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Tabel met kaartnummers 

Nr. Titel Pagina 

1 Oppervlaktewaterlichamen 18 

2 Grondwaterlichamen 19 

3a Beschermde gebieden: innamepunten oppervlaktewater en 
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15a Monitoringlocaties grondwater KRW Kwaliteit: operationele monitoring 56 
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HOOFDSTUK1 Inleiding 

De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat de lidstaten uiterlijk 22 december 2006 hun 

monitoringprogramma’s operationeel moeten hebben, zowel voor oppervlaktewater als 

voor grondwater. Overeenkomstig Art. 15 van de KRW dienen de lidstaten uiterlijk  

22 maart 2007 een samenvatting van deze programma’s naar de Europese Commissie te 

hebben gezonden.  

De KRW onderscheidt drie soorten monitoring:  

 Toestand en trend (T&T) monitoring 

Om de algemene toestand van het (deel)stroomgebied te beoordelen en veranderingen 

hierin te kunnen signaleren. 

 Operationele monitoring 

Het monitoren van alle waterlichamen, die “at risk” of sterk veranderd zijn, of gevaar 

lopen de gewenste toestand niet te bereiken, en te beoordelen of de 

maatregelenpakketten het gewenste effect tot gevolg hebben. 

 Monitoring voor nader onderzoek 

Wanneer onduidelijk is waarom de gewenste toestand niet kan worden bereikt. Dit moet 

informatie verschaffen over te nemen adequate maatregelenpakketten.  

Het opstellen van de monitoringprogramma’s in Nederland heeft zich tot nu toe gericht op 

de twee eerstgenoemde soorten. ‘Monitoring nader onderzoek’ zal de komende periode 

vorm krijgen op grond van onduidelijkheden in oorzaken voor het mogelijk niet bereiken 

van de goede ecologische toestand en zal verder worden uitgewerkt in de monitoring-

programma’s, die behoren bij de op te stellen stroomgebiedbeheersplannen (2009).  

Een handreiking hiervoor is reeds in concept gereedgekomen. 

 

De rapportage aan de Europese Commissie zal plaatsvinden in de vorm van elektronische 

rapportages volgens van tevoren afgesproken formats. Hierop anticiperend en in 

overeenstemming met de EU-reporting sheets, zijn landelijke rapportage formats 

opgesteld.(zie hoofdstuk 2). Aangezien deze rapportagevorm zich minder leent voor een 

bestuurlijke beoordeling, is naast deze rapportagevorm gekozen voor een schriftelijk 

document, waarin ingegaan wordt op de gemaakte (strategische) keuzes, de daarop geënte 

monitoringprogramma’s (monitoringlocaties, te meten parameters, meetfrequenties en 

kosten) en de planning van werkzaamheden voor de komende periode.  

  

De KRW noemt als hoofddoelstelling van de monitoringprogramma’s het binnen elk 

stroomgebied vaststellen van de watertoestand. Dit betreft de oppervlaktewateren 

(ecologische en chemische toestand), het grondwater (chemische en kwantitatieve toestand) 

en de beschermde gebieden (aanvullende specificaties overeenkomstig communautaire 

wetgeving).  
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Speciale aandacht vereisen de waterlichamen die, overeenkomstig de eind 2004 vastgestelde 

Art. 5 rapportages, gekarakteriseerd zijn als “at risk” of “mogelijk at risk”.  

  

Het voorliggende rapport begint daarom met een beknopte beschrijving van het 

stroomgebied met de menselijke belastingen, de indeling van waterlichamen en de gekozen 

werkeenheden, die het uitgangspunt vormen voor het op te stellen monitoringprogramma. 

Zie Figuur 1.1 voor de ligging van de stroomgebieden. Speciale aandacht wordt gegeven 

aan de waterlichamen, die overeenkomstig de Art.5-rapportage (2004) en recentere inzichten 

“at risk” of “mogelijk at risk”zijn. 

De eerste opdracht van het monitoringprogramma zal zijn het op grond van nadere 

meetgegevens onderbouwen en/of verbeteren van de inschatting of de betreffende 

waterlichamen al of niet het risico lopen om in 2015 niet aan de vereisten van de KRW te 

voldoen. Deze nadere karakterisering zal onderdeel vormen van de op te stellen 

stroomgebiedbeheersplannen en zal daarom uiterlijk 2008 gereed dienen te zijn.  

Een overzicht van de daarbij horende planning is weergegeven in hoofdstuk 9. 

Hoofdstuk 10 geeft een overzicht hoe in Nederland de monitoringprogramma’s verankerd 

zijn in de nationale wetgeving, terwijl hoofdstuk 11 aangeeft waar de gegevens van de 

monitoringprogramma’s in digitale vorm zijn te vinden. 
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Figuur 1.1 

Indeling KRW-werkgebieden 
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HOOFDSTUK2 Procesgang 

Om tijdig KRW-monitoringprogramma’s op te stellen overeenkomstig de Europese 

richtlijnen bestaat een organisatiestructuur met twee hoofdsporen: oppervlaktewateren en 

grondwater. De centrale coördinatie ligt bij het LBOW cluster MRE (Monitoring, Rapportage 

en Evaluatie), waarin de betrokken Ministeries en de koepelorganisaties van alle 

bestuurslagen zijn vertegenwoordigd.  

 

In 2004 is een begin gemaakt met het opstellen van landelijke richtlijnen. De KRW en de 

KRW-guidance Monitoring waren daarbij het uitgangspunt, terwijl uitkomsten van de  

EU-workshop ‘monitoring networks and classification systems’ op 26 en27 april 2006 

bijgedragen hebben aan een verdere aanscherping van deze richtlijnen. Voor het opstellen 

van de landelijke richtlijnen voor het monitoren van de oppervlaktewateren is de landelijke 

expertgroep “MIR-monitoring”opgericht, waarin zowel landelijke en regionale deskundigen 

waren vertegenwoordigd. De richtlijnen voor het monitoren van grondwater zijn opgesteld 

door de landelijke Werkgroep Grondwater. De conceptrichtlijnen hebben in de periode 

2004-2006 gefunctioneerd als “levende documenten”, dat wil zeggen dat zij op grond van 

opgedane ervaringen in de regio’s enige malen zijn bijgesteld. In respectievelijk 2006 en 2005 

zijn beide richtlijnen definitief vastgesteld in het LBOW.  

Deze richtlijnen luiden als volgt: 

 

Van Splunder, I., T./A.H.M. Pelsma en A. Bak (Red.) (2006) Richtlijnen Monitoring 

Oppervlaktewater Europese kaderrichtlijn Water. Versie 1.3, goedgekeurd dor het LBOW 

op 11 september 2006. ISBN 9036957168, 53 pp. + Bijlagenrapport, 93 pp. 

 

Verhagen, F. Th. (2005) Draaiboek monitoring grondwater voor de Kaderrichtlijn Water. 

Opgesteld door Royal Haskoning in opdracht van het Ministerie van VROM. Ref. 

9P2421/R00006/FVe/DenB.  

 

Om de gegevensuitwisseling voor de KRW te ondersteunen en de gegevens via één plek 

binnen Nederland toegankelijk te maken is het KRW-portaal ontwikkeld.  

Op http://krw.ncgi.nl kunnen waterbeheerders hun gegevens plaatsen (uploaden) en 

gegevens van andere waterbeheerders raadplegen en downloaden. Ook landelijk 

beschikbare gegevens zijn te bekijken en te downloaden, zoals de grenzen van de 

stroomgebieddistricten, de begrenzingen van de waterlichamen, de gebieden met een 

beschermde status, etc. Ook voor de uitwisseling van gegevens van de 

monitoringprogramma’s is dit KRW-portaal ingezet. De positionering van dit portaal is 

weergegeven in onderstaande Figuur 2.2. De gegevens van de oppervlaktewateren worden 

direct door de waterbeheerders ge-upload naar dit portaal. Voor de grondwatermonitoring 

gegevens is er een koppeling met DINO (centrale database Nederlandse ondergrond).  
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Naast het nationaal toegankelijk maken van de KRW gegevens ondersteunt het KRW-

portaal ook de digitale rapportage aan de EC. Dit laatste conform de in Europees verband 

afgesproken formats van het rapportage systeem WISE.  

 

   

 

Op basis van deze landelijke richtlijnen zijn in december 2005 conceptmonitoring-

programma’s gereed gekomen voor de 8 Nederlandse deelstroomgebieden, waarbij de 

gegevens van deze programma’s zijn ge-upload naar het landelijk KRW-portaal. In januari 

2006 is door deskundigen een “collegiale toets” uitgevoerd. Op 7 en 8 maart 2006 hebben 

bijeenkomsten plaatsgevonden tussen toetsers en de regio’s, waarbij de bevindingen van de 

toets zijn besproken. De uitkomsten zijn verwerkt in de tweede versies van de 

monitoringprogramma’s. Daarmee is de uniformiteit van de meetprogramma’s in 

belangrijke mate verbeterd. De vier gebieden Rijn-Noord, Rijn-Midden, Rijn-West en  

Rijn-Oost zijn met de twee Duitse delen in Niedersachsen en Noordrhein-Westfalen 

geïntegreerd in het monitoringprogramma Rijndelta, en de programma’s voor het gebied 

Nedereems en het Nederlandse deel van Eems-Dollard in het monitoringprogramma Eems. 

 

In de periode juni-augustus 2006 is een tweede toets uitgevoerd. De uitkomsten zijn 

besproken in het cluster MRE op 23 augustus 2006, en per deelstroomgebied tussen de 

landelijke deskundigen (toetsers) en de regio’s op 27 september 2006. In tegenstelling tot de 

eerste toets betroffen de afwijkingen nu voornamelijk invoerfouten en afwijkingen van de 

afgesproken codes. Aanpassingen van de monitoringprogramma’s heeft plaatsgevonden 

eind september 2006, en de definitieve programma’s zijn voor 15 oktober 2006 ge-upload 

naar het KRW-portaal. De tweede helft van oktober 2006 is gebruikt om deze gegevens klaar 

te maken voor opname in de bij de AMvB horende Ministeriële Regeling (zie hoofdstuk 10). 

 

Een belangrijk aandachtspunt in de vorenstaand omschreven procesgang was de 

afstemming tussen de ontwikkeling van nationale richtlijnen en de implementatie hiervan in 

de regio’s. Door het CSN (Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland) georganiseerde 

‘landelijke monitoringdagen’ hebben daar een essentiële bijdrage aan geleverd.  

De werkelijke implementatie gebeurde in de regionale werkgroepen Monitoring.  

Figuur 2.2 

Positionering KRW-portaal 
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HOOFDSTUK3 Beknopte beschrijving 
van het stroomgebied 

3.1 OPPERVLAKTEWATER 

Watersysteem 
De rivier de Maas ontspringt in Noord Frankrijk, stroomt door België en komt bij Eijsden 

Nederland binnen. Het totale internationale stroomgebieddistrict van de Maas omvat 

ongeveer 36.000 km2, waarvan ongeveer 7.700 km2 in Nederland ligt. De rivier de Maas 

ontvangt water uit Frankrijk, België, Duitsland en Nederland. Een grote rivier als de Maas 

bestaat niet alleen uit de hoofdloop zelf, maar vormt een vertakt netwerk, doordat grotere 

en kleinere zijrivieren en beken de rivier voeden. Een dergelijk netwerk wordt aangeduid 

als een oppervlaktewatersysteem of een stroomgebied. Een stroomgebied is op een 

natuurlijke manier in kleinere watersystemen te verdelen naar zijrivieren en beken.  

