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1. Inleiding 
 
Het waterkwaliteitsbeleid van het hoogheemraadschap wordt o.a. bepaald door de 
Kaderrichtlijn Water (KRW): een Europese richtlijn die is verankerd in de Nederlandse 
wetgeving. Deze richtlijn streeft naar het bereiken van een goede kwaliteit van het 
oppervlakte- en grondwater in Europa. Deze bijlage beschrijft de maatregelen die het 
hoogheemraadschap daarvoor uitvoert voor 2015. De maatregelen zijn tot stand 
gekomen in overleg met betrokken partijen binnen het beheersgebied. Een volledig 
verslag hiervan is te vinden in het rapport “Kaderrichtlijn Water (2008), beheersgebied 
HHSK” (literatuur 1). Voor een juist begrip van de geplande maatregelen van HHSK is de 
belangrijkste informatie uit dit rapport samengevat in deze bijlage van het WBP Daarin 
beschrijven factsheets per waterlichaam de huidige waterkwaliteit, de uit te voeren 
maatregelen en de beoogde kwaliteit in de toekomst. 
 
2. KRW opgave 
 
De KRW maakt een onderscheid tussen een goede chemische toestand en een goede 
ecologische toestand (zie figuur). 

 
De goede chemische toestand geldt voor alle wateren in Europa en wordt getoetst aan 
een lijst met de zogenaamde “prioritaire stoffen” (A1): een lijst met 39 toxische stoffen 
waar de EU normen voor heeft vastgesteld. Er is één prioritaire stof aangetroffen met 
concentraties boven de norm: zie de factsheets.

Goede toestand 

Goede chemische 
toestand (alle 
wateren) 
 

Goede ecologische 
toestand (water-
lichamen) 
 

Prioritaire stoffen 
en stoffen met 
EU-norm (A1) 

Overige relevante 
stoffen (A2) 

Biologische 
kwaliteitselementen 
(A3) 

Biologie ondersteunende 
parameters 

Algemene fysisch-
chemische parameters 
(B) 

Hydromorfologische 
kwaliteitselementen 
(C) 
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De ecologische doelen van de KRW gelden alleen voor de waterlichamen (zie kaart) en 
bestaat uit een aantal onderdelen: 

• Een lijst met overige relevante stoffen (A2): dit is een landelijk vastgestelde lijst 
van zo’n 150 toxische stoffen zoals zware metalen, PAK’s en 
gewasbeschermingsmiddelen. De normen zijn veelal gelijk aan de oude “MTR”. 

• Een lijst met stroomgebiedrelevante stoffen: voor het stroomgebied Rijn zijn 15 
probleemstoffen geselecteerd, met onder andere metalen, 
gewasbeschermingsmiddelen en PCB’s. 

• Biologische kwaliteitselementen: hieronder vallen de 4 belangrijkste biologische 
kwaliteitselementen (A3: algen, waterplanten, macrofauna & vis), een aantal 
algemene fysisch-chemische parameters (B, zoals nutriënten) en 
hydromorfologische kwaliteitselementen (C, bijv. de aanwezigheid van 
beschoeiing). Voor de waterlichamen binnen HHSK zijn de normen voor deze 
biologische kwaliteitselementen overgenomen uit landelijke voorzetten (sloten & 
kanalen: literatuur 2) of volgens EU richtlijnen uit landelijke voorzetten (meren & 
plassen: literatuur 3).  

Geen van de waterlichamen voldoet op dit moment aan de ecologische norm (in de KRW 
terminologie het Goed Ecologisch Potentieel ofwel GEP). De kwaliteit is meestal slecht of 
ontoereikend. De belangrijkste oorzaken zijn: 
§ De belasting met voedingsstoffen stikstof en fosfaat, waardoor het water voedselrijk 

en veelal troebel is. 
§ De huidige inrichting en het intensieve beheer van het water, waardoor er minder 

waterplanten, vis en andere organismen voorkomen dan wenselijk en mogelijk zou 
zijn. 

§ De ‘one out all out’ systematiek van de KRW, waardoor een onvoldoende score op 
één onderdeel inhoudt dat de totale score onvoldoende is. 

 
3. Maatregelen 
 
Om te voldoen aan de chemische normen is beleid op Europees en landelijk niveau 
noodzakelijk, zie daarvoor het Nationaal waterplan. Bij de keuze van de regionale 
maatregelen is het verbeteren van de ecologische kwaliteit leidend. Per waterlichaam is 
een lijst van zinvolle verbeteringsmogelijkheden gemaakt. In overleg met betrokken 
partijen is bepaald welke verbeteringen de komende jaren haalbaar en betaalbaar zijn. 
Deze staan in onderstaande tabel. Belangrijkste argumenten voor juist deze maatregelen 
zijn: 
1. In het eerdere waterkwaliteitsbeleid zijn al veel kansrijke maatregelen ter 

verbetering van de waterkwaliteit voorzien. Daarom is het grootste deel van de KRW 
maatregelen uit bestaande plannen en beleid overgenomen. Hieronder vallen aanleg 
van natuurvriendelijke oevers, rioleren van glastuinbouwbedrijven en de integrale 
aanpak van enkele plassen. 

2. Belangrijke waterkwaliteitsverbeteringen zijn vooral mogelijk bij ruimtelijke 
ontwikkelingen zoals in de Zuidplaspolder en in de geplande natuurgebieden in de 
Krimpenerwaard. Deze ontwikkelingen hebben een lange doorlooptijd. Het wordt niet 
zinvol geacht vooruitlopend op deze ontwikkelingen maatregelen te nemen. 

3. Nieuwe maatregelen sluiten aan op reeds uitgevoerde maatregelen (bijvoorbeeld 
voor de Bergse plassen) en bij de huidige kennis en inzichten over 
verbeteringsmogelijkheden (bijvoorbeeld het mogelijk maken van vismigratie). 

4. In diverse wateren moet de komende tijd eerst onderzoek worden uitgevoerd 
voordat de juiste verbeteringsmaatregelen gekozen en concreet benoemd kunnen 
worden 

Verdere informatie over maatregelen is te vinden in het rapport “Kaderrichtlijn Water 
(2008), beheersgebied HHSK” (literatuur 1). De maatregelenlijst in dit rapport verschilt 
deels van de onderstaande maatregelenlijst omdat: 
• Bij nadere beschouwing sommige maatregelen niet met zekerheid gerealiseerd 

kunnen worden voor 2015, maar pas later.  
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• De maatregel een regeling vraagt die alleen gebiedsbreed binnen het werkgebied 
van HHSK ingevoerd kan worden (bijv. vergoeden extra diep baggeren). Hiervoor 
is vooralsnog niet gekozen. 

• Sommige maatregelen afhankelijk zijn van de medewerking van particulieren 
(vooral agrariërs). Een voorbeeld is de ontwikkeling van natuurvriendelijke 
oevers. De bereidheid tot medewerking is onderzocht om de verwachte omvang 
en kosten van deze maatregelen te kunnen inschatten. De daadwerkelijke 
medewerking is echter onzeker. Deze maatregelen bestaan daarom uit datgene 
waar de overheidsorganisaties voor verantwoordelijk kunnen zijn: stimulering via 
voorlichting en financiële regelingen. 

Bij voorkomende verschillen met het rapport (lit.1) is de onderstaande lijst bepalend. 
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De maatregelen in de voorgaande tabel hebben allemaal betrekking op het beheergebied 
van HHSK. Sommige poldergemalen en sommige awzi’s lozen op omliggende rivieren. 
Rijkswaterstaat heeft bepaald welke maatregelen daar nodig zijn. Voor de Hollandse 
IJssel is daarbij een onderzoek gepland naar de herkomst van nutriënten. HHSK werkt 
aan dit onderzoek mee. 
 
4. Verwachte effecten 
 
De volgende tabel laat het ingeschatte effect van de maatregelen zien. De KRW kent vier 
klassen: slecht, ontoereikend, matig en goed. De score ‘goed’ komt overeen met het 
GEP. Per waterlichaam is de slechtst scorende biologische kwaliteitselement bepalend 
voor de ecologische score (‘one out all out’). 
 
