / PWN Kunstmatig M14 M14 goed goed goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL12_820 waterdelen duingebied Zuid NHN Sterk veranderd M14 M14 goed matig goed #N/A #N/A ontoereikend #N/A ontoereikend 
NL12_830 waterdelen duingebied Noord NHN + Sterk veranderd M14 M14 goed slecht goed voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL12_840 waterdelen duingebied Texel Sterk veranderd M14 M14 goed matig goed #N/A #N/A ontoereikend #N/A ontoereikend 
NL13_01 t Joppe Kunstmatig M20 M20 goed matig slecht voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_02 Vlietland Kunstmatig M20 M20 goed matig slecht voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_03 Zegerplas Kunstmatig M20 M20 goed goed slecht voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL13_04 Nieuwe Meer Kunstmatig M20 M20 goed matig slecht voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_05 Valkenburgse Meer Kunstmatig M20 M20 goed goed slecht voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_06 Kagerplassen Kunstmatig M27 M27 goed matig ontoereikend voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_07 Westeinderplassen Kunstmatig M27 M27 goed matig ontoereikend voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_08 Braassemermeer en Wijde Aa Kunstmatig M27 M27 goed matig ontoereikend voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_09 Broekvelden Vettenbroek Kunstmatig M20 M20 goed matig slecht voldoet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_10 Zoetermeerse Plas Kunstmatig M20 M20 goed goed slecht voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_11 Reeuwijkse Plassen Kunstmatig M27 M27 goed slecht slecht voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL13_12 Langeraarse Plassen Kunstmatig M27 M27 goed slecht slecht voldoet niet voldoet slecht voldoet slecht 
NL13_13 Amstelveense Poel Kunstmatig M27 M27 goed slecht slecht voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_14 Vogelplas Starrevaart Kunstmatig M14 M14 slecht ontoereikend slecht voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_16 Spaarne, Mooie Nel en Liede Sterk veranderd M30 M30 #N/A slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_17 Meijendel Kunstmatig M23 M23 zeer goed zeer goed zeer goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_18 De Wilck Kunstmatig M8 M8 goed #N/A goed voldoet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_19 Polder Steijn + weidegebied Kunstmatig M8 M8 goed #N/A goed voldoet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_20 Nieuwkoopse Plassen Kunstmatig M27 M27 goed slecht slecht voldoet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
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NL13_21 Gouwepolder Kunstmatig M10 M10 goed matig slecht voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_22 Veender- en Lijkerpolder Kunstmatig M10 M10 goed matig slecht voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_23 Aalsmeer Kunstmatig M10 M10 goed matig slecht voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_25 Vaart Haarlemmermeerpolder Kunstmatig M30 M30 goed matig slecht voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_26 Vaart Nieuwe Driemanspolder Kunstmatig M30 M30 goed matig slecht voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_27 Vaart Polder de Noordplas Kunstmatig M30 M30 goed matig slecht voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_28 Vaart Polder Vierambacht Kunstmatig M3 M3 goed ontoereikend goed voldoet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_29 Vaart Wassenaarschepolder Kunstmatig M3 M3 goed ontoereikend goed voldoet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_30 Vaart Reeuwijk en Sluipwijk Kunstmatig M10 M10 goed matig slecht voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_31 Vaart Houtrakpolder Kunstmatig M30 M30 goed slecht slecht voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_32 Vaart Polder Bloemendaal Kunstmatig M10 M10 goed matig slecht voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_33 Vaart Polder Nieuwkoop Kunstmatig M3 M3 goed ontoereikend goed voldoet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_34 Vaart Zuid- en Noordeinderpolder Kunstmatig M10 M10 goed matig slecht voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_35 Zuid-Kennemerland Kunstmatig M23 M23 zeer goed goed matig voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_36 Amsterdamse Waterleidingduinen Kunstmatig M23 M23 zeer goed matig zeer goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL13_37 Berkheide Kunstmatig M23 M23 zeer goed #N/A zeer goed voldoet niet voldoet niet goed voldoet matig 