 

Binnen Nederland omvat het stroomgebied Maas de Provincies Limburg, Noord-Brabant, 

het zuidelijke deel van Zuid-Holland (Goeree-Overflakkee en kleine delen van de Hoeksche 

Waard) en de zuidgrens van de provincie Gelderland (de noordelijke oever van de Maas). 

Binnen het stroomgebied liggen onder meer grote wateren als de Maas, de Bergsche Maas, 

de Afgedamde Maas, het Hollandsch Diep, het Haringvliet, het Volkerak en de Biesbosch. 

De uiterst zuid-westelijke hoek van het Volkerak is gelegen in de Provincie Zeeland. 

 

Geologisch zijn binnen het Maasstroomgebied de volgende aspecten van belang: 

 De aanwezigheid van het hooggelegen Zuid-Limburgse kalksteenplateau met diep 

ingesneden beekdalen. 

 Het systeem van horsten en slenken die verticaal langs enkele breuklijnen bewegen 

(tektonische bewegingen). 

 Het uitslijpen door de Maas van een diep dal in het zuidelijke deel van het gebied en het 

afzetten van Maasterrassen. 

 De (voormalige) werking van eb en vloed in het westen van het gebied. 

 

De Maas is een regenrivier: de rivier kent hoge afvoeren in de winter en lage afvoeren in de 

zomer. Naar verwachting krijgt het stroomgebied van de Maas te maken met een 

veranderende hydrologische situatie door de ontwikkeling van het klimaat. Hogere extreme 

afvoergolven in de rivieren en zeespiegelstijging zorgen mogelijk voor toenemende 

wateroverlast en overstromingen. Het frequenter optreden van extreem droge zomers 

bemoeilijkt de watervoorziening en de bestrijding van verzilting. 
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De Maas vertegenwoordigt een belangrijke transportfunctie. De Maas en de met water uit 

de Maas gevoede kanalen (Zuid-Willemsvaart, Julianakanaal, Wilhelminakanaal) zijn 

transportroutes voor middelgrote vrachtschepen en verbinden zeehavens, zoals Rotterdam, 

met het achterland. Voor deze scheepvaart heeft morfologische aanpassing van de rivier 

plaatsgevonden (kanaliseren, stuwen en sluizen, centraliseren stroomlijn). 

Landgebruik 
Het stroomgebied Maas vertegenwoordigt circa 22 procent van de nationale 

productiewaarde en is van groot belang voor de Nederlandse industrie. Er wordt zand en 

grind gewonnen. In het hele stroomgebied voert de landbouw de boventoon in het 

ruimtegebruik. De hoeveelheid open water is beperkt (met uitzondering van de 

deelgebieden die grotendeels uit rijkswater bestaan). Zo’n 15 procent van het oppervlak 

kent een natuurfunctie. Recreatie, wonen en industrie nemen gezamenlijk evenveel ruimte 

in als natuur. 

 

In het stroomgebied Maas zijn de intensieve veehouderij en de gemengde bedrijven (zowel 

akkerbouw als veeteelt) sterk vertegenwoordigd. Vooral in de Provincie Noord-Brabant is in 

de afgelopen decennia de intensieve veehouderij gegroeid. In het mondingsgebied van de 

Maas heeft de landbouw te kampen met verzilting. Het zuidwestelijke deel is relatief open. 

Oprukkende verstedelijking, toename van transport, mobiliteit, industrie en landbouw 

leggen hun claim op de ruimte en watersystemen. 

 

De afsluiting van het Haringvliet en de bouw van de Krammersluizen hebben de veiligheid 

tegen overstromingen vergroot, maar hebben de ecologische kwaliteit negatief beïnvloedt. 

Indeling in waterlichamen 
Nederland heeft een lijst opgesteld met 25 mogelijke hydromorfologische ingrepen op 

waterlichamen. In het stroomgebied Maas is geïnventariseerd welke veranderingen zijn 

aangebracht en wat de effecten zijn. Indien minstens één van de ingrepen niet redelijkerwijs 

(sociaal-economische overwegingen) terug te draaien is, dan kan het water aangemerkt 

worden als sterk veranderd.  

In 2004 is aan alle waterlichamen in het Maasstroomgebied een type en status toegekend.  

 

Na de artikel 5 rapportage uit 2004 hebben er in 2005 en 2006 diverse wijzingen in de 

waterlichaamindeling plaatsgevonden, om binnen het Europese kader meer uniformiteit en 

werkbaarheid te verkrijgen.  

De huidige waterlichaamindeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten. 

 Elk lijnvormig water met een stroomgebied groter dan 10 km² is (onderdeel van) een 

waterlichaam. 

 Elk vlakvormig water met een oppervlak groter dan 50 ha is (onderdeel van) een 

waterlichaam. 

 Aaneengesloten waterlichamen van een verschillend watertype kunnen worden 

samengevoegd tot één waterlichaam. Bijvoorbeeld een middenloop en een benedenloop 

van een beek worden samengevoegd. Dit waterlichaam krijgt dan de typering van het 

best passende of dominante van de oorspronkelijke deel-waterlichamen. Hierbij wordt 

dus binnen de bestaande Nederlandse typologieën gewerkt. 

 Wateren die niet aan de grenzen van 10 km² stroomgebied of 50 ha oppervlak voldoen, 

worden niet opgenomen als waterlichaam, ongeacht hun functie of ecologische waarde. 

 Grensoverschrijdende wateren waarvan het deel op Nederlands grondgebied kleiner is 

dan 10 km² stroomgebied of 50 ha oppervlak, worden niet benoemd als waterlichaam. 
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Dit leidt tot een nieuwe waterlichaamkaart, die het uitgangspunt is voor het 

monitoringprogramma voor het Maasstroomgebied. In totaal zijn er in het 

Maasstroomgebied nu 150 oppervlaktewaterlichamen. Hiervan hebben er 99 de status ‘sterk 

veranderd’, 45 de status ‘ kunstmatig’ en 6 de status ‘natuurlijk’. 

Kaart 1 geeft een beeld van de oppervlaktewaterlichamen in het Maasstroomgebied. 

3.2 GRONDWATER 

Systeembeschrijving & Conceptueel model 
Een conceptueel model is een hulpmiddel om te komen tot een toestandbeschrijving voor 

een grondwaterlichaam. In het model wordt de werking van het grondwatersysteem 

toegelicht. Het conceptuele model ligt mede ten grondslag aan het meetnet in het 

Maasstroomgebied. De basis van het model wordt gevormd door de geologie en 

geohydrologie binnen het Maasstroomgebied. Binnen dit gebied zijn er grote verschillen in 

landschap, die verklaard kunnen worden uit de geologische ontstaansgeschiedenis en de 

invloed van de zee en rivieren. Zie voor een indicatie Figuur 3.3. 

 

 

Geologie en landschap 
In het stroomgebied van de Maas hebben geologische factoren grote invloed gehad op de 

vorm van het landschap. Het meest uitgesproken voorbeeld is Zuid-Limburg, dat 

onderhevig is geweest aan opheffing, waardoor er nu een voor Nederland uniek 

plateaulandschap is. In de ondergrond van het gehele district zijn verder ook 

breuksystemen werkzaam (geweest). Tussen de zogenaamde Feldbiss- en de Peelrandbreuk 

liggen de Roerdal slenk en in Noord-Brabant de Centrale Slenk. Het opgeheven gebied de 

Peel ligt aan de oostzijde van de Peelrandbreuk. Ten oosten van de Peel ligt een complex 

van lagere gebieden langs de Maas. 

Het zuidelijk deel van noordwest Brabant aan de westzijde van de Centrale Slenk is 

eveneens een opgeheven gebied (Kempisch Plateau). Oudere Pleistocene kleilagen liggen 

dicht onder het oppervlak.  

Figuur 3.3 

Grondsoorten in het 

stroomgebied Maas (bron: 

karakterisering grondwater, 

RIVM & RIZA, 2005) 
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Deze situatie verhindert de verticale stroming van grondwater naar diepere zandlagen 

waardoor de grondwateraanvulling kleiner is dan het neerslagoverschot. Ook liggen om 

deze reden meerdere vennen in het gebied. 

Geohydrologie 
Het geohydrologisch systeem wordt aan de onderkant begrensd door een hydrologisch 

ondoorlatende basis die zich in het zuiden bevindt binnen de Jong-Tertiaire en Vroeg- 

Pleistocene afzettingen (o.a. Oosterhout Formatie) en naar het noorden over gaat in de 

Maassluis Formatie.  

Grofweg kan de ondergrond van het Maassysteem in de verticaal worden verdeeld in drie 

watervoerende pakketten bestaande uit grove en fijne zanden afgezet door de zee (mariene 

afzettingen: Oosterhout en Maassluis) en de rivieren Rijn en Maas (fluviatiele afzettingen: 

Veghel, Sterksel en Kreftenheije). Deze watervoerende lagen zijn gescheiden door 

slechtdoorlatende kleilagen zoals de formatie van Kedichem/Tegelen. Deze pakketten zijn 

weer afgedekt door een deklaag van fijnzandige afzettingen en fluviatiele lemen 

(beekafzettingen) die een dikte van 10 m kan bereiken.  

Verder lopen er in zuidoost-noordwest richting verschillende breuksystemen waardoor 

onderscheid is te maken in vier deelgebieden: 

 West-Brabant. 

 Het Kempisch plateau. 

 De Centrale slenk (Ter hoogte van midden Limburg wordt de Centrale slenk ook wel 

Roerdalslenk genoemd). 

 De Peelhorst. 

 

De zuidoost-noordwest gerichte breuksystemen in het Maassysteem vormen lokaal een 

lichte barrière voor de horizontale grondwaterbeweging. Verticaal zouden zij voor lekkage 

kunnen zorgen tussen het eerste en tweede watervoerende pakket. Dit is van belang in 

verband met de bescherming van het tweede watervoerende pakket tegen verontreiniging, 

Dit tweede pakket wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening. 

De formatie van Breda wordt vaak gezien als de geohydrologische basis. Onder deze dikke 

slechtdoorlatende laag komt ook grondwater voor maar dit grondwater wordt niet gebruikt 

voor drinkwaterwinning vanwege de diepe ligging het grotere aandeel brak water.  

 

Een vijfde systeem wordt gevormd door het krijt in Zuid Limburg. Zuid Limburg is een 

uitloper van het opgeheven achterland van de Ardennen en het Leisteen Plateau.  

De topografie daalt van meer dan 300 m + NAP in het uiterste zuidoosten naar 20 m+ NAP 

ter hoogte van de grens met de Roerdalslenk. De ondergrond bestaat voornamelijk uit 

verkarste kalksteen uit het Krijt die in het zuidelijk deel aan maaiveld komt en een plateau 

vormt. Het gebied wordt ontwaterd door de diep ingesneden dalen van de Maas en de Geul.  

Figuur 3.4 geeft aan de hand van twee dwarsprofielen een indicatie van de geologische 

opbouw van Zuid-Nederland. In het profiel Westkapelle-Nijmegen is onder meer de 

honderden meters diepe Centrale Slenk zichtbaar. Het profiel Ameland-Zuid Limburg geeft 

een indicatie van de afwijkende bodemopbouw in Zuid-Limburg. 
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Relatie conceptueel model en meetnet 

De systeembeschrijving (en daarmee het conceptuele model) heeft een belangrijke bijdrage 

geleverd aan het inzicht in en de kennis over de werking van het grondwatersysteem.  