Waterlichaam Huidige situatie Verwachting 

2015 
Verwachting 2027 

Plassen    
Bergse Plassen ontoereikend ontoereikend goed 
Kralingse Plas slecht ontoereikend goed 
Zevenhuizerplas matig matig goed 
Recreatiewateren    
Bleiswijkse Zoom slecht slecht goed 
Hoge Bergse Bos slecht slecht goed 
Lage Bergse Bos slecht slecht goed 
’t Weegje ontoereikend ontoereikend goed 
Boezems Schieland    
Rotteboezem ontoereikend ontoereikend matig 
Rottemeren slecht slecht matig 
Ringvaart ontoereikend ontoereikend goed 
Vaart Bleiswijk ontoereikend ontoereikend matig 
Stedelijk gebied    
Krimpen a/d IJssel ontoereikend ontoereikend matig 
Prins Alexanderpolder ontoereikend matig matig 
Polders Schieland    
Binnenwegsepolder slecht slecht matig 
Polder Bleiswijk slecht slecht matig 
Zuidplaspolder Noord ontoereikend ontoereikend goed 
Zuidplaspolder Zuid ontoereikend ontoereikend goed 
Veenweidegebied    
Bergambacht ontoereikend ontoereikend matig 
Den Hoek & Schuwagt ontoereikend ontoereikend matig 
Kromme Geer en Zijde ontoereikend ontoereikend matig 
Stolwijk ontoereikend ontoereikend matig 
Waterrijk gebied 
Berkenwoude  

ontoereikend ontoereikend matig 

Waterrijk EGB ontoereikend ontoereikend matig 

 
Toelichting op het effect van de maatregelen: 
1. Voor enkele wateren kan in 2015 een verbetering van ten minste één klasse worden 

behaald; alle wateren scoren in 2027 in de hoogste of de één na hoogste klasse. 
2. In wateren waar tot 2015 (vrijwel) alleen onderzoeksmaatregelen zijn voorzien 

worden pas na 2015 verbeteringen gerealiseerd; de effecten daarvan zijn nog niet 
meegenomen in de bovenstaande tabel.  

3. De score is sterk afhankelijk van autonome ontwikkelingen zoals 
functieveranderingen in het gebied. Deze gebieden kunnen - mede voor de 
waterkwaliteit - optimaal worden ingericht en beheerd. Zonder functieveranderingen 
zijn de mogelijkheden voor het realiseren van de krw-doelen beperkt. 

4. In de eindsituatie wordt niet overal een goede toestand behaald, vaak ten gevolge 
van het bestaande en thans door het Rijk voorziene mestbeleid.  

5. Naar verwachting neemt de omvang van het landbouwareaal de komende jaren af. 
De belasting met meststoffen wordt in dat geval aanzienlijk beperk. Hierdoor wordt 
ook na 2015 een verdergaande verbetering van de waterkwaliteit verwacht .  
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5. Taakverdeling en uitvoering  
 
De verschillende overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen deel 
van de maatregelen. HHSK is als waterkwaliteitsbeheerder de trekker voor de meeste 
KRW maatregelen in het beheergebied. Gemeenten zijn vooral verantwoordelijk voor de 
rioleringsmaatregelen, zoals het aansluiten van de glastuinbouw, en voor het uitvoeren 
van waterkwaliteitsmaatregelen via stedelijke waterplannen en bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. De provincie is verantwoordelijk voor het meenemen van KRW 
maatregelen in ontwikkelingen (bijv. functieveranderingen) waarvoor zij initiatiefnemer 
zijn. 
 
6. Vervolgproces 
 
De effecten van alle voorgenoemde maatregelen op de waterkwaliteit worden gevolgd in 
de tijd. Deze monitoring is op zowel landelijk als stroomgebiedsniveau terug te vinden in 
het rapport “Samenvatting Nederlandse Monitoringsprogramma’s voor 
deelstroomgebieden Rijndelta, Maas, Schelde en Eems” (literatuur 4). HHSK voert 
aanvullende monitoring (frequenter en op meer locaties) uit binnen haar eigen 
werkgebied. Via onderzoek en innovatieve pilots wordt meer inzicht verkregen in het nut 
van individuele maatregelen. Deze informatie wordt gebruikt bij het opstellen van het 2e 
Stroomgebiedsbeheersplan (2016-2021). Hierin zullen dus opnieuw keuzes worden 
gemaakt over gewenste, haalbare en betaalbare maatregelen. Uiterlijk in 2027 moet aan 
de KRW doelstellingen zijn voldaan, of moet ontheffing zijn verkregen om daarvan af te 
wijken als de doelstelling niet “haalbaar en betaalbaar” is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatuur 
 

1. Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), 
beheersgebied HHSK. Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam.  

2. Evers, C.H.M., A.J.M. van den Broek, R. Buskens & A. van Leerdam, 2007. 
Omschrijving MEP en conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de 
Kaderichtlijn Water. Versie 25 september 2007. 

3. M. Maessen, E.O.A.M. de Swart, E. van der Pouw Kraan & H. Cuppen, 2008. 
Ecologische normen en beoordeling van de KRW waterlichamen binnen het 
beheersgebied van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. 
Grontmij, Houten. 

4. Samenvatting Nederlandse Monitoringsprogramma’s voor deelstroomgebieden 
Rijndelta, Maas, Schelde en Eems . Ministerie van Verkeer en Waterstaat/DG 
Water, Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland (CSN). Utrecht, December 
2006. 



 9 

Bijlage 1 – Uitgangspunten factsheets 
 
In de factsheets (bijlage 3) worden de oppervlaktewaterlichamen binnen het 
beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
beschreven. Het doel daarvan is om per waterlichaam een compact overzicht te geven 
van de huidige kwaliteit van het waterlichaam, de maatregelen die uitgevoerd gaan 
worden en de beoogde kwaliteit van de waterlichamen in de toekomst. Hieronder wordt 
eerst een toelichting (leeswijzer) gegeven op de informatie per factsheet.  
 
Basisgegevens 
De factsheets geven ten eerste een algemene beschrijving van de waterlichamen. Deze 
algemene beschrijving bestaat uit de volgende onderdelen:  
• Naam: elk waterlichaam heeft een eigen naam meegekregen. 
• Code: elk waterlichaam heeft een unieke code toegekend gekregen. 
• Status: de KRW onderscheidt natuurlijke, sterk veranderde en kunstmatige 

wateren. 
• Type: de watertypen die binnen Nederland voorkomen met hun eigen aanduiding 

met een letter en cijfer en een woordelijke omschrijving. 
• Stroomgebied: het beheersgebied van HHSK valt binnen het stroomgebied van de 

Rijn en het deelstroomgebied Rijn-West. 
• Waterbeheergebied: in deze bijlage staan alleen waterlichamen binnen het 

beheersgebied van HHSK. 
• Provincie: het beheersgebied van HHSK valt geheel binnen de provincie Zuid-

Holland. 
• Gemeente: de waterlichamen kunnen in één of meer gemeenten vallen. 
• Kaart: de ligging van het waterlichaam t.o.v. andere waterlichamen en diverse 

plaatsen. 
• Legenda: toelichting bij de kaart. 
 
Karakterschets 
In de karakterschets staat een korte beschrijving van relevante aspecten voor het doel 
en de maatregelen van dit waterlichaam.    
 
Onderbouwing van de status 
Als een waterlichaam in het verleden is gegraven en dus geen natuurlijke oorsprong 
kent, dan is sprake van een kunstmatig waterlichaam. Bij wateren die van nature al 
bestonden hangt de status af van de mogelijkheden die er zijn om de natuurlijke 
hydromorfologische situatie te herstellen. Als maatregelen gericht op het herstel van 
deze oorspronkelijke, natuurlijke hydromorfologische situatie niet mogelijk zijn omdat 
uitvoering ervan leidt tot significante negatieve effecten voor gebruiksfuncties en/of 
milieuaspecten, dan is het water sterk veranderd. De zogenaamde onomkeerbare 
ingrepen worden alleen bij de sterk veranderde wateren aangegeven. Voor de daarbij 
gebruikte afkortingen geldt de volgende toelichting: 
 
S1: Verwijderen waterkeringen 
Het verwijderen van waterkeringen heeft via het mechanisme veiligheid nagenoeg altijd 
negatieve consequenties op één of meerdere gebruiksfuncties. Omdat het areaal waar 
schade optreedt bij het verwijderen van de waterkering over het algemeen vele hectaren 
bedraagt, is het verplaatsen van gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge kosten 
mogelijk.  
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S2: Flexibel peilbeheer in boezemwateren 
Door het hanteren van een flexibeler peilbeheer in het boezemwater kunnen in (extreem) 
natte situaties hogere waterstanden optreden waardoor de kans op overstroming en 
wateroverlast toe neemt. Een gevolg hiervan is een aanzienlijke  schade voor zowel de 
landbouw als het stedelijk gebied.  Omdat het areaal waar schade optreedt door 
wateroverlast over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van hier 
gelegen gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge kosten mogelijk.  De 
scheepvaart vraagt  eveneens om een sterk gereguleerd peil. Zowel een te laag peil 
(i.v.m. minimale diepte voor bevaarbaarheid) als een te hoog peil (i.v.m. voldoende 
hoogte voor passeerbaarheid kruisende infrastructuur) leiden ertoe dat de scheepvaart in 
mogelijkheden wordt beperkt. Het op andere wijze vervoeren van producten is 
noodzakelijk als de functie scheepvaart niet meer kan worden vervuld. Dit heeft per 
saldo veelal negatieve effecten voor het milieu.  
 
