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Het oppervlaktewater in het Schelde-stroomgebied wordt ingedeeld in waterlichamen.

Deze indeling is belangrijk, want voor ieder waterlichaam moeten doelstellingen geformu-

leerd én getoetst worden. De indeling in deze rapportage is voorlopig en mag in de

komende jaren nog veranderen. In 2009 wordt de indeling definitief vastgesteld in het

stroomgebiedbeheersplan. 

Oppervlaktewater

H O O F D S T U K 3
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3.1 Methode voor de indeling in waterlichamen
De Kaderrichtlijn Water geeft de methode voor de indeling van het oppervlaktewater in

waterlichamen. Nederland heeft de methode nader ingevuld voor de eigen situatie. De

indeling van waterlichamen in het stroomgebied van de Schelde is in vier stappen tot stand

gekomen:

1 indeling in categorieën meer, rivier, overgangswater of kustwater

2 indeling in watertypen onderverdeling van categorieën in 55 typen

3 indeling naar status natuurlijk, sterk veranderd of kunstmatig

4 indeling van beschermde gebieden zonodig aparte begrenzing van beschermde gebieden

Bij de indeling in waterlichamen is het de kunst om een goede middenweg tussen té grof en

té fijn te vinden. Een te fijne indeling leidt tot een grote administratieve inspanning, omdat

ieder waterlichaam apart beoordeeld moet worden. Daarom gaat de voorkeur uit naar grote

waterlichamen. Een te grove indeling kan er echter toe leiden dat een klein gebied met een

wettelijke beschermingsstatus bepalend wordt voor de doelstelling van een groot waterli-

chaam. Daarom zijn beschermde gebieden zonodig apart begrensd als kleine waterlichamen.

Waterlichamen worden zo begrensd dat de situatie binnen een waterlichaam in allerlei

opzichten uniform is. Uniformiteit van fysische en ecologische kenmerken en van de mate

van natuurlijkheid maken het mogelijk om eenduidige milieudoelstellingen te formuleren.

Dat vergemakkelijkt de uitvoering van maatregelen en de toetsing van doelstellingen.

3.2 Indeling in waterlichamen stap voor stap

3.2.1 Indeling in categorieën 

Het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Schelde is eerst ingedeeld in vier catego-

rieën: meren, rivieren, overgangswateren en kustwateren. De vier categorieën zijn in de

Kaderrichtlijn gedetailleerd beschreven. Alle vier de categorieën komen in het stroomgebied

van de Schelde voor. 

Tot de categorie ‘meer’ horen alle stilstaande en langzaam stromende wateren. Hieronder

vallen ook de kanalen en de sloten. Uitzondering is het kanaal door Zuid-Beveland, dat

onder invloed staat van getij in de Oosterschelde. Dit kanaal moet daarom volgens de

Kaderrichtlijn Water als kustwater beschouwd worden.

3.2.2 Indeling in watertypen

De waterlichamen moeten zo ingedeeld worden dat per waterlichaam gedetailleerde ecologi-

sche doelen zijn te omschrijven. De indeling in categorieën is daar te grof voor. Daarom zijn

de categorieën onderverdeeld in meerdere watertypen. Voor de indeling in watertypen kunnen

lidstaten de vaste typering uit de Kaderrichtlijn Water gebruiken (systeem A), of zelf een

typering maken met een vergelijkbare mate van detail (systeem B). Nederland heeft ervoor

gekozen om zelf een typering op te stellen die goed aansluit bij de situatie in ons land.

Belangrijke kenmerken in deze typering zijn bijvoorbeeld stroomsnelheid, zoutgehalte en

invloed van het getij. De Nederlandse typering bestaat in totaal uit 55 watertypen, waarvan 11
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Oppervlaktewater binnenwater, met uitzondering van grondwater; 

overgangswater en kustwater; territoriaal water, voor zover

het de chemische toestand betreft

Oppervlaktewaterlichaam een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke 

omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, 

een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of 

kanaal, een overgangswater of een strook kustwater

Meer een massa stilstaand landoppervlaktewater

Rivier een binnenwater dat grotendeels bovengronds stroomt, 

maar voor een deel van zijn traject ook ondergronds kan 

stromen 

Overgangswater oppervlaktewater in de nabijheid van een riviermonding 

dat gedeeltelijk zout is door de nabijheid van kustwateren,

maar dat in belangrijke mate door zoetwaterstromen 

beïnvloed wordt

Kustwater oppervlaktewater, gelegen aan de landzijde van een lijn, 

waarvan elk punt zich op een afstand bevindt van één 

zeemijl zeewaarts van het dichtstbijzijnde punt van de 

basislijn vanwaar de breedte van de territoriale wateren 

wordt gemeten, zonodig uitgebreid tot de buitengrens van

een overgangswater

Oppervlaktewatertoestand de algemene aanduiding van de toestand van een opper-

vlaktewaterlichaam, bepaald door de ecologische of de 

chemische toestand ervan, en wel door de slechtste van 

beide toestanden

Definities uit de Kaderrichtlijn Water

categorie

Meer 32 7 o.a. zoutgehalte, geologie, 

diepte, oppervlak

Rivier 18 1 verhang, uittredend grondwater 

(brongebied, geologie van de 

ondergrond, breedte/oppervlak 

stroomgebied, permanent water 

of droogvallend, getijdeninvloed

Overgangswater 2 1 getijverschil

Kustwater 3 2 zoutgehalte, golfinvloed

aantal aantal water- kenmerken voor
watertypen in typen in stroom- het onderscheiden 
Nederland gebied Schelde van watertypen

Indeling in categorieën en watertypen in het stroomgebied van de Schelde
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voorkomen in  het Schelde-stroomgebied. De indeling in watertypen is weergegeven op 

kaart 3.

3.2.3 Indeling naar status

De status van het water, ofwel de mate van natuurlijkheid, bepaalt de volgende stap in de

indeling in waterlichamen. De Kaderrichtlijn Water onderscheidt natuurlijke, sterk veranderde

en kunstmatige waterlichamen. Binnen een waterlichaam moet sprake zijn van één uniforme

status. 

Driekwart van de waterlichamen in het stroomgebied is kunstmatig tot stand gekomen. Dit

zijn voornamelijk sloten en kanalen. De overige wateren zijn sterk veranderd. In de meeste

gevallen hebben ingrepen voor de veiligheid tot de sterke veranderingen geleid. Zo hebben

de Deltawerken de fysische en ecologische omstandigheden in de Deltawateren aanzienlijk

veranderd. 

De keuze van de status hangt direct samen met de milieudoelstelling die later van toepas-

sing zal zijn. In natuurlijke wateren zal in 2015 een Goede Ecologische Toestand (GET)

moeten gelden. Voor sterk veranderde en kunstmatige wateren geldt een aangepaste milieu-

doelstelling, die in de Kaderrichtlijn Water als ‘Goed Ecologisch Potentiëel’ (GEP) wordt

omschreven. Het toekennen van met name de status sterk veranderd moet in de periode

2005 tot 2009 nauwgezet onderbouwd worden. De status van de oppervlaktewaterlichamen

is weergegeven op kaart 4.

3.2.4 Indeling van beschermde gebieden

Gebieden met een wettelijke beschermingsstatus mogen deel uitmaken van een groter

waterlichaam maar mogen ook als afzonderlijk waterlichaam begrensd worden. De

Kaderrichtlijn Water biedt voor beschermde gebieden niet de mogelijkheid om de realisatie

van de milieudoelstellingen uit de stellen of om de doelstellingen aan te passen. Als een

beschermd gebied deel uit maakt van een groter waterlichaam, geldt deze strenge eis voor

het hele waterlichaam. De doelstellingen moeten in dat geval getoetst worden voor zowel het

hele waterlichaam als voor het beschermde deel van het waterlichaam. Nederland heeft

ervoor gekozen om beschermde gebieden zoveel mogelijk als afzonderlijke waterlichamen te

begrenzen. Als in een beschermd gebied meerdere Europese richtlijnen van toepassing zijn,

gelden de doelen uit de strengste richtlijn.