De verschillende systemen vormen de basis voor de indeling in grondwaterlichamen.  

De modellen hebben daarnaast bijgedragen in de ontwikkeling en de opzet van het Primair 

Stijghoogte Meetnet.  

Bij inrichting van het KRW-meetnet is door onder meer de keuze van de meetlocaties, 

verdeeld over de gebieden met een verschillende bodemopbouw, rekening gehouden met 

de waterbalans in het conceptuele model. Zo zijn er in de Centrale Slenk in Noord-Brabant, 

waar een diep watervoerend pakket aanwezig is, en in het Krijt-grondwaterlichaam in 

Limburg relatief veel meetlocaties gekozen. 

Figuur 3.4 

Geologische profielen van 

Nederland, met aan de 

rechterzijde het 

Maasstroomgebied (bron: TNO) 
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Ook de keuze van een beperkte monitoring van het zoet/zout grensvlak is gebaseerd op een 

conceptueel model van het grondwatersysteem en het uitgebreide onderzoek, dat specifiek 

is uitgevoerd ten aanzien van de ligging van het zoet-zout grensvlak. 

Indeling grondwaterlichamen 
Nederland heeft op nationaal niveau grondwaterlichamen ingedeeld op basis van de 

bodemkundige opbouw en de doorlatendheid van de bodemlagen. Voor het zoete en 

brak/zoute grondwater worden aparte grondwaterlichamen benoemd wanneer de 

brak/zoute grondwaterstroming relevant is voor het bereiken van doelstellingen. 

De uitgangspunten hebben in het stroomgebied Maas geresulteerd in de volgende regionale 

grondwaterlichamen: 

 Grondwaterlichaam kalksteen (Krijt): het grondwater in het Krijtgebied in Zuid-Limburg. 

 Grondwaterlichaam zand Maas: het grondwater in de zandige lagen. 

 Grondwaterlichaam duin: het grondwater in de duinen van Goeree-Overflakkee. 

 Grondwaterlichaam zout: het grondwater ter plaatse van Goeree-Overflakkee. 

 Grondwaterlichaam diep-1: grondwater in aquifers onder kleilagen in de Centrale- en 

Roerdal slenk. 

 Grondwaterlichaam diep-2: grondwater in aquifers onder dikke kleilagen in het gebied 

tussen Heerlerheide- en Benzenrade breuk. 

In de artikel 5 rapportage uit 2004 was aanvankelijk een ondiep klei-veen waterlichaam 

gedefinieerd. Omwille van een werkbare indeling en afstemming met Vlaanderen en 

Duitsland, heeft het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water in 2006 besloten het klei-veen 

grondwaterlichaam niet apart te benoemen. 

 

Binnen de regionale grondwaterlichamen zijn 65 onttrekkingen voor menselijke consumptie 

aangeduid. Dit betreft met name drinkwaterwinningen, maar ook een aantal industriële 

onttrekkingen. Doelstellingen gelden voor deze onttrekkingputten. Bescherming van deze 

locaties vindt plaats op basis van zogenaamde ‘safeguard zones’ 

(grondwaterbeschermingsgebieden), zoals genoemd in artikel 7.3 van de KRW. Daarnaast 

zijn twee relatief grote, diepgelegen grondwaterlichamen voor menselijke consumptie 

aangewezen. Het gaat om de Centrale Slenk/Roerdalslenk en het gebied tussen de 

Heerlerheidebreuk en de Benzenradebreuk.  

Zie verder paragraaf 7.3 voor een beschrijving van de monitoring. 

 

De grondwaterlichamen Zand-Maas en Kalksteen grenzen aan Duitsland of België. 

Duitsland en België hebben grondwaterlichamen op een andere manier ingedeeld.  

De begrenzing van het diepgelegen grondwaterlichaam voor menselijke consumptie is al 

aangepast aan de Belgische indeling. Met Duitsland is afgesproken om de 

grondwaterlichamen niet grensoverschrijdend te maken, maar wel aan de grens de 

monitoringinspanning af te stemmen en te coördineren. Er wordt gemeten alsof het een 

grensoverschrijdend waterlichaam is. 

 

Kaart 2, aan het einde van dit hoofdstuk, geeft de indeling van grondwaterlichamen weer, 

die de basis heeft gevormd bij het opstellen van het monitoringprogramma.  

3.3 BESCHERMDE GEBIEDEN 

Beschermde gebieden zijn gebieden die een beschermingsstatus hebben op basis van 

verschillende EU-richtlijnen. Een overzicht van de beschermde gebieden binnen het 

werkgebied Maasstroomgebied is weergegeven in de kaarten 3a t/m 3d. 
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In de kaarten zijn achtereenvolgens de volgende typen beschermde gebieden opgenomen: 

 3a: Beschermde gebieden, Grond –en oppervlaktewater met onttrekking voor menselijke 

consumptie. 

 3b: Beschermde gebieden, Schelpdierkweek en visvangst. 

 3c: Beschermde gebieden, Zwemwater. 

 3d: Beschermde gebieden, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. 

Onderstaand worden deze typen gebieden nader toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op 

de nutriëntgevoelige gebieden, die eveneens als beschermde gebieden zijn aangemerkt. 

Onttrekkingen bestemd voor menselijke consumptie 
Oppervlaktewater dat is bestemd voor de productie van drinkwater (75/440/EEG), is in het 

Register opgenomen met de locaties van de innamepunten. In het Maasstroomgebied betreft 

dit zowel onttrekkingen uit oppervlaktewater voor drinkwater, als onttrekkingen van 

grondwater voor menselijke consumptie.  

In kaart 3a zijn de locaties weergegeven met onttrekking(en) bestemd voor menselijke 

consumptie.  

Beschermde gebieden voor schelpdierkweek en visvangst 
Gebieden met economisch belangrijke populaties van in het water levende planten- en 

diersoorten zijn eveneens beschermd. In het Maasstroomgebied zijn dit gebieden die zijn 

aangewezen als ‘schelpdierwater’ (79/923/EEG) of als water voor ‘karper- en zalmachtigen’ 

(78/659/EEG). De beschermde gebieden voor schelpdierkweek en visvangst binnen het 

Maasstroomgebied zijn weergegeven in kaart 3b. 

Zwemwater en overige recreatie 
Oppervlaktewater dat in het kader van Richtlijn 76/160/EEG als zwemwater is 

aangewezen, valt onder de beschermde gebieden. De beschermde zwemwateren binnen het 

Maasstroomgebied zijn weergegeven in kaart 3c. 

Beschermde gebieden voor soorten en habitats 
Alle gebieden die op grond van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) en de Vogelrichtlijn 

(79/409/EEG) zijn aangewezen als speciale beschermingszone, zijn aangemerkt als 

beschermd gebied. De vogel- en habitatrichtlijngebieden binnen het Maasstroomgebied zijn 

weergegeven in kaart 3d. 

Nutriëntgevoelige gebieden 
Nederland heeft het maatregelenprogramma voor nutriëntgevoelige gebieden 

(91/676/EEG) van toepassing verklaard voor heel Nederland. Het Kabinet heeft hiervan 

officieel melding gemaakt in een brief aan de Europese Commissie. Op 1 juli 2004 is 

overeenstemming bereikt over de implementatie van de nitraatrichtlijn over de jaren 2006 

tot en met 2009 en de daaraan voorafgaande overgangsperiode (2004 en 2005). Centraal staat 

de invoering van een gebruiksnormenstelsel als vervanging van het stelsel van 

verliesnormen. Het monitoringprogramma wordt uitgevoerd via het Landelijk Meetnet 

effecten Mestbeleid. 

3.4 VERANTWOORDELIJKE ORGANISATIES 

Eindverantwoordelijk voor het Nederlandse waterbeleid is minister van Verkeer en 

Waterstaat. Ook de ministers van VROM en LNV behoren tot de bevoegde autoriteiten 

vanwege hun verantwoordelijkheden voor het milieubeleid en het natuurbeleid. 
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Het beheer van de Rijkswateren is verdeeld over verschillende regionale directies. Voor het 

stroomgebied van de Maas zijn dit: directie Limburg, directie Noord-Brabant1, directie  

Zuid-Holland, directie Zeeland en de directie Noordzee. De provincies zijn 

verantwoordelijk voor het grondwaterbeleid- en beheer. Het betreft in stroomgebied van de 

Maas de Provincies Limburg, Noord-Brabant en Zuid Holland. Waterschappen voeren het 

waterbeheer in de regionale wateren uit.  

In het stroomgebied van de Maas betreft dit de waterschappen:  

 Waterschap Roer en Overmaas (Limburg). 

 Waterschap Peel en Maasvallei (Limburg). 

 Waterschap Aa en Maas (Noord-Brabant). 

 Waterschap De Dommel (Noord-Brabant). 

 Waterschap Brabantse Delta (Noord-Brabant). 

 Waterschap Hollandse Delta (Zuid-Holland). 

Gemeenten vertalen het waterbeleid en zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het 

onderhoud van rioleringen. De gemeenten hebben vooralsnog geen verantwoordelijkheid in 

het beheer van grond- en/of oppervlaktewater.  

 

De monitoring in het kader van de Kaderrichtlijn wordt uitgevoerd door: 

 Rijkswaterstaat, regionale directies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland 

en de directie Noordzee. Het RIZA/RIKZ voeren veelal de monitoring voor de 

Rijkswaterstaatdirecties uit. 

 Provincie Limburg. 

 Provincie Noord-Brabant. 

 Provincie Zuid-Holland. 

 Waterschap Roer en Overmaas (Limburg). 

 Waterschap Peel en Maasvallei (Limburg). 

 Waterschap Aa en Maas (Noord-Brabant). 

 Waterschap De Dommel (Noord-Brabant). 

 Waterschap Brabantse Delta (Noord-Brabant). 

 Waterschap Hollandse Delta (Zuid-Holland). 

 

Daarnaast verrichten de drinkwaterleveranciers Brabant Water en WML (Waterleiding 

Maatschappij Limburg) metingen bij hun onttrekkinglocaties. 

 

De begrenzingen van de beheersgebieden van de verschillende organisaties zijn 

weergegeven op kaart 4.  

                                                                  
1 De directie Noord-Brabant heeft het kwaliteitsbeheer van de binnenpanden van de Rijkskanalen 

gedelegeerd aan de waterschappen, wel wordt waterkwaliteitsbeheer gevoerd op de buitenpanden van 

de kanalen.  
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HOOFDSTUK4  Een eerste 
beoordeling van de toestand 

4.1 OPPERVLAKTEWATER 

Eerste indicatie van vervuilingsbronnen 
In Nederland is een lijst opgesteld van 12 stoffen die op veel plaatsen de normen 

overschrijden en de belangrijkste vervuilingsbronnen in Nederland vertegenwoordigen.  

Het gaat om representatieve stoffen voor nutriënten (nitraat en fosfaat), zware metalen, 

PAK’s, PCB’s en bestrijdingsmiddelen. Op regionaal niveau vormen ook andere stoffen een 

probleem. In de Maas zijn dat cadmium, lood en diuron. 