S4: Beperken van scheepvaart in grote kanalen 
De beroepsscheepvaart heeft een belangrijke economische functie in Nederland, niet 
alleen als sector op zichzelf, maar ook omdat veel bedrijfstakken afhankelijk zijn van 
aanvoer / afvoer van grondstoffen of producten per schip. Slechts een beperkt aantal 
wateren is toegerust op deze scheepvaartfunctie. Verminderen van de scheepvaart 
betekent dat het transport, gezien het economisch belang, op andere manieren plaats zal 
moeten vinden en dat sprake zal zijn van inkomstenderving voor de sector zelf. De 
alternatieven (meestal vervoer per weg) hebben in verhouding tot de scheepvaart een 
negatievere invloed op het milieu en leiden tot meer energieverbruik. Daarom wordt het 
beperken van scheepvaart vanwege deze effecten als schadelijk voor het milieu 
beschouwd. 
 
 
Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 
De KRW kent meerdere doelen. Generieke doelen voor de chemische toestand zijn 
landelijk en internationaal vastgelegd. De biologische en algemeen fysisch-chemische 
doelen (Goed Ecologisch Potentieel = GEP) gelden specifiek voor waterlichamen en 
worden in deze factsheets weergegeven en gepresenteerd samen met de huidige situatie 
en de verwachte situatie in 2015. 
Voor de waterlichamen die horen bij de watertypen ‘sloten en kanalen’ heeft HHSK de 
landelijk voorgestelde doelen overgenomen. Voor de waterlichamen die meer lijken op 
meren of plassen, heeft HHSK zelf doelen afgeleid volgens de KRW richtlijnen. Voor de 
biologische onderdelen (macrofauna, macrofyten, vis en fytoplankton) wordt het doel 
uitgedrukt in de zogenaamde EKR: ecologische kwaliteits ratio. Voor de sloten en kanalen 
is dit doel standaard 0,6. Voor de meren en plassen hangt het doel af van de 
aanpassingen die zijn gedaan in de maatlatten van de natuurlijke wateren rekening 
houdend met de onomkeerbare ingrepen (zie status). In deze factsheets is de mate van 
aanpassing zichtbaar door de afwijking van het GEP t.o.v. het (standaard) doel van een 
EKR van 0,6. Voor de verschillende kwaliteitsklassen zijn kleuren gebruikt zoals de KRW 
dat voorschrijft: 
• goed = groen; 
• matig = geel; 
• ontoereikend = oranje; 
• slecht = rood. 
De doelen voor de fysische-chemie zijn afgestemd op de biologische doelen en 
weergegeven in de eenheden die bij de betreffende parameter passen. 
In de tabellen staan de gebruikte afkortingen voor het volgende: 
 
G1: Gebruik GET-waarde van maatlat natuurlijke wateren 
Als doelstelling is de GET-waarde overgenomen uit de rapportage Van der Molen & Pot 
[red], 2007 (STOWA 2007 32, RWS-WD 2007 018). 
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G2: Gebruik default-waarde sloten en kanalen 
Als doelstelling is de GEP-waarde overgenomen uit de rapportage Evers & Knoben [red], 
2007 (STOWA 2007 32b, RWS-WD 2007 019).  
 
G3: Gebruik waarde volgens regionale (aangepaste) maatlat 

De GEP-waarde voor dit kwaliteitselement is gebaseerd op expert-kennis van de 
waterbeheerder, waarbij gebruik wordt gemaakt van een maatlat die afwijkt van de 
landelijke standaard. Daarbij is gebruik gemaakt van één van de volgende methoden 
die verder is beschreven in de gebiedrapportages: 
- Voor het kwaliteitselement is een GEP-waarde gehanteerd ter hoogte van het 

Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP);  
- De hoogte van het GEP is bepaald door het MEP te verminderen met gezamenlijke 

effect van (soorten) hydromorfologische herstelmaatregelen die weinig bijdragen 
aan het behalen van de doelstelling voor het desbetreffende kwaliteitselement; 

- De hoogte van het GEP is bepaald door het MEP voor het betreffende 
kwaliteitselement te verminderen met de effecten van hydromorfologische 
herstelmaatregelen die door locale omstandigheden niet volledig uitvoerbaar zijn;  
de effecten van het niet-uitvoerbare deel van de maatregelen worden daarbij in 
mindering gebracht; 

- De hoogte van het GEP wordt berekend door het MEP met een vast percentage te 
verlagen; 

- Doordat in de uitgangssituatie al sprake is van een (zeer) goede situatie voor dit 
kwaliteitselement is de doelstelling hieraan gelijk gesteld. Hiermee wordt tevens 
voldaan aan het principe van ‘geen achteruitgang’.  

 
Maatregelenoverzicht 2010-2015 
Per waterlichaam zijn de maatregelen aangegeven die genomen zullen worden in de 
periode 2010-2015. De maatregelen waarvan nog niet duidelijk is in welk waterlichaam 
ze precies genomen zullen worden, zijn voorafgaand aan de factsheets van de individuele 
waterlichamen beschreven (zie onder kop: Algemene maatregelen). Alle genoemde 
maatregelen vallen onder de resultaatplicht van de KRW. Er kunnen daarnaast nog 
andere maatregelen worden uitgevoerd, maar die zijn niet opgenomen omdat de 
uitvoering daarvan nu nog onzeker is.  
 
Onderbouwing van de fasering 
Volgens de KRW moeten de milieudoelstellingen in 2015 worden gehaald, maar er zijn 
mogelijkheden om deze doelen later (in 2021 of zelfs in 2027) te halen.  Per 
waterlichaam is beargumenteerd welke maatregelen in de periode 2010-2015 kunnen 
worden gerealiseerd en welke pas daarna  (voor zover nu al bekend). De verwachting is 
dat geen van de waterlichamen binnen het werkgebied van HHSK al in 2015 zal voldoen 
aan de doelstellingen. De redenen daarvoor staan aangegeven per waterlichaam (zie 
uitleg codes hieronder) en bij de chemische toestand. 
 
F1: Natuurlijke omstandigheden - nalevering, historische belasting 
De waterkwaliteit van het oppervlaktewater wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten 
via het grondwater uitspoelen. De hoge concentraties in het grondwater zijn onder 
andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in het verleden. 
Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft 
tot gevolg dat de bron voor beïnvloeding van het grondwater afneemt, maar de 
doorwerking van grond- naar oppervlaktewater is een traag proces. Om deze reden zal in 
2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn. 
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F2: Natuurlijke omstandigheden - trage effecten van maatregelen 
Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode 
uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren 
voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, 
bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. 
Om deze redenen zijn de effecten van maatregelen in de eerste planperiode pas in de 
tweede planperiode volledig van kracht en worden in deze planperiode geen aanvullende 
maatregelen getroffen. 
 
F5: Technisch onhaalbaar – synergie met andere beleidsvoornemens 

De uitvoering van maatregelen voor het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op 
zichzelf, ook andere (water)opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het  is hierbij van 
belang dat voor de uitvoering gezocht wordt naar synergie zodat niet meerdere malen na 
elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, graafwerkzaamheden worden 
uitgevoerd e.d. Andere (water)opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als de 
gewenste uitvoering voor de KRW. Om te voorkomen dat onevenredig hoge kosten in 
deze planperiode moeten worden gemaakt., wordt ervoor gekozen om de KRW-
maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te voeren  Het gevolg hiervan is 
dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden 
afgerond.  
 
F6: Technisch onhaalbaar – uitvoeringscapaciteit  
Inrichtingsmaatregelen vormen een groot deel van het maatregelpakket. Zowel 
overheden als uitvoerende organisaties (aannemers) voeren momenteel al maatregelen 
uit. Het totale voorgestelde pakket aan KRW-maatregelen vraagt een forse versnelling 
van uitvoering als het hele pakket voor 2015 wordt gerealiseerd. Voorbereiding en 
uitvoering vragen specifieke kennis en capaciteiten, die in beperkte mate aanwezig is. 
Uitvoering van alle benodigde inrichtingsmaatregelen in de eerste planperiode van het 
SGBP is dan ook niet mogelijk. Om deze reden wordt gefaseerd. 
 
F8: Onevenredig kostbaar – te hoge lasten 
Uitvoering van alle maatregelen voor het bereiken van de goede toestand/potentieel 
binnen de eerste planperiode stuit op te grote financiële beperkingen. Om de 
lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte te houden, wordt 
gekozen voor een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na 
2015. In afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen 
in de toekomst en het vaststellen van aanvullende maatregelen op nationaal en 
internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot fasering en wordt 
nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale 
waterplan / omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien. 
 