NL13_38 Gouwe en oostelijk deel Oude Rijn Sterk veranderd M7b R7 goed slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_39 Vliet, Rijn-Schiekanaal, Oude Rijn tot ui Kunstmatig M7b M7b goed slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_40 Westelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer Kunstmatig M7b M7b goed slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_41 Oostelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer Kunstmatig M7b M7b goed slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_42 Noordelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer Kunstmatig M30 M30 goed slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL13_43 Aarkanaal, Leidse Vaart en Drecht Kunstmatig M6b M6b goed ontoereikend goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_44 Does en omliggende kanalen Kunstmatig M6a M6a goed ontoereikend goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_45 Brakke vaarten zuidelijk veengebied Kunstmatig M10 M10 goed matig slecht voldoet niet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_46 Wateringen Wassenaar en Valkenburg Kunstmatig M3 M3 goed ontoereikend goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL13_47 Trekvaart systeem Kunstmatig M6a M6a goed ontoereikend goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL14_2 Kromme Rijn Sterk veranderd R6 R6 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL14_1 Langbroekerwetering Kunstmatig M1a M1a goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL14_10 Hollandse IJssel Sterk veranderd M6b M6b matig goed goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL14_11 De Keulevaart Kunstmatig M10 M10 goed matig goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL14_12 De Pleijt Kunstmatig M3 M3 goed goed goed voldoet niet voldoet goed voldoet goed 
NL14_13 De Koekoek Kunstmatig M3 M3 goed matig goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL14_15 Bijleveld Kunstmatig M3 M3 goed goed goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL14_16 Leidsche Rijn Kunstmatig M6b M6b goed goed goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL14_18 Galecop Kunstmatig M3 M3 goed matig goed voldoet niet voldoet matig voldoet matig 
NL14_19 Gerverscop Kunstmatig M1a M1a goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL14_20 De Tol Kunstmatig M10 M10 goed goed goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL14_21 Ouwenaar-Haarrijn Kunstmatig M3 M3 goed matig goed voldoet niet voldoet matig voldoet matig 
NL14_22 Wiericke's Kunstmatig M10 M10 goed matig goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL14_23 Snelrewaard Kunstmatig M3 M3 goed slecht goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL14_24 Lange Linschoten Sterk veranderd M3 M3 goed matig goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL14_25 Montfoortse Vaart Kunstmatig M3 M3 goed matig goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL14_26 Meijepolder Kunstmatig M8 M8 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL14_27 Oude Rijn Sterk veranderd M6b M6b goed matig goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL14_28 Zegveld Kunstmatig M8 M8 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
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NL14_29 Grecht Sterk veranderd M10 M10 goed matig goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL14_3 Westerlaak Kunstmatig M1a M1a goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL14_30 Kockengen Kunstmatig M8 M8 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL14_31 Kamerik Teijlingens Kunstmatig M3 M3 goed ontoereikend goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL14_32 Houtensewetering Kunstmatig M1a M1a goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL14_4 Honswijk Kunstmatig M1a M1a goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL14_5 Biltse Grift Kunstmatig M3 M3 matig goed goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL14_6 Ravensewetering Kunstmatig M1a M1a goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL14_7 Merwedekanaal Kunstmatig M7b M7b goed matig goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL14_8 Binnenstad Utrecht Kunstmatig M3 M3 goed matig goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL14_9 Maartensdijk Kunstmatig M3 M3 goed matig goed voldoet niet voldoet niet goed voldoet matig 
NL15_01 Oost Boezem Kunstmatig M7b M7b goed matig goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet niet ontoereikend 
NL15_02 West Boezem Kunstmatig M3 M3 goed slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL15_04 Zuidpolder Delfgauw Kunstmatig M3 M3 goed slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL15_05 Polder Berkel Kunstmatig M3 M3 goed ontoereikend goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL15_06 Holierhoekse en Zouteveensepolder Kunstmatig M10 M10 goed slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL15_07 Duinwater Solleveld Kunstmatig M23 M23 goed goed goed voldoet voldoet niet matig voldoet matig 
NL15_08 Duinwater Meijendel Kunstmatig M23 M23 goed goed goed voldoet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL19_01 Binnenbedijkte Maas Sterk veranderd M20 M20 goed slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet niet slecht 
NL19_02 Piershilsche Gat/Vissersvliet Kunstmatig M6a M6a goed ontoereikend goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet niet slecht 
NL19_03 De Vliet Kunstmatig M6a M6a goed ontoereikend goed voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL19_04 Oud-Beijerlandsche Kreek Kunstmatig M6a M6a goed ontoereikend goed voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL19_05 Schuringsche Haven/Verlorendiep Kunstmatig M6a M6a goed matig goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet niet ontoereikend 