Chemie 
De goede chemische toestand van het oppervlaktewater wordt bepaald aan de hand van 

normen voor stoffen. De normen van het Fraunhofer Instituut zijn gebruikt (FHI-normen). 

In het stroomgebied Maas zijn nauwelijks wateren in goede chemische toestand. In veel 

waterlichamen zijn meerdere stoffen een probleem. In bijna de helft van de waterlichamen 

overschrijden drie of meer prioritaire of 76/464/EG-stoffen de normen. Slechts in twaalf 

waterlichamen voldoen alle gemeten prioritaire en 76/464/EG-stoffen aan de norm.  

Met name cadmium, nikkel en de bestrijdingsmiddelen overschrijden op veel plaatsen en in 

hoge mate de normen. Belangrijke probleemstoffen in het Noordzeekustwater zijn nikkel, 

lood, cadmium, benzo(k)-fluorantheen, benzo(a)pyreen en tributyltin. 

Ecologie 
In de meeste wateren zijn meerdere stoffen die de ecologische toestand weergeven een 

probleem. In bijna driekwart van de waterlichamen overschrijdt meer dan 1 fysisch-

chemische parameter of overig stof de norm. In de helft van de waterlichamen zijn er 

overschrijdingen van 4 tot 10 stoffen. Slechts in 17 waterlichamen voldoen alle gemeten 

stoffen aan de norm voor goede ecologische toestand. Nutriënten zijn bekende 

probleemstoffen. Ook koper, zink en bestrijdingsmiddelen komen in hoge concentraties 

voor.  

 

De biologische toestand van het merendeel der waterlichamen is matig. Slechts 1 procent 

van het oppervlak waterlichamen voldoet aan de ‘goede toestand’. Vennen, meren en enkele 

bovenlopen van beken verkeren in betere biologische toestand dan sloten en kanalen.  

De rijkswateren scoren voor de meeste biologische kwaliteitselementen ontoereikend tot 

matig en in een enkel geval goed.  
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Als de biologische en fysisch-chemische toestand gecombineerd worden, blijken slechts 

enkele waterlichamen te voldoen aan de normen voor de ‘goede ecologische toestand’ van 

natuurlijke wateren: alleen de duinmeren op Goeree Overflakkee en enkele vennen verkeren 

op dit moment in ‘goede ecologische en chemische toestand’.  

 

In het stroomgebied Maas is in de Artikel 5 rapportage (2004) de voorlopige beoordeling 

van de haalbaarheid van de goede ecologische toestand in 2015 per waterlichaam 

vastgelegd in de zogenaamde ‘at risk’ bepaling.  

Hiervoor is de volgende benadering gevolgd: 

 In chemisch opzicht is om praktische redenen voor de zogenoemde top 12 

probleemstoffen nagegaan of parameters normen overschrijden. 

 De ecologische toestand van sterk veranderde wateren zijn vergeleken met de doelen 

voor natuurlijke wateren die het meest op dat water leken. 

 Van maatregelen waarvan zeker is dat ze voor 2015 worden genomen, zijn de effecten 

behoudend ingeschat. 

 Er is aangenomen dat de belasting vanuit het buitenland niet significant zal verminderen. 

 

Dit alles leidt tot een ‘at risk bepaling’, waarbij het ‘one out, all out’ principe vanuit de KRW 

leidend is. Dit betekent dat als een van de stoffen of ecologische elementen niet aan de norm 

voldoet, het waterlichaam ‘at risk’ is, ongeacht de toestand van andere elementen. Het is 

dus niet mogelijk een normoverschrijding te compenseren door een normonderschrijding 

van een ander element. 

 

In 2004 voldoen slechts enkele waterlichamen aan de ‘goede ecologische en chemische 

toestand’. Naar verwachting zal bij ongewijzigd beleid deze situatie in 2015 niet zijn 

veranderd. In algemene zin zijn hoge concentraties nutriënten, zware metalen en 

bestrijdingsmiddelen hier debet aan, evenals de hydromorfologische omstandigheden 

(fysieke inrichting). Voor de vele kunstmatige of sterk veranderde waterlichamen worden 

de doelstellingen en normen in de periode tot 2009 opgesteld. 

 

Slechts 12 waterlichamen zijn chemisch niet ‘at risk’ Dit zijn voornamelijk (geïsoleerd 

liggende) vennen en meren en bovenlopen van beken. In vrijwel alle deelgebieden zijn de 

concentraties van nutriënten en zware metalen (koper, zink en nikkel) te hoog. De PAK’s 

worden voornamelijk in rijkswateren geanalyseerd. Waar benzo(k)fluoantheen gemeten 

wordt, overschrijdt het de normen fors . 

4.2 GRONDWATER 

De kwantitatieve toestand is goed wanneer de onttrekking van grondwater op lange termijn 

in evenwicht is met de aanvulling. Ook kwantitatief mogen veranderingen in het 

grondwaterlichaam geen schade toebrengen aan aquatische en terrestische ecosystemen. 

 

Voor het bepalen van de chemische kwaliteit van het grondwaterlichamen geeft de 

Kaderrichtlijn als criteria voor de goede toestand: 

 Als chemische stoffen aan de normen voldoen. Hiervoor zijn in Nederland toetsingen aan 

nitraat en bestrijdingsmiddelen uitgevoerd. 

 Als er geen significante negatieve effecten zijn van zoutintrusies. 

 Als de kwaliteit van het grondwater geen significante verslechtering veroorzaakt van 

terrestrische ecosystemen. 
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 Als de kwaliteit van het grondwater geen significante verslechtering veroorzaakt van 

aquatische ecosystemen. 

Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, is een grondwaterlichaam kwalitatief niet ‘at 

risk’. 

Kwantiteit 
In de regionale grondwaterlichamen is evenwicht tussen infiltratie en onttrekking. Hiermee 

zijn deze grondwaterlichamen niet “at risk’. De relatie met Vogel- en 

Habitatrichtlijngebieden c.q. de verdroging van deze gebieden, moet ook worden 

beoordeeld. Hierover is evenwel nog veel onbekend, en dit zal de komende periode nadere 

aandacht krijgen (zie paragraaf 8.2). 

Kwaliteit 
Wat de chemische aspecten betreft zijn bij de karakterisering 2004 bijna alle 

grondwaterlichamen beoordeeld als “at risk” of als “mogelijk at risk”. Dit is vooralsnog 

vooral bepaald door de relatief hoge nitraatconcentraties in het bovenste grondwater. In het 

Maasstroomgebied was alleen het grondwaterlichamen “duin”, als “niet at risk” 

aangemerkt. De diep gelegen grondwaterlichamen zijn “niet at risk”, omdat deze 

beschermd worden door slecht doorlatende lagen tussen het bovengelegen pakket en het 

diepere watervoerende pakket.  

 

Inmiddels is binnen de EU overeenstemming bereikt over de grondwaterrichtlijn, waarin 

nadere specificaties gegeven worden over de wijze waarop de goede chemische toestand 

van grondwater moet worden bepaald. Op basis van de grondwaterrichtlijn zal de 

beoordeling van de toestand van het grondwater opnieuw plaatsvinden. Deze beoordeling 

wordt opgenomen in het SGBP van 2009. De hiervoor te gebruiken gegevens zijn vooral 

gebaseerd op de uitgevoerde metingen. Dit is in het Maasstroomgebied niet een eenmalige 

meetronde, maar een combinatie van uitgevoerde meetrondes en studies. Een belangrijke 

bouwsteen vormt het resultaat van de studie “brede screening bestrijdingsmiddelen in het 

Maasstroomgebied”, uitgevoerd in 2003. Ook zal gebruikt worden gemaakt van de 

ervaringen uit de studie “proefdraaien monitoring KRW grondwater Maas” (Royal 

Haskoning, 2006) in het Maasstroomgebied. 
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HOOFDSTUK5 Afstemming 
grondwater – oppervlaktewater 

5.1 INTERACTIES TUSSEN GRONDWATER EN OPPERVLAKTEWATER 

Afstemming is relevant als sprake is van een belangrijke interactie (toestand bepalend) 

tussen een oppervlaktewater- en grondwaterlichaam. In dat geval moet in beide 

waterlichamen in principe worden overgegaan op ‘operationele monitoring’. Aan het at risk 

zijn van oppervlaktewateren kan in belangrijke mate worden bijgedragen door de 

chemische toestand van het (bovenste deel) van een grondwaterlichaam. Om deze interactie 

beter in beeld te brengen is een stappenplan opgesteld, op grond waarvan beoordeeld kan 

worden wanneer afstemming van monitoringprogramma’s tussen oppervlaktewater en 

grondwater relevant is. Deze staan beschreven in de landelijk opgestelde handreiking: 

Stuijfzand, S., R. van Ek en H. Ruiter: Handreiking afstemming KRW monitoring: 

oppervlaktewater-grondwater en beschermde gebieden. Werkgroep Monitoring, 

Informatievoorziening en rapportage i.s.m. Werkgroep Grondwater. Conceptrapport, januari 2006. 

 

Op basis van de Art. 5 rapportages en aanvullende informatie (milieucompendium 2004, 

beleidsmonitor water en regionale kennis) komen de volgende belangrijkste problemen naar 

voren: 

 Drainage van nutriënten vanuit het grondwaterlichamen naar het 

oppervlaktewaterlichaam. Dit speelt in landbouwgebieden en veengebieden.  

 Drainage van pesticiden vanuit het grondwaterlichaam naar het 

oppervlaktewaterlichaam. Dit speelt o.a. in akkerbouwgebieden (bollenteelt, 

aardappelteelt). 

 Drainage van zware metalen vanuit het grondwaterlichaam naar het 

oppervlaktewaterlichaam. Dit speelt in landbouwgebieden, en in gebieden met een 

specifieke historische belasting (bijvoorbeeld De Kempen in Brabant).  

5.2 WAAR IS AFSTEMMING NODIG? 

Voor zowel voor grondwater als oppervlaktewater zijn uitgebreide meetnetten voorzien.  

In de Nederlandse richtlijnen worden voorstellen gedaan om zicht te krijgen op deze 

interactie. Zo wordt in het Draaiboek Grondwatermonitoring suggesties gedaan voor de 

monitoring van het bovenste deel van het grondwater. Voor de monitoring wordt gebruik 

gemaakt van het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB), het Provinciaal Meetnet 

Bodemkwaliteit (PMB), het Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit (PMG) en het 

Landelijk Meetnet Mestbeleid (LMM). Voor het bovenste deel van de zand 

grondwaterlichamen worden het Trendmeetnet verzuring (TMV) en het LMM gebruikt als 

een “early warning level”.  
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Het probleem is echter dat de grondwaterkwaliteit van het bovenste deel van het 

grondwaterlichaam erg heterogeen is in ruimte en tijd. Dit maakt het moeilijk om dit deel 

representatief te meten en te relateren aan specifieke oppervlaktewaterlichamen. Duidelijk is 

dat het bovenste deel van het grondwater onderdeel is van het grondwaterlichaam en 

relevant is voor de relatie met oppervlaktewater en ecosystemen, en daarom specifieke 

aandacht behoeft.  

 

De interactie tussen het grondwater en het oppervlaktewater zal in eerste instantie blijken 

uit de analyse van de meetgegevens van de grondwater- en oppervlaktewatermeetpunten. 

Bij deze analyse zal gebruik gemaakt worden van bestaande grondwaterstromingsmodellen. 