Chemische toestand en overige relevante stoffen 
De wateren binnen HHSK voldoen nog niet aan chemische normen. HHSK is daarin niet 
uniek. Uit de Ex ante evaluatie KRW uitgevoerd door het Planbureau voor de 
Leefomgeving blijkt dat voor een aantal hardnekkige knelpunten volledige realisatie van 
de doelen van de KRW met de nu voorliggende maatregelen in 2015 niet waarschijnlijk is 
en dat aanspraak moet worden gemaakt op het faseren van de gewenste doelrealisatie. 
De knelpunten betreffen met name de aanpak van waterverontreiniging door diffuse 
bronnen vanuit de landbouw (o.a. stikstof, fosfaat, gewasbeschermingsmiddelen) en 
verkeer en vervoer (o.a. stikstof, PAK’s).  
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Om alle doelen van de KRW voor deze stoffen te kunnen realiseren zijn extra 
maatregelen noodzakelijk. Hiertoe worden de volgende lijnen bewandeld: 

1. Het nationale beleid wordt voortgezet gericht op het verder terugdringen van 
emissies via het ontwikkelen en voorschrijven van de nieuwste kosteneffectieve 
technieken. Voor diffuse bronnen is het Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen 
waterverontreiniging het kader. Dit programma is op 20 december 2007 door de 
minister van VROM aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor nutriënten wordt de 
komende jaren maximaal ingezet op maatregelen die onderdeel uitmaken van het 
4e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Voor gewasbeschermingsmiddelen worden 
maatregelen genomen die onderdeel uitmaken van het toelatingsbeleid, 
gebaseerd op Europese uitgangspunten. Emissies uit de waterketen worden 
aangepakt op basis van de stand der techniek, in belangrijke mate in Europees 
verband overeenkomen. 

2. In het KRW-maatregelenprogramma tot 2015 is een grote hoeveelheid (ruim 
1.000 voor de vier stroomgebiedbeheerplannen tezamen) onderzoeksmaatregelen 
opgenomen. Het gaat om maatregelen waarvan in de gebiedsprocessen duidelijk 
werd dat deze nog niet konden worden geprogrammeerd omdat er onvoldoende 
kennis is over het effect en/of de economische consequenties van deze 
maatregelen en daarmee de kosteneffectiviteit. Op basis van de resultaten van 
deze onderzoeken is de verwachting dat na 2015 diverse aanvullende 
maatregelen genomen kunnen worden.  

3. Het Rijk stimuleert innovatief onderzoek met het Nationale Innovatieprogramma 
KRW waarvoor tot en met 2011 een bedrag van 75 miljoen euro beschikbaar is 
gesteld. Met dit programma wordt beoogd hardnekkige knelpunten met 
betrekking tot de waterkwaliteit te helpen oplossen. De verwachting is dat op 
basis van resultaten hiervan voor de periode na 2015 het nu voorliggende KRW-
maatregelenprogramma kan worden aangevuld met nieuwe maatregelen waarvan 
is gebleken dat deze kosteneffectief zijn.   

4. Door de benedenstrooms gelegen ligging van Nederland in de internationale 
stroomgebieden is Nederland voor het realiseren van doelen voor diffuse 
verontreiniging in belangrijke mate afhankelijk van maatregelen die door de 
Europese Commissie in Europees verband verplicht worden gesteld en die ook in 
bovenstaande landen worden genomen. Mede met het oog op het gewenste 
Europese level-playing field en behoud van een concurrerend bedrijfsleven zet 
Nederland in op het maken van benodigde afspraken voor aanvullende 
maatregelen in Europees verband.  

 
Volgens de hierboven geschetste lijnen is voor een beperkt aantal stoffen fasering van 
doelrealisatie na 2015 noodzakelijk. Op dit moment is het onzeker welke kosteneffectieve 
aanvullende maatregelen in de toekomst (na 2015) genomen kunnen worden en wat 
daarvan het effect is. Daarbij is ook onduidelijk welke maatregelen op Europees niveau 
aanvullend verplicht gaan worden. Deze onzekerheden vormen het belangrijkste 
argument om stapsgewijs tot en met 2027 de uitvoering ter hand te nemen waarbij in 
2021 zal worden  bezien voor welke parameters en in welke mate doelverlaging alsnog 
moet worden geconcretiseerd.  
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Bijlage 2 - Algemene maatregelen 
Van sommige maatregelen is nu nog niet duidelijk in welk waterlichaam ze precies 
worden uitgevoerd. Wel is duidelijk in welke groep van waterlichamen deze maatregelen 
zullen worden uitgevoerd. De resultaatplicht van deze maatregelen geldt daarom voor 
deze groep. Dit geldt soms ook voor maatregelen die na 2015 beoogd zijn. De 
maatregelen en de groepen waarvoor dit geldt staan hieronder vermeld. Nadere 
informatie over de waterlichamen zelf staat op de volgende pagina’s. 
 
Waterlichamen groep 

Naam Code 

ROTTE BOEZEM NL39_01 
VAART BLEISWIJK NL39_02 

RINGVAART NL39_03 
ZEVENHUIZERPLAS NL39_04 

LAGE BERGSE BOS NL39_05 

BLEISWIJKSE ZOOM NL39_06 
BERGSE PLASSEN NL39_07 

KRALINGSE PLAS NL39_08 
ROTTE MEREN NL39_09 

’T WEEGJE NL39_10 

SLOTEN WATERRIJK EGB NL39_11 
SLOTEN WATERRIJK BERKENWOUDE NL39_12 

POLDER BLEISWIJK NL39_13 
BINNENWEGSE POLDER NL39_14 

ZUIDPLASPOLDER NOORD NL39_15 

POLDER PRINS ALEXANDER NL39_17 
ZUIDPLASPOLDER ZUID NL39_18 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL NL39_19 
KROMME, GEER EN ZIJDE NL39_20 

STOLWIJK NL39_21 

BERGAMBACHT NL39_22 
DEN HOEK EN SCHUWACHT NL39_23 

HOGE BERGSE BOS NL39_24 
Maatregelenoverzicht 2010-2015 

De volgende maatregelen zijn voorzien in deze groep van waterlichamen in de periode 2010-2015: 

Omschrijving Omvang Eenheid Initiatiefnemer 

vispasseerbaarheid kunstwerken 6 stuks  Waterschap 

 
Waterlichamen groep 

Naam Code 
ROTTE BOEZEM NL39_01 

ROTTE MEREN NL39_09 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

De volgende maatregelen zijn voorzien in deze groep van waterlichamen in de periode 2010-2015: 

Omschrijving Omvang Eenheid Initiatiefnemer 
onderzoek waterstromen 
omleiden/scheiden 

1 stuks  Waterschap 

oevervegetatie ontwikkelen voor 2015 5 ha Waterschap 

Beheer- en onderhoudsvisie Rotte 1 stuks  Waterschap 

Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam Waterlichamen groep Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam Waterlichamen groep 
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Waterlichamen groep 

Naam Code 
ROTTE BOEZEM NL39_01 

ROTTE MEREN NL39_09 
Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden 
uitgevoerd en het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. De volgende 
maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

Omschrijving Omvang Eenheid Initiatiefnemer 

oevervegetatie ontwikkelen na 
2015 

5 ha Waterschap 

 
 
Waterlichamen groep 

Naam Code 

SLOTEN WATERRIJK EGB NL39_11 
SLOTEN WATERRIJK BERKENWOUDE NL39_12 

KROMME, GEER EN ZIJDE NL39_20 
STOLWIJK NL39_21 

BERGAMBACHT NL39_22 

DEN HOEK EN SCHUWACHT NL39_23 
Maatregelenoverzicht 2010-2015 

De volgende maatregelen zijn voorzien in deze groep van waterlichamen in de periode 2010-2015: 

Omschrijving Omvang Eenheid Initiatiefnemer 
voorlichting aan agrariërs over 
mogelijkheden om de mestemissie te 
verminderen 

1 stuks  Waterschap 

 
 
Waterlichamen groep 
Naam Code 

SLOTEN WATERRIJK BERKENWOUDE NL39_12 
KROMME, GEER EN ZIJDE NL39_20 

STOLWIJK NL39_21 

BERGAMBACHT NL39_22 
DEN HOEK EN SCHUWACHT NL39_23 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

De volgende maatregelen zijn voorzien in deze groep van waterlichamen in de periode 2010-2015: 

Omschrijving Omvang Eenheid Initiatiefnemer 
Financieel stimuleren van de 
ontwikkeling van natuurvriendelijke 
oevers bij particulieren e.d. 

1 stuks  Waterschap 
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Bijlage 3 – Factsheets per oppervlaktewaterlichaam 
 
Op de volgende bladzijden is per waterlichaam de relevante informatie samengevat. De 
nummering van de waterlichamen en de volgorde van de factsheets is als volgt:  
 
 

Naam Code 

ROTTE BOEZEM NL39_01 
VAART BLEISWIJK NL39_02 

RINGVAART NL39_03 
ZEVENHUIZERPLAS NL39_04 

LAGE BERGSE BOS NL39_05 

BLEISWIJKSE ZOOM NL39_06 
BERGSE PLASSEN NL39_07 

KRALINGSE PLAS NL39_08 
ROTTE MEREN NL39_09 

’T WEEGJE NL39_10 

SLOTEN WATERRIJK EGB NL39_11 
SLOTEN WATERRIJK BERKENWOUDE NL39_12 

POLDER BLEISWIJK NL39_13 
BINNENWEGSE POLDER NL39_14 

ZUIDPLASPOLDER NOORD NL39_15 

POLDER PRINS ALEXANDER NL39_17 
ZUIDPLASPOLDER ZUID NL39_18 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL NL39_19 
KROMME, GEER EN ZIJDE NL39_20 

STOLWIJK NL39_21 

BERGAMBACHT NL39_22 
DEN HOEK EN SCHUWACHT NL39_23 

HOGE BERGSE BOS NL39_24 
 
Opmerking: waterlichaam nr. 16 is vervallen. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_01 

  Basisgegevens 

Naam Rotteboezem 
NL39_01 Code 
Sterk veranderd Status 
M14 - Ondiepe gebufferde plassen Type 
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Lansingerland, Rotterdam, 

Zevenhuizen-Moerkapelle 

Karakterschets van het waterlichaam 

De Rotte boezem is de hoofdboezem binnen Schieland en wordt gebruikt voor waterberging en wateraan- en afvoer voor de 
omliggende, lager gelegen polders. Het is een brede watergang met aan weerszijde kades. Op de kades liggen wegen en 
staan soms huizen. Een deel van de Rotte ligt binnen het stedelijk gebied van Rotterdam en een deel in het landelijke gebied. 
Het water wordt intensief gebruikt voor recreatievaart. 