In het stroomgebied Schelde liggen 54 gebieden die op grond van Europese richtlijnen zijn

aangewezen als beschermd gebied. Van deze beschermde gebieden zijn er 23 als apart

oppervlaktewaterlichaam begrensd: 7 in de rijkswateren en 16 in de regionale wateren. De

overige beschermde gebieden maken deel uit van grotere waterlichamen. 

De kaarten 5, 6 en 7 geven de beschermde gebieden weer. In vrijwel alle beschermde

gebieden is de Vogel- of de Habitatrichtlijn van toepassing of allebei. Zes rijkswateren en zes

regionale wateren zijn ook aangewezen als Zwemwater. Twee gebieden, de Oosterschelde en

de Grevelingen, zijn bovendien aangewezen als Schelpdierwater en Viswater. In het stroom-

gebied Schelde zijn geen beschermde gebieden aangewezen op grond van de Nitraatrichtlijn

of de richtlijn over wateronttrekking voor menselijke consumptie.
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Natuurlijk, sterk veranderd of kunstmatig?

Kunstmatige waterlichamen zijn alle wateren die door de mens gemaakt zijn op plaatsen waar voorheen
geen oppervlaktewater was. Een waterlichaam is sterk veranderd als de aard van het waterlichaam door
menselijke ingrepen wezenlijk veranderd is. Alle overige wateren hebben de status ‘natuurlijk’.

In het algemeen komen de meeste natuurlijke waterlichamen voor nabij de bron van een stroomgebied. In
de richting van de zee neemt het aantal sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen toe. Ingrepen om
het land tegen grote overstromingen en verzilting te beschermen hebben de waterlichamen in de delta’s
sterk veranderd. Kunstmatige wateren zoals sloten en kanalen zijn aangelegd om het laaggelegen, drassige
gebied te ontwateren en om scheepvaartverbindingen tussen de zee en het achterland tot stand te brengen.

Kunstmatig

Sterk veranderd

Indeling en status oppervlaktewaterlichamen in het stroomgebied van de Schelde
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3.3 Voorlopige indeling in oppervlaktewaterlichamen

Nederland onderscheidt in het Schelde-stroomgebied voorlopig 71 oppervlaktewaterlichamen

(kaart 3). De indeling kan tot 2009 aangepast worden als daar goede argumenten voor zijn.

In 2009 volgt de definitieve vaststelling van de waterlichamen. 

In de rijkswateren zijn elf oppervlaktewaterlichamen onderscheiden. Zie overzicht in ‘kaart-

bijlagen’. Zeven waterlichamen hebben de status sterk veranderd. Deze zeven waterlichamen

zijn allemaal aangewezen als beschermd gebied op grond van Europese richtlijnen. De vier

kanalen hebben de status kunstmatig. Deze waterlichamen zijn niet aangewezen als

beschermd gebied. 

In de regionale wateren komen in totaal 60 veelal kleine waterlichamen voor. Van deze regio-

nale waterlichamen zijn 53 gegraven en hebben daarmee de status kunstmatig. In totaal zijn

16 regionale waterlichamen als beschermd gebied begrensd. Voor alle regionale water-

lichamen moet getoetst worden of ze aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water

voldoen. Het is echter niet verplicht om over alle kleine waterlichamen afzonderlijk te

rapporteren. Het is toegestaan om rapportages over kleine waterlichamen van hetzelfde type

te aggregeren.

3.4 Grensoverschrijdende oppervlaktewaterlichamen 

Dertien oppervlaktewaterlichamen grenzen aan vergelijkbare waterlichamen op Belgisch of

Vlaams grondgebied. Het gaat om vijf waterlichamen in de rijkswateren en acht in de regio-

nale wateren. Nederland zal de milieudoelstellingen, de maatregelen en de monitoring in

deze waterlichamen afstemmen met de Belgische Federale Staat (voor het Zeeuwse

Kustwater) en met het Vlaamse Gewest (voor de overige waterlichamen). Binnen Scaldit

maken de lidstaten een gezamenlijke beschrijving van de kenmerken en de problemen van

de oppervlaktewaterlichamen nabij de landsgrenzen.
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Oppervlaktewaterlichamen met grensoverschrijdende in- en/of uitstroom
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