Daarnaast zal meer inzicht in deze interactie verkregen worden door het uitvoeren van het 

in paragraaf 5.1 genoemde stappenplan uit de Handreiking. Voor een aantal proefgebieden 

zijn hier in Nederland reeds de eerste ervaringen mee opgedaan: De Kempen, Markermeer 

en Dinkelland.  

 

De opgedane ervaringen tijdens het monitoren in 2007, alsmede de resultaten van specifieke 

onderzoeken in een aantal landelijke cases, zal leiden tot een meer gedetailleerdere 

beschrijving van de monitoring van de interactie tussen grondwater en oppervlaktewater in de 

monitoringplannen, die een onderdeel zijn van de stroomgebiedbeheersplannen van 2009.  
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HOOFDSTUK6 Monitoring 
oppervlaktewateren 

6.1 TOESTAND EN TRENDMONITORING 

Toestand- en Trend monitoring beoogt een globaal beeld van de toestand van de 

waterlichamen te geven. Met de gegevens van dit type monitoring kan zowel de toestand 

beschreven en beoordeeld worden als trends op lange termijn (50 jaar of meer) worden 

vastgesteld. Hiervoor wordt in de belangrijkste wateren in lage frequentie een breed pakket 

aan kwaliteitselementen gemeten. De gekozen waterlichamen staan model voor een cluster 

van waterlichamen die sterk verwant zijn. De resultaten van T&T monitoring worden ook 

gebruikt om de risico beoordeling te ondersteunen.  

 

De doelstellingen van toestand en trendmonitoring zijn: 

 het vaststellen en beoordelen van lange termijn trends voor zowel menselijke activiteiten 

als veranderingen in natuurlijke omstandigheden; 

 het kunnen beoordelen in hoeverre de risicoanalyse op grond van menselijke belasting 

goed is uitgevoerd; 

 efficiëntere en effectievere planning van andere monitoringprogramma’s; 

 globale beoordeling van de wateren binnen een stroomdistrict; 

 het kunnen bepalen of het gestelde resultaat/doel is gehaald. 

 

Om in de verschillende deelstroomgebieden tot een eenduidige manier van monitoren te 

komen heeft het RIZA de handleiding ‘ Richtlijnen Monitoring Oppervlaktewater Europese 

Kaderichtlijn Water’ (Werkgroep MIR, 2005) opgesteld. Ook in het deelstroomgebied Maas 

is deze handleiding gevolgd bij het ontwerp van het monitoringprogramma. 

6.1.1 MEETPUNTEN EN MEETLOCATIES 

In dit hoofdstuk wordt gesproken over meetlocaties en meetpunten. Dit zijn twee 

verschillende begrippen: 

Een meetlocatie is een locatie, representatief voor één of verschillende waterlichamen.  

Een meetlocatie is een rapportage-eenheid.  

Een meetpunt is de feitelijke plaats waar gemeten wordt. Binnen één meetlocatie kan er 

sprake zijn van verschillende meetpunten, bijvoorbeeld omdat er bij ecologische metingen 

op een recht stuk van een watergang nabij een oever gemeten moet worden, terwijl andere 

metingen op dezelfde locatie bijvoorbeeld vanaf een brug plaatsvinden. Dit betreft dan twee 

verschillende meetpunten, binnen dezelfde meetlocatie. Beide meetpunten geven een beeld 

van de toestand in hetzelfde waterlichaam. 
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Chemie 
De chemische parameters in het T&T meetnet worden binnen het Maasstroomgebied op drie 

verschillende soorten locaties gemeten: 

 Op of nabij de overgangspunten van regionaal water naar rijkswater. 

 Op grenspunten met het buitenland. 

 In rijkswateren zelf.  

In totaal gaat het om 27 meetlocaties in het Maasstroomgebied.  

 

Door de waterbeheerders (de waterschappen in het Maasstroomgebied en Rijkswaterstaat) 

is in 2005 een eerste meetronde (nulmeting uitgevoerd), om te bepalen in hoeverre 

meetpunten een verschillend verontreinigingbeeld opleveren. Dit heeft niet geleid tot 

wijzingen in T&T locaties. Daarnaast vervulde de nulmeting een rol bij het bepalen van de 

operationele monitoringstrategie (zie hiervoor verder paragraaf 6.2). De voorlopige 

meetlocaties van het T&T chemie meetnet zijn weergegeven op kaart 5 en 6. Op kaart 5 is 

het meetnet chemie aangegeven, op kaart 6 het meetnet voor fysisch-chemische factoren  

(die ondersteunend zijn aan de biologie). 

 

De meetlocaties in het regionale watersysteem zijn vooral benedenstrooms in het gebied 

gelegen, nabij de overgang van regionaal naar rijkswater. Hierbij wordt door de 

Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en Hollandse Delta een onderscheid gemaakt 

in regionale, hydrologisch zelfstandige eenheden.  

Door de verschillende waterbeheerders die grenzen aan België, worden op Nederlands 

grondgebied chemische T&T metingen gedaan. Met Duitsland vindt in een enkel geval 

nauwe samenwerking plaats. Waterschap Roer en Overmaas heeft samen met Duitsland een 

meetpunt in de Roer ingericht. 

 

Alle T&T chemie locaties in het Maasstroomgebied zijn al in gebruik als meetpunt bij de 

waterbeheerder. Het verschil is dat er vanwege de status T&T meetlocatie meer stoffen 

en/of met een hogere frequentie gemeten wordt. De keuze voor de locatie binnen het 

waterlichaam is vaak pragmatisch gebeurd (metingen op de plaats waar al gemeten werd, 

waarbij voldaan wordt aan de voorschriften van de richtlijn (zoveel mogelijk vrij van 

storende invloeden).  

Op een groot deel van de meetlocaties voor chemie vinden ook metingen van fysisch-

chemische parameters plaats. Ook deze zijn op kaart weergegeven. 

Biologie 
Voor biologie wordt in elk representatief voorkomend type waterlichaam met de status 

kunstmatig, sterk veranderd dan wel natuurlijk gemeten. Deze selectie van waterlichamen 

heeft Maasbreed plaatsgevonden.  

 

De aanpak was als volgt: 

 Per regionale waterbeheerder is op basis van de mediaan-methode uit de richtlijn 

monitoring voor een combinatie van een type en status een representatief waterlichaam 

geselecteerd voor T&T monitoring. Dit leverde potentiële meetlocaties op.  

 Vervolgens is nagegaan of de type/status combinatie significant voorkomt over het hele 

Maasstroomgebied. Hierdoor ontstond een nadere selectie. Weinig voorkomende 

watertypes met kleinere waterlichamen zijn uit de selectie gehaald. 

 Op basis van ‘common sense’ is over het hele Maasstroomgebied voor een combinatie 

van een type en status een waterlichaam geselecteerd voor T&T monitoring.  
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 Vervolgens heeft er nog een nadere verfijning plaatsgevonden, waarbij een te monitoren 

type/status combinatie toebedeeld werd aan de waterbeheerder bij wie het grootste 

aantal van deze combinaties voorkwam, en getracht werd de monitoringlast gelijkelijk te 

verdelen over de beheerders.  

 Deze slag over het hele Maasstroomgebied had als doel om ervoor te zorgen dat elk 

significant voorkomend watertype bemeten wordt. De waterlichamenkaart van medio 

2005 is hiervoor in eerste instantie het uitgangspunt geweest. De wijzingen die in de 

zomer 2006 hebben plaatsgevonden in de indeling in waterlichamen, hebben als gevolg 

gehad dat de selectie van waterlichamen voor T&T monitoring ook aangepast is, zodat de 

selectie representatief bleef voor het Maasstroomgebied. 

 

Naast de meetpunten in het regionale systeem vindt er ook biologische monitoring in de 

rijkswateren plaats. Rijkswaterstaat heeft voor heel Nederland clusters gemaakt op basis 

van status en type. Hierbij is binnen een cluster via de mediaanmethode (volgens de richtlijn 

monitoring) het waterlichaam gekozen waar gemonitord wordt. Vervolgens is hier nog een 

verfijning op basis van ‘common sense’ toegepast. Zo zijn wateren met een relatief klein 

oppervlak die als type niet belangrijk zijn voor Nederland uit de selectie gehaald. Daarnaast 

zijn op basis van representativiteit nog enkele andere waterlichamen uit de selectie 

omgeruild met een ander type uit de selectie.  

 

In totaal levert dit 40 T&T meetlocaties voor biologie in het Maasstroomgebied op.  

De locaties zijn weergeven op kaart 7. Binnen een waterlichaam verschilt de locatie van 

monitoring per biologische parameter (afhankelijk van het voorkomen van flora en fauna). 

Bij alle waterbeheerders worden hiervoor de richtlijnen gevolgd. 

Hydromorfologie 
De richtlijn monitoring heeft als aanbeveling de hydromorfologische toestand 

gebiedsdekkend in kaart te brengen. Gebiedsdekkende monitoring is niet strikt 

noodzakelijk, maar op termijn is er toch behoefte aan deze informatie om 

maatregelenprogramma’s die de inrichting van een gebied betreffen te kunnen uitvoeren. 

Een meting op één plaats binnen een waterlichaam geeft gezien de grote verschillen in 

morfologie te weinig informatie over toestand en ontwikkeling van het waterlichaam. 

De Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben afgesproken de 

(eenmalige) gebiedsdekkende hydromorfologische kartering gezamenlijk uit te voeren.  

Eenmaal gebiedsdekkend uitgevoerd hoeven daarna alleen maar de veranderingen (bijv. als 

gevolg van herinrichting) te worden bijgehouden. Een projectplan voor de 

hydromorfologische kartering wordt door de Brabantse waterschappen gezamenlijk in de 

zomer van 2006 opgesteld. Door de Limburgse waterschappen (Roer & Overmaas en Peel & 

Maasvallei) is een dergelijke gebiedsdekkende hydromorfologische kartering reeds 

uitgevoerd. 

 

24 meetlocaties van het T&T meetnet biologie zijn ook aangeduid als meetlocaties 

hydromorfologie. Deze maken onderdeel uit van het gebiedsdekkende meetnet.  

De hydromorfologie wordt dus feitelijk op meer plaatsen in kaart gebracht dan uitsluitend 

deze meetlocaties. Op kaart 8 zijn de aangeduide meetlocaties voor T&T monitoring 

hydromorfologie weergegeven. 
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6.1.2 PARAMETERS EN KWALITEITSELEMENTEN 

Chemische toestand 
Op de T&T meetpunten chemie worden eens per 6 jaar gedurende een jaar de 33 stoffen van 

de KRW prioritaire stoffenlijst gemeten, samen met 8 overige als probleemstof aangeduide 

stoffen. Deze metingen vinden 12 maal binnen een meetjaar plaats.  

De nulmeting prioritaire stoffen die in 2005/2006 door verschillende waterbeheerders is 

uitgevoerd zal mogelijk als de eerste T&T meetronde aangemerkt worden. 

Vrachten 
In principe is bij alle meetlocaties een meetpunt voor waterkwantiteit (debiet) aanwezig.  

De bepaling van vrachten is nog onderhevig aan onzekerheden (bijvoorbeeld hoe om te 

gaan met sterk wisselende concentraties van stoffen). Bovendien laat de betrouwbaarheid 

van de meetgegevens te wensen over (onnauwkeurige meters, hoe om te gaan met 

sediment). Door verschillende waterschappen wordt nagedacht over een meer modelmatige 

benadering van kwantiteitsaspecten om deze zaken te ondervangen. 