Onderbouwing van de status "Sterk Veranderd" 

KRW Art. 4.3a  
De volgende hydromorfologische herstelmaatregelen zijn voor dit waterlichaam overwogen, maar afgevallen vanwege 
significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin:  

Afgevallen maatregelen 

Milieukwaliteit Gebruiksfunctie 

x Beperken van scheepvaart in grote kanalen 

x Flexibel peilbeheer in boezemwateren 

x x x x Verwijderen waterkeringen 

KRW Art. 4.3b 
Om de volgende redenen is het niet mogelijk om de functie, waarvoor in het verleden ingrepen in het waterlichaam zijn 
uitgevoerd, op een andere wijze te bedienen met aanzienlijk minder schade voor het milieu: 

- geen alternatieven beschikbaar 
- onevenredig hoge kosten 

Voor een nadere motivering van de status ‘sterk veranderd’ wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn 
voor dit waterlichaam de volgende codes van toepassing: S1, S2, S4.  

Toelichting 
De functie boezemwater zorgt voor onnatuurlijk peilbeheer, omdat water moet worden geborgen uit de omliggende 
polder ter voorkoming van wateroverlast 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_01 

Literatuur 
Het waterlichaam is sterk veranderd omdat de voormalige kreek als boezemwater wordt gebruikt en met kades en 
onnatuurlijk peilbeheer wordt voorkomen dat de veiligheid en het gebruik van één van de drukst bevolkste delen van 
Nederland (Rotterdam e.o.) is gewaarborgd. Zie: Ecologische normen en beoordeling van de KRW waterlichamen binnen het 
beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Grontmij, 2008. 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M14 (Ondiepe gebufferde plassen) 

Macrofauna (EKR)  0,42  G3 
Overige waterflora (EKR)  0,5  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,6  G1 
Vis (EKR)  0,35  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,09  G1 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  1,3  G1 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  200  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,9  G1 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,5  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
Het GEP is gebaseerd op: M. Maessen, E.O.A.M. de Swart, E. van der Pouw Kraan & H. Cuppen, 2008. Ecologische 
normen en beoordeling van de KRW waterlichamen binnen het beheersgebied van Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard. Grontmij, Houten. 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

1 Waterschap onderz. mogelijkheden natuurvriendelijke 
oevers 

stuks 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 
-technisch onhaalbaar in verband met uitvoeringscapaciteit 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_01 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2, F6, F8.  

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_02 

  Basisgegevens 

Naam Vaart Bleiswijk 
NL39_02 Code 
Kunstmatig Status 
M10 - Laagveen vaarten en kanalen Type 
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Lansingerland, Rotterdam 

Karakterschets van het waterlichaam 

De vaart Bleiswijk maakt deel van het boezemsysteem binnen Schieland. De vaart wordt alleen gebruikt voor de aanvoer 
water naar de omliggende polders. Aan weerszijde liggen kades of damwanden en op een deel van de kades liggen druk 
bereden wegen. Het omliggend gebied bestaat uit steden en is in gebruik als glastuinbouw. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M10 (Laagveen vaarten en kanalen) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G2 

Overige waterflora (EKR)  0,6  G2 

Fytoplankton (EKR)  0,6  G2 

Vis (EKR)  0,6  G2 

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,15  G2 

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  2,8  G2 

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300  G2 

Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G2 

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,65  G2 

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,0  G2 

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  40-120  G2 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_02 

Toelichting 
Het GEP is gebaseerd op: Evers, C.H.M., A.J.M. van den Broek, R. Buskens & A. van Leerdam, 2007. Omschrijving 
MEP en conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderichtlijn Water. Versie 25 september 2007. 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

1 Waterschap studie optimalisatie waterstromen 
boezemstelsel 

stuks 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2. 

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 
tributyltin Prioritaire stoffen totaal 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_03 

  Basisgegevens 

Naam Ringvaart 
NL39_03 Code 
Kunstmatig Status 
M10 - Laagveen vaarten en kanalen Type 
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Capelle aan den IJssel, Gouda, 

Lansingerland, Moordrecht, Nieuwerkerk 
aan den IJssel, Rotterdam, Waddinxveen, 
Zevenhuizen-Moerkapelle 

Karakterschets van het waterlichaam 

De Ringvaart maakt deel van het boezemsysteem binnen Schieland en wordt gebruikt voor waterberging en wateraan- en 
afvoer voor de omliggende, lager gelegen polders. De watergang is vrij breed, waardoor er deels ruimte is voor een 
gevarieerde waterplantenbegroeiing. De omgeving bestaat zowel uit landelijk als stedelijk gebied.  

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M10 (Laagveen vaarten en kanalen) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G2 

Overige waterflora (EKR)  0,6  G2 

Fytoplankton (EKR)  0,6  G2 

Vis (EKR)  0,6  G2 

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,15  G2 

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  2,8  G2 

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300  G2 

Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G2 

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,65  G2 

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,0  G2 

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  40-120  G2 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_03 

Toelichting 
Het GEP is gebaseerd op: Evers, C.H.M., A.J.M. van den Broek, R. Buskens & A. van Leerdam, 2007. Omschrijving 
MEP en conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderichtlijn Water. Versie 25 september 2007. 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

1 Waterschap Onderhouds- en beheersvisie Ringvaart stuks 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2. 

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_04 

  Basisgegevens 

Naam Zevenhuizerplas 
NL39_04 Code 
Kunstmatig Status 
M20 - Matig grote diepe gebufferde meren Type 

Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Rotterdam, Zevenhuizen-Moerkapelle 

Karakterschets van het waterlichaam 

De Zevenhuizerplas is een diepe zandwinplas die wordt gebruikt voor recreatie en om in te zwemmen. De plas heeft een 
goede chemische waterkwaliteit. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M20 (Matig grote diepe gebufferde meren) 

Macrofauna (EKR)  0,48  G3 
Overige waterflora (EKR)  0,56  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,6  G1 
Vis (EKR)  0,55  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,06  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  0,99  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  200  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  1,7  G1 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,5-8,5  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
Het GEP is gebaseerd op: M. Maessen, E.O.A.M. de Swart, E. van der Pouw Kraan & H. Cuppen, 2008. Ecologische 
normen en beoordeling van de KRW waterlichamen binnen het beheersgebied van Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard. Grontmij, Houten. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_04 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

1 Waterschap onderzoek naar ontwikkeling van ondiepe 
zones 

stuks 

1 Waterschap Beheersvisie aan te leggen ondiepe zone stuks 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

10 aanleg ondiepe zones ontwikkelen na 
2015 

Waterschap ha 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 
-technisch onhaalbaar in verband met uitvoeringscapaciteit 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2, F6, F8.  

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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  Basisgegevens 

Naam Lage Bergse Bos  
NL39_05 Code 
Kunstmatig Status 
M30 - Zwak brakke wateren Type 
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Lansingerland 

Karakterschets van het waterlichaam 

Het Lage Bergse Bos is een recreatiegebied met bos en weiden aan de rand van Rotterdam. In het gebied ligt een slingerende 
plas die gebruikt wordt door hengelaars. De plas staat sterk onder invloed van zoute kwel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M30 (Zwak brakke wateren) 

Macrofauna (EKR)  0,54  G3 
Overige waterflora (EKR)  0,6  G1 
Fytoplankton (EKR)  0,6  G1 
Vis (EKR)  0,24  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,11  G1 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  1,8  G1 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300-3000  G3 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,9  G1 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  6,0-9,0  G1 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
Het GEP is gebaseerd op: M. Maessen, E.O.A.M. de Swart, E. van der Pouw Kraan & H. Cuppen, 2008. Ecologische 
normen en beoordeling van de KRW waterlichamen binnen het beheersgebied van Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard. Grontmij, Houten. 



 27 

 

Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_05 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

1 Waterschap onderzoek functioneren watersysteem stuks 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

1 uitvoering maatregelen na onderzoek 
watersysteem 

Waterschap stuks 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2. 