NL19_06 Strijensche Haven, Nieuwe Haven, De Keen Kunstmatig M6a M6a goed ontoereikend goed voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL19_07 De Keen (bovenstrooms gemaal Overwater) Kunstmatig M30 M30 matig slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet niet slecht 
NL19_08 Afwatering Oudeland Strijen Kunstmatig M3 M3 goed goed goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet niet ontoereikend 
NL19_09 Oostvliet Kunstmatig M3 M3 goed matig goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet niet slecht 
NL19_10 De Viersprong Kunstmatig M14 M14 goed matig goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet niet slecht 
NL19_11 Kwalgat/Midden Els Kunstmatig M3 M3 goed matig goed voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL19_12 Meer en Oude Mol Kunstmatig M3 M3 goed slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet niet slecht 
NL19_13 Afwatering Polder Moerkerken Kunstmatig M1a M1a goed #N/A goed voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL19_14 Afwatering Stadspolders Kunstmatig M6a M6a goed slecht goed voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL19_15 Boezemvliet Kunstmatig M3 M3 goed goed goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet niet ontoereikend 
NL19_16 Oostvoornse Meer Kunstmatig M31 M31 goed goed goed voldoet voldoet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL19_17 Brielse Meer en Bernisse Kunstmatig M20 M20 goed matig goed voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL19_18 Afwatering Groot Voorne West Kunstmatig M6a M6a goed slecht goed voldoet voldoet slecht voldoet slecht 
NL19_19 Afwatering Voorne Oost Kunstmatig M6a M6a goed ontoereikend goed voldoet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL19_20 Afwatering Spijkenisse Kunstmatig M30 M30 goed slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet niet slecht 
NL19_21 Vierambachtenboezem Oost Kunstmatig M3 M3 goed ontoereikend goed voldoet voldoet slecht voldoet slecht 
NL19_22 Kanaal door Voorne Kunstmatig M7a M7a goed slecht goed voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL19_23 Vierambachtenboezem West Kunstmatig M6a M6a goed ontoereikend goed voldoet niet voldoet slecht voldoet niet slecht 
NL19_24 De Waal (IJsselmonde) Sterk veranderd M20 M20 goed matig goed voldoet niet voldoet slecht voldoet niet slecht 
NL19_25 Gemaaltocht De Hooge Nesse/Devel Kunstmatig M6a M6a goed ontoereikend goed voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL19_26 Afwatering Oud en Nieuw Reyerwaard Kunstmatig M3 M3 goed goed goed voldoet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL19_27 Koedood/Groote Duiker Kunstmatig M6a M6a goed matig goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet niet slecht 
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NL39_01 Rotteboezem Sterk veranderd M14 M14 goed goed goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL39_02 Vaart Bleiswijk Kunstmatig M10 M10 goed goed goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet niet ontoereikend 
NL39_03 Ringvaart Kunstmatig M10 M10 goed ontoereikend goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL39_04 Zevenhuizerplas Kunstmatig M20 M20 goed goed goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet matig 
NL39_05 Lage Bergse Bos Kunstmatig M30 M30 goed slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL39_06 Bleiswijkse Zoom Kunstmatig M27 M27 goed ontoereikend goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet niet slecht 
NL39_07 Bergse Plassen Kunstmatig M27 M27 goed goed goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL39_08 Kralingse Plas Kunstmatig M27 M27 goed goed goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL39_09 Rottemeren Kunstmatig M27 M27 matig ontoereikend matig voldoet niet voldoet niet slecht voldoet niet slecht 
NL39_10 't Weegje Kunstmatig M27 M27 goed matig goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL39_11 Sloten waterrijk EGB Kunstmatig M8 M8 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL39_12 Sloten waterrijk Berkenwoude Kunstmatig M8 M8 slecht #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL39_13 Polder Bleiswijk Kunstmatig M1a M1a goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet niet slecht 
NL39_14 Binnenwegse polder Kunstmatig M1a M1a goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet niet slecht 
NL39_15 Zuidplaspolder Noord Kunstmatig M1a M1a goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet niet ontoereikend 
NL39_17 Polder Prins Alexander Kunstmatig M3 M3 matig ontoereikend goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL39_18 Zuidplaspolder Zuid Kunstmatig M8 M8 ontoereikend #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet niet ontoereikend 
NL39_19 Krimpen aan den IJssel Kunstmatig M8 M8 slecht #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL39_20 Kromme, Geer en zijde Kunstmatig M8 M8 ontoereikend #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL39_21 Stolwijk Kunstmatig M8 M8 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL39_22 Bergambacht Kunstmatig M8 M8 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL39_23 Den Hoek en Schuwacht Kunstmatig M8 M8 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet ontoereikend 
NL39_24 Hoge Bergse Bos Kunstmatig M27 M27 goed slecht goed voldoet niet voldoet niet slecht voldoet slecht 
NL39_25a Nesse natuur Nieuw SGBP-2   