Ecologische toestand 
Voor de te bemeten parameters en monitoringfrequentie is uitgegaan van de richtlijnen. 

Voor toestand- en trendmonitoring worden alle biologische parameters bemeten.  

Dit zijn: 

 fytoplankton; 

 fytobenthos; 

 macrofyten; 

 macrofauna; 

 vissen. 

 Bij sommige watertypen worden bepaalde parameters niet bemeten omdat ze niet in de 

maatlatten voor het desbetreffende type voorkomen. Door alle waterbeheerders worden 

deze factoren eens per 6 jaar met frequenties conform de richtlijn bemeten. Op deze 

locaties worden ook de fysisch-chemische parameters gemeten, die deel uitmaken van de 

ecologische toestand. 

Hydromorfologie 
De parameters die in het kader van T&T monitoring hydromorfologie worden gemeten 

worden bepaald naar aanleiding van de eenmalige vlakdekkende inventarisatie die in 2006 

wordt uitgevoerd. Dit kan nu nog niet in meer detail worden aangegeven. 

 

In hoofdstuk 11 is vermeld waar de volledige gegevens van meetlocaties, parameters, 

meetfrequenties etc. zijn te vinden.  

6.2 OPERATIONELE MONITORING 

Operationele monitoring betekent het monitoren van alle waterlichamen, die “at risk” of 

sterk veranderd zijn, of gevaar lopen de gewenste toestand niet te bereiken, en te beoordelen 

of de in het Stroomgebiedbeheersplan genoemde maatregelenpakketten het gewenste effect 

tot gevolg hebben.  
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6.2.1 MEETLOCATIES 

Omdat in de karakteriseringrapportage van het Maasstroomgebied (2004) vrijwel alle 

waterlichamen in het Maasstroomgebied in chemisch en ecologische opzicht als ‘at risk’ zijn 

benoemd, is dit bij geen enkele waterbeheerder een criterium geweest om locaties uit te 

sluiten van operationele monitoring.  

 

De wijze van bepaling van meetlocaties verschilt. 

 In Waterschap Aa en Maas, de Dommel, Peel en Maasvallei en Hollandse Delta zijn voor 

zowel de chemische als ecologische monitoring waterlichamen geclusterd op basis van 

stroomgebied en druk (beïnvloedingsfactor). In de Dommel is daarnaast ook nog 

geclusterd op basis van watertype. Wateren met gelijke kenmerken vormen een cluster, 

waarvoor één monitoringlocatie is benoemd. 

 Door Rijkswaterstaat zijn waterlichamen geclusterd op basis van druk. 

 In Waterschappen Brabantse Delta en Roer en Overmaas vindt OM chemie op dezelfde 

locaties plaats als T&T chemie. Dit is mogelijk binnen de richtlijn monitoring. Voor 

operationele monitoring ecologie is in deze waterschappen een strategie aangehouden 

die vergelijkbaar is met de andere waterschappen: clustering op basis van 

stroomgebieden en drukken. In Brabantse Delta is daarnaast ook nog geclusterd op 

watertype. Wateren met gelijke kenmerken vormen een cluster, waarvoor één 

monitoringlocatie is benoemd. 

 Alle waterbeheerders proberen hierbij locaties van T&T monitoring en operationele 

monitoring zoveel mogelijk te combineren.  

 

De locaties voor operationele monitoring in het Maasstroomgebied zijn weergegeven op de 

kaarten 9 tot en met 12. 



 ACHTERGRONDRAPPORT KRW MONITORING STROOMGEBIED MAAS 

110502/ZF7/1K6/201443/003 ARCADIS 39 



 ACHTERGRONDRAPPORT KRW MONITORING STROOMGEBIED MAAS 

110502/ZF7/1K6/201443/003 ARCADIS 40 

 



 ACHTERGRONDRAPPORT KRW MONITORING STROOMGEBIED MAAS 

110502/ZF7/1K6/201443/003 ARCADIS 41 



 ACHTERGRONDRAPPORT KRW MONITORING STROOMGEBIED MAAS 

110502/ZF7/1K6/201443/003 ARCADIS 42 



 ACHTERGRONDRAPPORT KRW MONITORING STROOMGEBIED MAAS 

110502/ZF7/1K6/201443/003 ARCADIS 43 

 

6.2.2 MEETPUNTEN EN KWALITEITSELEMENTEN 

Chemie 
Voor de parameters die gemeten worden in het kader van de chemische toestand zijn drie 

vragen bepalend: 

 Is de chemische toestand ‘at risk’? 

 Welke stoffen worden geloosd? 

 Op welke stoffen zijn maatregelen gericht? 

Voor de bepaling van de ‘at risk’ toestand verschilt de basis. Waterschappen Aa en Maas, 

Brabantse Delta en De Dommel gebruiken de nulmeting chemie uit 2005 als basis. 

Rijkswaterstaat gebruikt de Artikel 5 Rapportage. 

Waterschap Peel en Maasvallei meet geen prioritaire stoffen in het kader van operationele 

monitoring, omdat de enige normoverschrijdende stoffen (zware metalen) vooral door 

achtergrondconcentraties gedomineerd worden. Er worden hier geen specifieke 

maatregelen voor uitgevoerd. Deze redenering wordt door andere waterbeheerders niet 

gevolgd. Waterschap Roer en Overmaas sluit wel de stoffen uit (bv. isoproturon) die door 

aanvoer in het buitenland normen overschrijden. 

Ecologie 
Voor de parameters die gemeten worden in het kader van de ecologische toestand zijn twee 

vragen bepalend: 

 Is de ecologische toestand ‘at risk’? 

 Welke drukken zijn bepalend voor de toestand? 

Voor de ecologische toestand kunnen biologische, fysisch-chemische en hydromorfologische 

parameters gemeten worden, afhankelijk van de dominante druk. Onderstaande Tabel 6.1 

geeft weer hoe de te bemeten parameters bepaald zijn. 

waterbeheerder basis biologie basis fysisch-chemisch 
basis 

hydromorfologie 

Aa en Maas drukkentabel, leidt tot 

0, 1, 2 pm. 

bekende probleem-

stoffen & bestrijdings-

middelen (uit screening) 

nog in te vullen na 

inventarisatie 

Brabantse Delta drukkentabel en 

landgebruik 

(landbouw/stedelijk), 

leidt tot 1 of 2 pm. 

bekende probleem-

stoffen & bestrijdings-

middelen (uit screening) 

nog in te vullen na 

inventarisatie 

Dommel drukkentabel, leidt tot 

2 pm, 3 pm bij Natura 

2000 beken 

bekende probleem-

stoffen & bestrijdings-

middelen (uit screening) 

inventarisatie, 

vervolgens nadere 

invulling 

Peel en Maasvallei drukkentabel, leidt tot 

1 of 2 pm 

ondersteunend aan 

biologie, geen 

bestrijdingsmiddelen 

eenmalige 

inventarisatie, 

wijzigen bijhouden 

Roer en Overmaas drukkentabel, leidt tot 

1 of 2 pm (geen vis) 

conform richtlijn bij 

overschrijdingen, 

geloosde stoffen 

meest gevoelige 

parameters op basis 

van druk 

Hollandse Delta 2 parameters op basis 

van drukkentabel: 

fytoplankton en 

macrofyten  

stoffen met 

overschrijding bij 

nulmeting en bekende 

probleemstoffen 

meest gevoelige 

parameter op basis 

van druk  

Rijkswaterstaat drukkentabel, leidt tot 

1 of 2 pm 

meest gevoelige 

parameter(s) op basis 

van druk 

meest gevoelige 

parameter op basis 

van druk 

Tabel 6.1 

Basis parameter (pm) keuze bij 

operationele monitoring 
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De richtlijn monitoring vormt in alle gevallen het belangrijkste uitgangspunt. Wel is de 

nadere invulling soms verschillend per waterbeheerder. Door sommige waterbeheerders is 

operationele monitoring met name ingestoken als monitoring op aspecten waarop via 

maatregelen een effect kan worden verwacht.  

 

Door alle waterbeheerders zijn de biologische parameters bepaald op basis van drukken, 

conform de richtlijn monitoring. In sommige waterschappen (bijvoorbeeld de Dommel) is 

daar nog een extra slag op basis van eigen onderzoek overheen gemaakt.  

 

Voor wat betreft de meetfrequenties is vrijwel altijd de richtlijn monitoring gevolgd. 

Monitoring van vis is door Waterschap Roer en Overmaas voorlopig buiten het operationele 

programma gehouden, omdat de benodigde frequentie (eens per 3 jaar) niet aansluit bij de 

programmering van ingrepen (opheffen migratieknelpunten). 

 

Voor de monitoring van hydromorfologische parameters zetten veel waterbeheerders in op 

een eenmalige inventarisatie voor het complete gebied. Hierna worden metingen gedaan op 

locaties waar ingrepen plaatsvinden. Meetlocaties en parameters zijn in sommige gevallen 

niet vastgelegd. Volgens de KRW-richtlijnen moet hydromorfologie in meetnetten 

(verschillende punten) worden gerapporteerd. Daarom zal door waterbeheerders de 

hydromorfologische toestand op de meetlocaties voor biologische monitoring worden 

gerapporteerd. 

 

In hoofdstuk 11 is aangegeven waar een gedetailleerd overzicht van locaties en parameters 

op internet is te vinden.  

6.3 MONITORING NADER ONDERZOEK  

Monitoring voor nader onderzoek wordt ingezet indien niet duidelijk is waarom een 

waterlichaam zich niet in de goede toestand bevindt. Het is specifieker en intensiever dan 

operationele monitoring en heeft een onderzoeksmatige insteek. In het algemeen zal de 

monitoring voor nader onderzoek pas na vaststelling van het stroomgebiedbeheersplan 

ingaan (2009). 

 

De strategie voor dit type monitoring is op dit moment bij veel waterbeheerders nog niet 

bekend, omdat het volledige monitoringprogramma nog maar net opgezet is en er nog geen 

specifieke maatregelen genomen zijn om de toestand in waterlichamen te verbeteren.  

Wel hebben verschillende waterbeheerders suggesties om lopende onderzoeksprojecten te 

benutten voor monitoring voor nader onderzoek. Zo wordt de ‘brede screening 

bestrijdingsmiddelen’ in Noord-Brabant verbreed over het Maasstroomgebied. Waterschap 

Aa en Maas zal de pilot Hooge Raam, waarin de invloed van maatregelen in de landbouw 

op het water wordt onderzocht, mogelijk benutten als monitoring voor nader onderzoek. 

 

Met betrekking tot instrumenten voor monitoring voor Nader Onderzoek is de Handreiking 

Diagnostiek Waterkwaliteit opgesteld, waarin een overzicht wordt gegeven van 

laboratorium- en veldexperimenten waarmee oorzaak en gevolg aangetoond en onderbouwd 

kunnen worden. De wijze waarop de waterbeheerders van deze en vergelijkbare 

hulpmiddelen gebruik gaan maken bij monitoring voor nader onderzoek, zal bepaald 

worden bij de invulling van dit deel van het monitoringprogramma. 
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6.4 MONITORING GRENSOVERSCHRIJDENDE OPPERVLAKTEWATERLICHAMEN 

Het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Maas grenst aan zowel België 

(Vlaanderen en Wallonië) als aan Duitsland. 