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_06 

  Basisgegevens 

Naam Bleiswijkse Zoom 
NL39_06 Code 
Kunstmatig Status 
M27 - Matig grote ondiepe 
laagveenplassen 

Type 

Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Lansingerland 

Karakterschets van het waterlichaam 

De Bleiswijkse Zoom is een recreatiegebied met bos en weiden ingeklemd tussen Bleiswijk en de Rotte Boezem in. Het water 
heeft deels een zwemwaterfunctie.  

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M27 (Matig grote ondiepe laagveenplassen) 

Macrofauna (EKR)  0,54  G3 
Overige waterflora (EKR)  0,6  G1 
Fytoplankton (EKR)  0,6  G1 
Vis (EKR)  0,6  G1 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,09  G1 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  1,3  G1 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  200  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,9  G1 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,5  G3 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
Het GEP is gebaseerd op: M. Maessen, E.O.A.M. de Swart, E. van der Pouw Kraan & H. Cuppen, 2008. Ecologische 
normen en beoordeling van de KRW waterlichamen binnen het beheersgebied van Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard. Grontmij, Houten. 
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Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

1 Waterschap onderzoek functioneren waterysteem stuks 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

1 uitvoering maatregelen voortkomend uit 
onderzoek 

Waterschap stuks 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2. 

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 
tributyltin Prioritaire stoffen totaal 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_07 

  Basisgegevens 

Naam Bergse Plassen 
NL39_07 Code 
Kunstmatig Status 
M27 - Matig grote ondiepe 
laagveenplassen 

Type 

Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Rotterdam 

Karakterschets van het waterlichaam 

De Bergse Plassen liggen midden in Rotterdam en bestaand uit een Voor- en Achterplas. De oevers zijn grotendeels bebouwd 
met gewone woningen en op de eilandjes staan recreatiewoningen. Op het water wordt met bootjes gevaren. De waterbodem 
van de plassen is in de periode 2000-2002 gesaneerd. Sinds die tijd zijn ook veel andere maatregelen genomen voor herstel 
van de ecologische kwaliteit. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M27 (Matig grote ondiepe laagveenplassen) 

Macrofauna (EKR)  0,42  G3 
Overige waterflora (EKR)  0,44  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,6  G1 
Vis (EKR)  0,33  G3 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,09  G1 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  1,3  G1 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  250  G3 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  27,5  G3 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,6  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,5  G3 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  50-130  G3 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_07 

Toelichting 
Het GEP is gebaseerd op: M. Maessen, E.O.A.M. de Swart, E. van der Pouw Kraan & H. Cuppen, 2008. Ecologische 
normen en beoordeling van de KRW waterlichamen binnen het beheersgebied van Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard. Grontmij, Houten. 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

40 Waterschap afzanden voorplas ha 
1 Waterschap Bouw gemaal en afvoerwatergang 

Bergweg Zuid 
stuks 

0,5 Waterschap NVO aanleggen km 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2. 

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_08 

  Basisgegevens 

Naam Kralingse Plas  
NL39_08 Code 
Kunstmatig Status 
M27 - Matig grote ondiepe 
laagveenplassen 

Type 

Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Rotterdam 

Karakterschets van het waterlichaam 

De Kralingse Plas ligt in het Kralingse bos, midden in Rotterdam. Er wordt in gevaren en in gezwommen. De waterbodem van 
de plas moet worden gesaneerd. Gekoppeld aan deze sanering zijn andere maatregelen gepland voor een ecologische 
verbetering. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M14 (Ondiepe gebufferde plassen) 

Macrofauna (EKR)  0,42  G3 

Overige waterflora (EKR)  0,45  G3 

Fytoplankton (EKR)  0,6  G1 

Vis (EKR)  0,29  G3 

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,09  G1 

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  1,3  G1 

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  250  G3 

Temperatuur (maximum waarde) (°C)  27,5  G3 

Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,6  G3 

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-9,0  G3 

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  50-130  G3 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_08 

Toelichting 
Het GEP is gebaseerd op: M. Maessen, E.O.A.M. de Swart, E. van der Pouw Kraan & H. Cuppen, 2008. Ecologische 
normen en beoordeling van de KRW waterlichamen binnen het beheersgebied van Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard. Grontmij, Houten. 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

37 Waterschap saneren waterbodem ha 
0,6 Waterschap helofytenfilter aanleggen ha 
76 Waterschap afdekken waterbodem ha 
1 Waterschap Optimaliseren peilbeheer stuks 
1 Waterschap defosfateren inlaatwater stuks 

1 Waterschap Afleiden van voedselrijk water stuks 
0,5 Waterschap Inrichting oever en moeras zones in de 

plas 
ha 

100 Waterschap Aktief biologisch beheer ha 
1 Waterschap aanleg vispassage stuks 

1 Waterschap vispasseerbaar maken gemaal stuks 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2. 

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_08 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_09 

  Basisgegevens 

Naam Rottemeren 
NL39_09 Code 
Kunstmatig Status 
M27 - Matig grote ondiepe 
laagveenplassen 

Type 

Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Lansingerland, Zevenhuizen-Moerkapelle 

Karakterschets van het waterlichaam 

De Rotte Meren zijn twee plassen gelegen in de Rotte boezem en in gebruik als zwemwater en voor recreatievaart. Zie ook de 
beschrijving van de Rotte boezem. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M27 (Matig grote ondiepe laagveenplassen) 

Macrofauna (EKR)  0,42  G3 
Overige waterflora (EKR)  0,55  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,4  G3 
Vis (EKR)  0,6  G1 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,18  G3 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  1,9  G3 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  250  G3 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  27,5  G3 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,6  G3 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,5  G3 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  50-130  G3 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
Het GEP is gebaseerd op: M. Maessen, E.O.A.M. de Swart, E. van der Pouw Kraan & H. Cuppen, 2008. Ecologische 
normen en beoordeling van de KRW waterlichamen binnen het beheersgebied van Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard. Grontmij, Houten. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_09 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 
-technisch onhaalbaar in verband met uitvoeringscapaciteit 
-onevenredig kostbaar in verband met te hoge lasten 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2, F6, F8.  

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 
tributyltin Prioritaire stoffen totaal 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_10 

  Basisgegevens 

Naam 't Weegje 
NL39_10 Code 
Kunstmatig Status 
M27 - Matig grote ondiepe 
laagveenplassen 

Type 

Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Gouda, Moordrecht, Waddinxveen 

Karakterschets van het waterlichaam 

’T Weegje ligt in een landelijk gelegen recreatiegebied en bestaat uit een plas en een veenslotenstelsel. Het park wordt 
extensief gebruikt en deels beheerd voor natuurdoeleinden. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M27 (Matig grote ondiepe laagveenplassen) 

Macrofauna (EKR)  0,48  G3 
Overige waterflora (EKR)  0,55  G3 
Fytoplankton (EKR)  0,6  G1 
Vis (EKR)  0,6  G1 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,09  G1 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  1,3  G1 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  200  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,9  G1 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,5  G3 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
Het GEP is gebaseerd op: M. Maessen, E.O.A.M. de Swart, E. van der Pouw Kraan & H. Cuppen, 2008. Ecologische 
normen en beoordeling van de KRW waterlichamen binnen het beheersgebied van Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard. Grontmij, Houten. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_10 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

1 Waterschap onderzoek functioneren watersysteem stuks 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

1 uitvoeren maatregelen voortkomend uit 
onderzoek 

Waterschap stuks 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2. 

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 

Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_10 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_11 

  Basisgegevens 

Naam Sloten waterrijk EGB 
NL39_11 Code 
Kunstmatig Status 
M8 - Gebufferde laagveensloten Type 
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan 

den IJssel 

Karakterschets van het waterlichaam 

De polder Esse-, Gans- en Blaardorp is een veenpolder met brede sloten. Het waterlichaam bestaat zowel uit de 
hoofdwaterlopen als de verschillende poldersloten. Het gebruik van het gebied is divers: veeteelt, recreatie en golfbaan. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M8 (Gebufferde laagveensloten) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G2 

Overige waterflora (EKR)  0,6  G2 

Vis (EKR)  0,6  G2 

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,22  G2 

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  2,4  G2 

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300  G2 

Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G2 

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,0  G2 

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  35-120  G2 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
De GEP is gebaseerd op: Evers, C.H.M., A.J.M. van den Broek, R. Buskens & A. van Leerdam, 2007. Omschrijving 
MEP en conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderichtlijn Water. Versie 25 september 2007. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_11 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

1 Waterschap doorspoelen stuks 
5 Waterschap ontwikkelen oevervegetatie km 
1 Waterschap Beheers- / inrichtingsvisie water en oevers stuks 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

5 ontwikkelen oevervegetatie Waterschap km 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2. 