       
  

NL39_26a Eendragtspolder_roeibaan Nieuw SGBP-2   
       

  
NL86_5 ARK Betuwepand Kunstmatig M7b M7b goed ontoereikend #N/A voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet niet ontoereikend 
NL86_6 Amsterdam-Rijnkanaal Noordpand Kunstmatig M7b M7b goed ontoereikend goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet niet ontoereikend 
NL87_1 Noordzeekanaal Kunstmatig M30 M32 goed matig goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet niet matig 
NL93_7 Nederrijn, Lek Sterk veranderd R7 R7 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet matig voldoet niet matig 
NL93_8 Boven Rijn, Waal Sterk veranderd R7 R7 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet niet ontoereikend 
NL94_2 Dortsche Biesbosch, Nieuwe Merwede Sterk veranderd R8 R8 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet niet ontoereikend 
NL94_3 Beneden Merwede Sterk veranderd R8 R8 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet niet ontoereikend 
NL94_4 Oude Maas Sterk veranderd R8 R8 goed #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet niet ontoereikend 
NL94_7 Hollandsche IJssel Sterk veranderd R8 R8 matig #N/A goed voldoet niet voldoet niet ontoereikend voldoet niet ontoereikend 
NL94_8 Nieuwe Maas, Oude Maas Sterk veranderd O2 O2 goed #N/A #N/A voldoet niet voldoet niet matig voldoet niet matig 
NL94_9 Nieuwe Waterweg Kunstmatig O2 O2 goed #N/A #N/A voldoet niet voldoet niet matig voldoet niet matig 
NL95_3A Hollandse kust (kustwater) Natuurlijk K1 K1 #N/A #N/A #N/A voldoet niet voldoet matig voldoet niet matig 
          

                AANTALLEN 
                zeer goed 4 1 3     0   0 

        goed 196 37 206 
  

5 
 

1 
        matig 7 71 12 

  
51 

 
55 

        ontoereikend 5 40 6 
  

116 
 

116 
        slecht 3 58 24 

  
87 

 
87 

        voldoet       54 70   212   



Waterlichamen SGBP-1 (2009) Toestand (SGBP-1) – deel 2 

Code WL WL Status Type Referentie Zuurstof Zicht Zuurgraad Prioritaire 
stoffen 

Overige 
veront-

reinigingen 
Biologie Chemie Ecologie 

        voldoet niet       203 187   45   
        #N/A 44 52 8 2 2 0 2 0 
        Totaal 259 259 259 259 259 259 259 259 
          

                PERCENTAGE 
                zeer goed 1,5% 0,4% 1,2%     0,0%   0,0% 

        goed 75,7% 14,3% 79,5% 
  

1,9% 
 

0,4% 
        matig 2,7% 27,4% 4,6% 

  
19,7% 

 
21,2% 

        ontoereikend 1,9% 15,4% 2,3% 
  

44,8% 
 

44,8% 
        slecht 1,2% 22,4% 9,3% 

  
33,6% 

 
33,6% 

        voldoet       20,8% 27,0%   81,9%   
        voldoet niet       78,4% 72,2%   17,4%   
        #N/A 17,0% 20,1% 3,1% 0,8% 0,8% 0,0% 0,8% 0,0% 

 