 

De Waterschappen Brabantse Delta, de Dommel, Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas 

grenzen aan Vlaanderen. Met Vlaanderen, in het bijzonder met de Vlaamse 

Milieumaatschappij, is de afstemming rondom monitoring in 2006 geïntensiveerd. Toch is in 

sommige gevallen de kennis over de opzet van het meetnet ‘aan de andere kant van de 

grens’ zeer beperkt. Gezamenlijke monitoring met Vlaanderen vindt nog niet plaats.  

Een van de oorzaken is dat er rondom normen en meetmethodes tal van verschillen bestaan. 

Rijkswaterstaat Limburg heeft via de werkgroep Grensmaas contact met de Vlaamse 

Milieumaatschappij, en heeft in september 2006 met de Vlaamse partners een gezamenlijk 

monitoringplan voor de Grensmaas opgesteld. 

 

Waterschap Roer en Overmaas grenst ook aan Wallonië. Hiermee is de afstemming beperkt. 

Waterschap Roer en Overmaas is van plan om in te toekomst in te zetten op gezamenlijke 

monitoring van de Belgische grenswateren. Ook Rijkswaterstaat Limburg zet in op 

samenwerking met Wallonië. 

 

Waterschap Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei grenzen ook aan Duitsland, aan de 

deelstaat Nordrhein Westphalen. Waterschap Roer en Overmaas werkt in verschillende 

opzichten samen met het Lua (Landesumweltamt). Gegevens worden uitgewisseld, en het 

waterschap heeft een kwantitatief meetpunt op Duits grondgebied. Ook waterschap Peel en 

Maasvallei stemt zaken af met Nordrhein Westphalen, dit betreft met name de resultaten 

van analyses. 

Daarnaast vindt via Rijkswaterstaat afstemming met buurlanden plaats via internationale 

riviercommissies.  

 

Samengevat kan worden gesteld dat de afstemming in veel opzichten op gang is, maar dat 

het in veel gevallen nog niet tot inhoudelijke samenwerking leidt. Met de Duitse 

waterbeheerders vindt die inhoudelijke afstemming wel plaats. 
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HOOFDSTUK7 Monitoring 
grondwater 

7.1 MONITORING KWANTITATIEVE TOESTAND 

Het doel van kwantitatieve monitoring is te kunnen bepalen of de grondwateronttrekking 

op lange termijn in evenwicht is met de grondwateraanvulling. Hiervoor worden door de 

provincies stijghoogten van het diepe grondwater gemonitord. Door middel van 

trendanalyse kan worden bepaald of er regionale veranderingen zijn in het diepe 

grondwater. 

 

Het kwantitatieve monitoringplan is van toepassing op alle regionale grondwaterlichamen.  

 Grondwaterlichaam kalksteen (Krijt): het grondwater in het Krijtgebied in Zuid-Limburg. 

 Grondwaterlichaam zand Maas: het grondwater in de zandige lagen. 

 Grondwaterlichaam zand Maas met oppervlakkige deklaag klei-veen 

 Grondwaterlichaam duin: het grondwater in de duinen van Goeree-Overflakkee. 

 Grondwaterlichaam diep-1: grondwater in aquifers onder beschermde kleilagen in de 

Centrale- en Roerdal slenk. 

 Grondwaterlichaam diep-2: grondwater in aquifers onder dikke beschermde kleilagen in 

het gebied tussen Heerlerheide- en Benzenrade breuk. 

 

Voor de kwantitatieve monitoring is het draaiboek grondwater monitoring voor de KRW 

(2005) als basis gebruikt. 

Er heeft geen clustering plaatsgevonden voor grondwatermonitoring. Door de grootte van 

en de grote verschillen tussen de grondwaterlichamen is clustering niet van toepassing. 

Onderbouwing keuze van monitoringlocaties 
Voor het opzetten van het kwantiteitsmeetnet gelden de volgende uitgangspunten: 

 Het primair stijghoogte meetnet (PSM) vormt de basis. 

 Aselecte loting van meetpunten binnen het grondwaterlichaam.  

 

Het aantal meetpunten is afhankelijk van de ruimtelijke heterogeniteit en van de gewenste 

betrouwbaarheid. Het aantal meetpunten moet voldoende zijn om een gemiddelde 

grondwaterstijghoogte te berekenen waarmee uitspraken kunnen worden gedaan over het 

gehele grondwaterlichaam. Het aantal meetpunten dat nodig is om hieraan te voldoen is bepaald 

op basis van een statistische onderbouwing (TNO, Grontmij, Opzet KRW-meetprogramma 

grondwater voor het stroomgebied Maas, december 2005, NITG 05-176-A). Dit heeft ertoe geleid 

dat binnen het stroomgebied 100 meetpunten zijn geselecteerd uit het primaire meetnet.  

De meetpunten voor het kwantitatieve meetnet zijn weergegeven op kaart 13a. 

 



 ACHTERGRONDRAPPORT KRW MONITORING STROOMGEBIED MAAS 

110502/ZF7/1K6/201443/003 ARCADIS 47 

De grondwaterstijghoogte wordt gemeten. De provincies gaan het kwantitatief meten 

automatiseren. Dit wil zeggen dat automatische drukopnemers de grondwaterstijghoogte 

gaan meten. De diepte waarop gemeten wordt vloeit voort uit het geselecteerde meetpunt. 

Het gaat hierbij om bestaande meetpunten. De diepte van het filter is per peilbuis 

verschillend en op de lokale situatie toegesneden. Bij de handmatige metingen is de 

frequentie van meten twee keer per maand; bij automatische meting naar verwachting 1 

keer per dag. 

De gegevens over de KRW-monitoringpunten (locatie, stijghoogte, frequentie van meten, 

diepte filters) staan in DINO, aangezien het bestaande meetpunten betreft. 

 

In hoofdstuk 11 wordt beschreven waar het complete meetnet monitoring kwantitatieve 

toestand te vinden is. 

Grondwatervoorraad en effect onttrekkingen 
Een eventuele afname van de totale beschikbare grondwatervoorraad per 

grondwaterlichaam wordt bepaald via trendanalyse. Vanuit de vergunningverlening bij 

onttrekkingen wordt de relatie tussen grondwaterwinning en de beschikbare voorraad 

gemonitord. Dit noemt men het secundaire meetnet. De drinkwaterleidingmaatschappijen 

en de industrie die grondwater onttrekken voor menselijke consumptie zijn 

verantwoordelijk voor dit secundaire meetnet. De provincie handhaaft de voorschriften van 

de grondwateronttrekkingvergunning. In de voorschriften staan de uit te voeren 

monitoringactiviteiten beschreven. 

Zoutwaterintrusie 
Zoutwaterintrusie is een aandachtspunt in het Maasstroomgebied. In de Provincie 

Noord-Brabant is een uitgebreid onderzoek gedaan door TNO naar alle zoet-zout 

overgangen. Samen met de REGIS-activiteiten in Limburg is de brak zout overgang in het 

Maasstroomgebied in kaart gebracht.  

Voor de bepaling van het meetnet is daarnaast gebruik gemaakt van recente 

modelberekeningen en stijghoogte-tijdreeksanalyse. De monitoring vindt plaats daar waar 

het grensvlak tussen zoet en zoutwater gevoelig is voor verschuivingen. In totaal zijn 30 

meetpunten geselecteerd. Op dit moment loopt nog een nader onderzoek waarin wordt 

proefgedraaid met het meetnet grondwater in relatie tot de KRW. In dit onderzoek wordt 

ook zoutwaterintrusie meegenomen. Op basis van dit onderzoek kan het meetnet nog 

veranderingen ondergaan, die worden onderbouwd in het SGBP. De meetpunten voor 

zoutwaterintrusie zijn weergegeven op kaart 13b “Monitoring Grondwater: zoet-zout”  

Interacties met oppervlaktewater 
Zie hoofdstuk 5. 

Interacties met terrestische ecosystemen 
In het Maasstroomgebied is een meetprogramma voor verdroging aanwezig, aangezien de 

relatie met terrestische ecosystemen regelmatig een knelpunt is. Er heeft in 2005 een analyse 

plaatsgevonden waarbij VHR-gebieden in beschouwing zijn genomen. Duidelijk is 

geworden dat voor een groot aantal gebieden metingen aanwezig zijn en worden verricht 

voor zowel stijghoogte als de freatische grondwaterstand.  

In hoofdstuk 8 is aangegeven op welke wijze voor beschermde gebieden monitoring 

plaatsvindt. 
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7.2 MONITORING CHEMISCHE TOESTAND EN TRENDS 

Voor de monitoring van de chemische toestand wordt onderscheid gemaakt in toestand en 

trend monitoring en operationele monitoring. Het toestand- en trend meetnet dient voor het 

vaststellen van de toestand. Het operationele meetnet volgt ontwikkelingen als een 

grondwaterlichaam ‘at risk’ is of dreigt te worden. Net als bij oppervlaktewater kan indien 

noodzakelijk een aanvullend onderzoeksmeetnet worden ingericht. 

Chemische toestand grondwaterlichamen 
Alle ondiepe grondwaterlichamen, met uitzondering van het grondwaterlichaam duin, zijn 

in de Artikel 5 karakteriseringrapportage “At risk” voor de kwalitatieve doelen van de 

KRW. Dit betekent dat voor de chemische toestand operationele monitoring plaatsvindt. 

Er heeft geen clustering plaatsgevonden voor grondwatermonitoring van de 

grondwaterlichamen. Door de omvang en de grote verschillen tussen de 

grondwaterlichamen is dit niet mogelijk. 

Onderbouwing keuze van meetpunten 
De basis voor de monitoring van de grondwaterlichamen is het grondwaterlichaam, het 

grondgebruik en het type watersysteem.  

 

Bij het Krijt-grondwaterlichaam is elk plateau onderscheiden (5 in totaal) en per plateau de 

“grotere” afstroomgebieden. Vervolgens is het aantal beschikbare meetpunten per 

onderscheiden deelgebied binnen een grondwaterlichaam als uitgangspunt genomen.  

De variatie in de waarneming is bepalend geweest voor de keuzes van het aantal 

meetpunten uit het bestaande meetnet (= RIVM-meetnet en provinciale 

grondwaterkwaliteitmeetnet). Via leeftijdsbepaling van het grondwater per laag kan voor 

het maken van een trendgrafiek het aantal meetpunten worden beperkt. De gekozen 

strategie hierbij is dat niet altijd alles moet worden gemeten. 

 

In het grondwaterlichaam Zand-Maas wordt voor de T&T monitoring gebruik gemaakt van 

de bestaande meetnetten grondwaterkwaliteit (zowel landelijk als provinciaal).  

De toestandbepaling betreft laagfrequente metingen in het totale meetnet. De 

trendmonitoring betreft hoogfrequente metingen in kwetsbare gebieden . Hierbij wordt een 

selectie van meetpunten gemaakt op basis van leeftijd van het grondwater. Deze leeftijd 

wordt bepaald aan de hand van moderne dateringmethoden. In het grondwaterlichaam zijn 

148 meetpunten geselecteerd voor toestand monitoring. Voor trendmonitoring zijn in het 

meest kwetsbare gebiedstype (landbouw-droog) 54 meetpunten geselecteerd. 

 

In het noorden van het gebied is wegens de lage gevoeligheid voor verontreiniging de 

meetdichtheid beperkter. De meetpunten in dit waterlichaam zijn gelijk aan de bestaande 

meetpunten in het landelijke meetnet grondwater (LMG).  