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_12 

  Basisgegevens 

Naam Sloten waterrijk Berkenwoude 
NL39_12 Code 
Kunstmatig Status 
M8 - Gebufferde laagveensloten Type 
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Vlist 

Karakterschets van het waterlichaam 

Rond de plaats Berkenwoude ligt een veenpolder met brede sloten. Buiten het dorp is het land in gebruik voor veeteelt en 
natuurbeheer. Het waterlichaam bestaat zowel uit de hoofdwaterlopen als de verschillende poldersloten. De waterhuishouding 
zal naar verwachting in de komende jaren worden aangepast in het kader van een landinrichting. Dit zal leiden tot aanpassing 
van het waterlichaam. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M8 (Gebufferde laagveensloten) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G2 
Overige waterflora (EKR)  0,6  G2 
Vis (EKR)  0,6  G2 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,22  G2 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  2,4  G2 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300  G2 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G2 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,0  G2 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  35-120  G2 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelicht ing op de factsheets. 

Toelichting 
De GEP is gebaseerd op: Evers, C.H.M., A.J.M. van den Broek, R. Buskens & A. van Leerdam, 2007. Omschrijving 
MEP en conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderichtlijn Water. Versie 25 september 2007. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_12 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

1,5 Waterschap Helofytenfilter AWZI Berkenwoude ha 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 
-technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2, F5.  

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_13 

  Basisgegevens 

Naam Polder Bleiswijk 
NL39_13 Code 
Kunstmatig Status 
M1a - Zoete sloten (gebufferd) Type 
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Lansingerland 

Karakterschets van het waterlichaam 

Polder Bleiswijk is een ontveende polder met smalle diep gelegen sloten. In het gebied liggen  veel glastuinbouwbedrijven en 
vrij veel stedelijk gebied. Het waterlichaam is een deel van de hoofdwatergangen die het water afvoeren naar de Rotte 
boezem. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M1a (Zoete sloten (gebufferd)) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G2 

Overige waterflora (EKR)  0,6  G2 

Vis (EKR)  0,6  G2 

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,22  G2 

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  2,4  G2 

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  150  G2 

Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G2 

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,5  G2 

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  35-120  G2 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
De GEP is gebaseerd op: Evers, C.H.M., A.J.M. van den Broek, R. Buskens & A. van Leerdam, 2007. Omschrijving 
MEP en conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderichtlijn Water. Versie 25 september 2007. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_13 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

1,2 Waterschap oevervegetatie ontwikkelen km 
110 Gemeente aansluiten glastuinbouw op riolering stuks 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2. 

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 
tributyltin Prioritaire stoffen totaal 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgeb iedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_14 

  Basisgegevens 

Naam Binnenwegse polder 
NL39_14 Code 
Kunstmatig Status 
M1a - Zoete sloten (gebufferd) Type 
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Lansingerland, Zoetermeer 

Karakterschets van het waterlichaam 

De Binnenwegse polder is een polder met nu nog veel akkerbouw en smalle diep gelegen watergangen. De komende jaren 
wordt het gebied omgezet in stedelijk gebied, bedrijventerrein en recreatiegebied. Het waterlichaam is een deel van de 
hoofdwatergangen die het water afvoeren naar de Rotte boezem. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M1a (Zoete sloten (gebufferd)) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G2 

Overige waterflora (EKR)  0,6  G2 

Vis (EKR)  0,6  G2 

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,22  G2 

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  2,4  G2 

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  150  G2 

Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G2 

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,5  G2 

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  35-120  G2 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
De GEP is gebaseerd op: Evers, C.H.M., A.J.M. van den Broek, R. Buskens & A. van Leerdam, 2007. Omschrijving 
MEP en conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderichtlijn Water. Versie 25 september 2007. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_14 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 
-technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2, F5.  

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 
tributyltin Prioritaire stoffen totaal 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_15 

  Basisgegevens 

Naam Zuidplaspolder Noord 
NL39_15 Code 
Kunstmatig Status 
M1a - Zoete sloten (gebufferd) Type 
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Moordrecht, Waddinxveen 

Karakterschets van het waterlichaam 

De Zuidplaspolder is een drooggemaakte polder met een gevarieerd landgebruik: wonen, bedrijventerrein, glastuinbouw en 
open teelt landbouw. De komende jaren zal het stedelijk gebied zich uitbreiden in het noordelijk deel van deze polder. Het 
waterlichaam is een deel van de hoofdwatergangen die het water afvoeren naar de Ringvaart boezem. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M1a (Zoete sloten (gebufferd)) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G2 
Overige waterflora (EKR)  0,6  G2 
Vis (EKR)  0,6  G2 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,22  G2 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  2,4  G2 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  150  G2 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G2 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,5  G2 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  35-120  G2 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
De GEP is gebaseerd op: Evers, C.H.M., A.J.M. van den Broek, R. Buskens & A. van Leerdam, 2007. Omschrijving 
MEP en conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderichtlijn Water. Versie 25 september 2007. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_15 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

3,3 Gemeente oevervegetatie ontwikkelen km 
130 Gemeente glastuinbouwbedrijven aansluiten op 

riolering 
stuks 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2. 

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 
tributyltin Prioritaire stoffen totaal 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_17 

  Basisgegevens 

Naam Polder Prins Alexander 
NL39_17 Code 
Kunstmatig Status 
M3 - Gebufferde (regionale) kanalen Type 
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan 

den IJssel, Rotterdam 

Karakterschets van het waterlichaam 

Polder Prins Alexander bestaat deels uit stedelijk (gemeente Rotterdam en Capelle a/d IJssel) en deels uit landelijk gebied. 
Het waterlichaam is de hoofdwatergang die het water af- en aanvoert naar de Ringvaart boezem. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M3 (Gebufferde (regionale) kanalen) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G2 
Overige waterflora (EKR)  0,6  G2 
Fytoplankton (EKR)  0,6  G2 
Vis (EKR)  0,6  G2 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,15  G2 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  2,8  G2 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300  G2 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G2 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,65  G2 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,5  G2 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  40-120  G2 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
De GEP is gebaseerd op: Evers, C.H.M., A.J.M. van den Broek, R. Buskens & A. van Leerdam, 2007. Omschrijving 
MEP en conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderichtlijn Water. Versie 25 september 2007. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_17 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

2 Gemeente NVO Nieuwerkerksetocht  km 
4 Gemeente 4 Ha afkoppelen Schollevaar ha 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

2 Verbreding en NVO Schollevaartsetocht Gemeente km 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2. 

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_18 

  Basisgegevens 

Naam Zuidplaspolder Zuid 
NL39_18 Code 
Kunstmatig Status 
M8 - Gebufferde laagveensloten Type 
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, 

Zevenhuizen-Moerkapelle 

Karakterschets van het waterlichaam 

De Zuidplaspolder is een drooggemaakte polder met een gevarieerd landgebruik: wonen, bedrijventerrein, glastuinbouw en 
open teelt landbouw. De komende jaren zal het stedelijk gebied zich uitbreiden in het zuidelijk deel van deze polder en zal een 
deel van de landbouwgrond worden omgezet in natuurgebied. Het waterlichaam is een deel van de hoofdwatergangen die het 
water afvoeren naar de Hollandse IJssel. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M8 (Gebufferde laagveensloten) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G2 
Overige waterflora (EKR)  0,6  G2 
Vis (EKR)  0,6  G2 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,22  G2 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  2,4  G2 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300  G2 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G2 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,0  G2 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  35-120  G2 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
De GEP is gebaseerd op: Evers, C.H.M., A.J.M. van den Broek, R. Buskens & A. van Leerdam, 2007. Omschrijving 
MEP en conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderichtlijn Water. Versie 25 september 2007. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_18 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

1,3 Waterschap oevervegetatie ontwikkelen in diverse 
watergangen 

km 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

3,3 oevervegetatie ontwikkelen in diverse 
watergangen 

Provincie km 

1,3 oevervegetatie ontwikkelen in diverse 
watergangen 

Waterschap km 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 
-technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2, F5.  

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 
tributyltin Prioritaire stoffen totaal 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_19 

  Basisgegevens 

Naam Krimpen aan den IJssel 
NL39_19 Code 
Kunstmatig Status 
M8 - Gebufferde laagveensloten Type 
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Krimpen aan den IJssel 

Karakterschets van het waterlichaam 

Krimpen aan den IJssel is de grootste stad in de Krimpenerwaard. Het waterlichaam bestaat uit een deel van de 
hoofdwatergangen binnen de kern. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M8 (Gebufferde laagveensloten) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G2 
Overige waterflora (EKR)  0,6  G2 
Vis (EKR)  0,6  G2 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,22  G2 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  2,4  G2 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300  G2 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G2 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,0  G2 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  35-120  G2 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
De GEP is gebaseerd op: Evers, C.H.M., A.J.M. van den Broek, R. Buskens & A. van Leerdam, 2007. Omschrijving 
MEP en conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderichtlijn Water. Versie 25 september 2007. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_19 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

3,2 Waterschap aanleg nvo's km 
1500 Waterschap baggeren extra waterdiepte m3 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2. 

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_20 

  Basisgegevens 

Naam Kromme, Geer en zijde 
NL39_20 Code 
Kunstmatig Status 
M8 - Gebufferde laagveensloten Type 
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Ouderkerk 

Karakterschets van het waterlichaam 

De polder Kromme, Geer en Zijde is een veenpolder met overwegend veeteelt. Het waterlichaam beslaat een deel van de 
hoofdwatergangen die het water uit de polder afvoeren. De waterhuishouding zal naar verwachting in de komende jaren 
worden aangepast in het kader van een landinrichting. Dit zal leiden tot aanpassing van het waterlichaam. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M8 (Gebufferde laagveensloten) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G2 

Overige waterflora (EKR)  0,6  G2 

Vis (EKR)  0,6  G2 

Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,22  G2 

Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  2,4  G2 

Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300  G2 

Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G2 

Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,0  G2 

Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  35-120  G2 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
De GEP is gebaseerd op: Evers, C.H.M., A.J.M. van den Broek, R. Buskens & A. van Leerdam, 2007. Omschrijving 
MEP en conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderichtlijn Water. Versie 25 september 2007. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_20 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2. 

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 

Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_20 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_21 

  Basisgegevens 

Naam Stolwijk 
NL39_21 Code 
Kunstmatig Status 
M8 - Gebufferde laagveensloten Type 
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Bergambacht, Ouderkerk, Vlist 

Karakterschets van het waterlichaam 

De polder Stolwijk is een veenpolder met overwegend veeteelt. Het waterlichaam beslaat een deel van de hoofdwatergangen 
die het water uit de polder af- en aanvoeren. De waterhuishouding en het grondgebruik zal naar verwachting in de komende 
jaren worden aangepast in het kader van een landinrichting. Dit zal leiden tot aanpassing van het waterlichaam. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M8 (Gebufferde laagveensloten) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G2 
Overige waterflora (EKR)  0,6  G2 
Vis (EKR)  0,6  G2 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,22  G2 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  2,4  G2 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300  G2 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G2 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,0  G2 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  35-120  G2 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
De GEP is gebaseerd op: Evers, C.H.M., A.J.M. van den Broek, R. Buskens & A. van Leerdam, 2007. Omschrijving 
MEP en conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderichtlijn Water. Versie 25 september 2007. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_21 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 
-technisch onhaalbaar in verband met synergie met andere beleidsvoornemens 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2, F5.  

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_22 

  Basisgegevens 

Naam Bergambacht  
NL39_22 Code 
Kunstmatig Status 
M8 - Gebufferde laagveensloten Type 
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Bergambacht, Nederlek, Vlist 

Karakterschets van het waterlichaam 

De polder Bergambacht is een veenpolder met overwegend veeteelt. Het waterlichaam beslaat een deel van de 
hoofdwatergangen die het water uit de polder af- en aanvoeren. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M8 (Gebufferde laagveensloten) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G2 
Overige waterflora (EKR)  0,6  G2 
Vis (EKR)  0,6  G2 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,22  G2 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  2,4  G2 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300  G2 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G2 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,0  G2 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  35-120  G2 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
De GEP is gebaseerd op: Evers, C.H.M., A.J.M. van den Broek, R. Buskens & A. van Leerdam, 2007. Omschrijving 
MEP en conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderichtlijn Water. Versie 25 september 2007. 
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Factsheet KRW per oppervlaktewaterlichaam NL39_22 

Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2. 

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kadericht lijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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  Basisgegevens 

Naam Den Hoek en Schuwacht  
NL39_23 Code 
Kunstmatig Status 
M8 - Gebufferde laagveensloten Type 
Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Krimpen aan den IJssel, Nederlek, 

Ouderkerk 

Karakterschets van het waterlichaam 

De polder Hoek en Schuwagt is een veenpolder met overwegend veeteelt. Het waterlichaam beslaat een deel van de 
hoofdwatergangen die het water uit de polder afvoeren. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M8 (Gebufferde laagveensloten) 

Macrofauna (EKR)  0,6  G2 
Overige waterflora (EKR)  0,6  G2 
Vis (EKR)  0,6  G2 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,22  G2 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  2,4  G2 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  300  G2 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G2 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,0  G2 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  35-120  G2 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
De GEP is gebaseerd op: Evers, C.H.M., A.J.M. van den Broek, R. Buskens & A. van Leerdam, 2007. Omschrijving 
MEP en conceptmaatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderichtlijn Water. Versie 25 september 2007. 
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Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2. 

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
koper Overige relevante verontreinigende stoffen 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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  Basisgegevens 

Naam Hoge Bergse Bos  
NL39_24 Code 
Kunstmatig Status 
M27 - Matig grote ondiepe 
laagveenplassen 

Type 

Rijn-West Stroomgebied 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard 

Waterbeheergebied 

Provincie Zuid-Holland 
Gemeente  Lansingerland 

Karakterschets van het waterlichaam 

Het Hoge Bergse bos is een recreatiegebied met bos en weiden aan de rand van Rotterdam. In het gebied ligt een 
slingerende plas die gebruikt wordt door hengelaars en kanovaarders. 

Dit waterlichaam heeft de status kunstmatig omdat het door mensen gegraven is. 
 

Onderbouwing van de status "Kunstmatig" 

Biologische en algemeen fysisch chemische toestand 

Toelichting Huidige situatie GEP Verwachting 
2015 

Maatlat 

De maatlatten zijn gebaseerd op doeltype M27 (Matig grote ondiepe laagveenplassen) 

Macrofauna (EKR)  0,54  G3 
Overige waterflora (EKR)  0,6  G1 
Fytoplankton (EKR)  0,6  G1 
Vis (EKR)  0,6  G1 
Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/l)  0,09  G1 
Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l)  1,3  G1 
Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l)  200  G1 
Temperatuur (maximum waarde) (°C)  25  G1 
Doorzicht (zomergemiddelde) (Meter)  0,9  G1 
Zuurgraad (zomergemiddelde) (-)  5,5-8,5  G3 
Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%)  60-120  G1 

goed matig ontoereikend slecht  Legenda: zeer goed 

In de kolom toelichting zijn codes opgenomen voor de hanteerde methodiek. Voor de betekenis van deze codes wordt 
verwezen naar de toelichting op de factsheets. 

Toelichting 
De GEP is gebaseerd op: M. Maessen, E.O.A.M. de Swart, E. van der Pouw Kraan & H. Cuppen, 2008. Ecologische 
normen en beoordeling van de KRW waterlichamen binnen het beheersgebied van Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard. Grontmij, Houten. 
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Maatregelenoverzicht 2010-2015 

Eenheid Initiatiefnemer Omvang Omschrijving 

De volgende maatregelen zijn voorzien in het waterlichaam in de periode 2010-2015: 

1 Waterschap Onderzoek functioneren watersysteem stuks 

Onderbouwing van fasering 

Een deel van de doelen zal pas na 2015 worden gehaald omdat niet alle maatregelen voor 2015 worden uitgevoerd en 
het effect van de uitgevoerde maatregelen niet altijd al in 2015 wordt bereikt. 

Eenheid Initiatiefnemer Omschrijving Omvang 

De volgende maatregelen zullen na 2015 worden uitgevoerd: 

1 Uitvoering maatregelen na onderzoek  Waterschap stuks 

De motiveringsgrond voor het gefaseerd uitvoeren van het maatregelenpakket en het pas later bereiken van de gestelde 
doelen is hieronder weergegeven: 

-natuurlijke omstandigheden in verband met nalevering / historische belasting 
-natuurlijke omstandigheden in verband met trage effecten maatregelen 

Voor een nadere motivering van de fasering wordt verwezen naar de toelichting op de factsheets. Daarbij zijn voor dit 
waterlichaam de volgende codes van toepassing: F1, F2. 

Toelichting en literatuurverwijzing 
De fasering is gebaseerd op: Lemkes, J. & R. Schaafsma (Red.), 2008. Kaderichtlijn Water (2008), beheersgebied HHSK. 
Rapportage detailanalyse. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam. In de periode tot 2015 
wordt onderzoek verricht naar maatregelen die in de periode na 2015 zullen worden uitgevoerd. 

Chemische toestand en overige relevante stoffen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke stoffen bij het beoordelen van de huidige toestand momenteel de norm 
overschrijden. In het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water zijn de normen voor de betreffende stoffen vastgelegd. Stoffen 
die voldoen aan de norm of waarvoor geen oordeel gevormd kan worden zijn niet opgenomen in deze tabel. 
 

Stofgroep Normoverschrijding in huidige situatie 
tetrabutyltin Overige relevante verontreinigende stoffen 
zink Overige relevante verontreinigende stoffen 

Verwacht wordt dat stoffen die nu niet voldoen aan de norm, ook in 2015 de norm zullen overschrijden. Voor deze stoffen is 
sprake van fasering. In de inleiding op de factsheets wordt dit nader toegelicht. 

Het waterschap stelt alleen de eigen maatregelen vast als onderdeel van dit plan. De overige onderdelen zijn ter informatie 
overgenomen uit andere plannen. Voor de status, ecologische doelen en fasering wordt verwezen naar het Provinciale plan; 
voor maatregelen door derden naar de plannen van deze partijen; voor de overige onderdelen naar het 
Stroomgebiedbeheerplan. 
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