 

Het analysepakket voor Toestand en Trend monitoring bestaat uit de volgende parameters: 

 De verplichte parameters voor de KRW: O2, pH, Ec, NO3 en NH4;. 

 Aanvullend de stoffen waarvoor in ieder geval een drempelwaarde in Nederland zal 

worden afgeleid: fosfaat, As, Cl, en Ni. 

 Bestrijdingsmiddelen waarvoor al een Europese norm bestaat. 

 Cu en Zn omdat deze metalen (net zo als Ni) in verhoogde concentraties voorkomen in 

het grondwater en een probleem vormen in het oppervlaktewater. 
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Optioneel kan (per deelstroomgebied) het analysepakket worden uitgebreid met: 

 stoffen die worden genoemd in de Grondwaterrichtlijn, maar waar nog geen 

drempelwaarde voor is afgeleid: Cd, SO4, trichlooretheen en tetrachlooretheen; 

 Hg en Pb. Deze metalen zijn sporadisch aangetroffen in het diepere grondwater. Er moet 

nog besloten moet worden of deze metalen aan het monitoringprogramma worden 

toegevoegd; 

 macroparameters voor het opstellen van een ionenbalans en grondwatertypering 

 

Een gedetailleerd overzicht van meetpunten voor monitoring van de kwalitatieve toestand 

is opgenomen op internet (zie voor een toelichting hoofdstuk 11). Op kaart 14a zijn de T&T 

meetlocaties voor grondwaterlichamen weergegeven. 

Validatie 
In 2006 is in het stroomgebied de studie “proefdraaien monitoring KRW grondwater Maas” 

(Royal Haskoning, 2006) uitgevoerd. Hierin heeft de validatie van de 

Karakteriseringrapportage voor grondwater plaatsgevonden. De belangrijkste conclusie is 

dat het meetnet op hoofdlijnen voldoet. Op onderdelen worden aanpassingen doorgevoerd, 

die beschreven zullen worden in de stroomgebiedrapportage van 2009. 

Operationele monitoring 
Voor de kwaliteit van het grondwater zijn de grondwaterlichamen volgens de 

karakteriseringrapportage “At risk”. Op basis van deze rapportage moet operationele 

monitoring plaatsvinden.  

 

In de voornoemde studie “proefdraaien” heeft een analyse van de meetgegevens 

plaatsgevonden die voortvloeien uit het concept monitoringplan KRW. Uit deze analyse 

blijkt dat het grondwaterlichaam Krijt alleen voor nitraat en mogelijk voor koper at risk is. 

Er moet echter een voorbehoud worden gemaakt, aangezien er een afhankelijkheid is van de 

nog vast te stellen drempelwaarden voor bepaalde parameters. Het gaat met name om 

zware metalen. Voor het opstellen van het operationele meetnet wordt voorlopig uitgegaan 

van de resultaten voortkomend uit de genoemde studie.  

Voor de operationele monitoring zal met name de frequentie van meten en het aantal te 

meten parameters veranderen ten opzichte van de T&T monitoring. Het grondwatersysteem 

is echter veel minder dynamisch dan het oppervlaktewatersysteem waardoor de extra 

inspanning ten opzichte van de T&T monitoring beperkt zal blijven.  

 

Op kaart 15a zijn de meetpunten voor de operationele monitoring van de chemische 

toestand van grondwaterlichamen weergegeven. Dit is een voorlopige keuze op grond van 

de huidige inzichten, omdat de risicobeoordeling als gevolg van de dochterrichtlijn 

grondwater nog wijzigingen zal ondergaan. Een meer vaststaande keuze zal worden 

weergegeven in de monitoringprogramma’s als onderdeel van de SGBP’s in 2009. 

Specifiek aandachtspunt: Monitoring De Kempen 
De Kempen, in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant is een zogenaamd 

Meeuwgebied. Meeuwgebieden zijn gebieden waar vanuit het verre verleden al sprake is 

van ernstige verontreinigen. De verontreinigingen zijn dusdanig ernstig dat ze niet binnen 

de tijdstermijn van de KRW kunnen worden opgelost. De Kempen heeft met name een zink- 

en cadmiumprobleem, veroorzaakt door historische verontreiniging vanuit industriële 

bronnen. De Meeuwgebieden hebben een aparte status binnen de KRW.  
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Er vindt apart rapportage plaats over deze gebieden. Monitoring vindt plaats volgens 

operationele monitoringrichtlijnen of in meer detail. 

Maatregelen 
Het monitoringplan is gericht op het in beeld brengen van het totale effect van de genomen 

maatregelen. Maatregelen en hun effecten worden dus niet afzonderlijk gemonitord.  

Met het grondwatermonitoringprogramma kunnen de trends inzichtelijk worden gemaakt. 

7.3 MONITORING GRONDWATERONTTREKKINGEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE 

Eind 2006 is door het LBOW besloten tot het afschaffen van de kleine grondwaterlichamen. 

Bij het opstellen van de monitoringprogramma’s is hierin al rekening gehouden. Metingen 

van de grondwaterkwaliteit in peilbuizen in de omgeving van de grondwaterwinning (het 

secundaire meetnet van de waterbedrijven) worden niet meer in het toestand en trend 

monitoringprogramma opgenomen. Per grondwaterwinning wordt gerapporteerd per 

afzonderlijke winput, of een representatieve selectie van individuele winputten,waarin in 

ieder geval de meest kwetsbare zijn opgenomen. Er wordt gebruik gemaakt van de 

bestaande metingen van het waterbedrijf. Deze metingen zijn verplicht in het kader van het 

Waterleidingbesluit. 

 
De metingen van de waterbedrijven worden voor een tweeledig doel gebruikt: 

1. Het bewaken van de kwaliteit van het grondwaterlichaam. De onttrekkingsputten 

worden gebruikt voor de bewaking van de kwaliteit van het water op de diepte waarop 

onttrokken wordt. 

2. Voor het toetsen van de mate van zuivering van het onttrokken water (artikel 7.3 van de 

KRW). 

 

De strategie voor de meetfrequentie van onttrekkingen is als volgt: 

 Diepe goed beschermde winningen: 1x per 5 jaar. 

 Minder kwetsbare winning: 1x per 3 jaar. 

 Kwetsbare winning. 

Deze indeling wordt in 2007 gemaakt. Voor grondwaterwinningen is er geen onderscheid 

gemaakt tussen Toestand en Trend monitoring en operationele monitoring.  

Op kaart 14b zijn de meetlocaties voor onttrekkingen weergegeven. 

Safeguard zones 
De grondwaterbeschermingsgebieden die via de Provinciale Milieuverordening zijn 

vastgelegd, kunnen beschouwd worden een Nederlandse invulling van de ´safeguards 

zones´ zoals genoemd in artikel 7.3 van de KRW. De maatregelen die in deze gebieden 

worden genomen voor een extra bescherming van de onttrekkingen van grondwater 

bestemd voor menselijke consumptie zullen - zoals het zich nu laat aanzien - in het SGBP 

worden opgenomen. Aangezien ´safeguardzones´ alleen gebieden zijn waar extra 

beschermende maatregelen worden genomen, hebben deze gebieden voor monitoring van 

de grondwaterkwaliteit op dit moment geen bijzondere betekenis. De kwaliteitsdoelen van 

het grondwater bestemd voor menselijke consumptie worden gemeten in de 

onttrekkingsputten, zoals eerder in deze paragraaf beschreven. 
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7.4 MONITORING GRENSOVERSCHRIJDENDE GRONDWATERLICHAMEN 

De begrenzing van de regionale grondwaterlichamen loopt gelijk met de landsgrens.  

Van kwalitatieve beïnvloeding van de grondwaterlichamen aan beide zijden van de 

landgrens is nauwelijks sprake. In de Provincie Noord-Brabant is geen sprake van 

kwantitatieve beïnvloeding. In Limburg speelt met name de invloed voor de 

bruinkoolwinningen in Duitsland op de kwantitatieve toestand van het grondwater.  

Via metingen aan Nederlandse zijde wordt bij vergunningverlening voor winningen 

rekening gehouden met de grensoverschrijdende effecten. 

 

België (Vlaanderen en Wallonië) en Duitsland (Nordrhein-Westfalen) hebben een andere 

aanpak van de monitoring dan in Nederland. Vooral in Duitsland is sprake van een grote 

meetnetdichtheid. De afstemming hierover wordt deels overgelaten aan het projectbureau 

Maas. De Provincie Limburg onderhoudt zelf ook contact met Nordrhein-Westfalen. 
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HOOFDSTUK8 Monitoring 
beschermde gebieden 

8.1 AANVULLENDE EISEN MONITORING OPPERVLAKTEWATERLICHAMEN  

In bepaalde gevallen dient in beschermde gebieden aanvullend op de ‘reguliere’ monitoring 

van oppervlaktewaterlichamen te worden gemonitord. Dit is het geval als voor de 

beschermde gebieden de doelen naar verwachting niet worden gehaald en als de 

belangrijkste redenen voor het mogelijk niet halen van de doelen watergerelateerd zijn. 

Aanvullende monitoring is niet nodig als de benodigde parameter(s) al in voldoende mate 

door middel van de T&T of OM-monitoring in het kader van de KRW worden bemeten. 

Voor de volgende beschermde gebieden is mogelijk aanvullende monitoring nodig: 

 Zwemwatergebieden. 

 VHR-gebieden. 

Zwemwatergebieden 
Voor zwemwater is een dekkend (aanvullend) monitoringprogramma operationeel, dat 

voldoet aan de zwemwaterrichtlijn. Dit levert geen knelpunten of wijzigingen voor 

monitoring op. 

VHR-gebieden (ofwel Natura 2000 gebieden) 
De monitoring van de Natura 2000 gebieden zal worden bepaald zodra de 

instandhoudingsdoelen door het Ministerie van LNV zijn vastgesteld. Vooruitlopend hierop 

wordt er op dit moment zowel landelijk als regionaal al aan de afstemming tussen VHR en 

KRW gewerkt. Zo wordt er in waterlichamen in een aantal VHR-gebieden in de praktijk al 

gemeten binnen het reguliere meetnet van een waterschap. Voorlopig wordt dit nog niet 

specifiek opgevoerd binnen de KRW. 

Waterschap de Dommel heeft al wel in 9 Natura 2000 beektrajecten (of direct aan Natura 2000 

gebieden grenzende beken) monitoring van macrofyten (te beschermen watergebonden 

doelsoort) opgenomen in het KRW-monitoringprogramma. 

8.2 AANVULLENDE EISEN MONITORING GRONDWATERLICHAMEN 

In de provincie zijn een aantal grondwaterafhankelijke VHR-gebieden aanwezig. Het KIWA 

heeft in 2005 voor het Ministerie van LNV factsheets opgesteld ten behoeve van een 

knelpunten- en kansenanalyse van Natura 2000. In de factsheets staat aangegeven in welke 

VHR-gebieden verdroging een probleem is. Voor deze gebieden vinden 

grondwaterstandsmetingen plaats. Het verdrogingsmeetnet Brabant en het OGOR meetnet 

Limburg zijn niet op basis van deze KIWA factsheets opgesteld, maar zullen in de toekomst 

wel gevalideerd worden met deze kennis. Indien andere grondwatermonitoringgerelateerde 

knelpunten aan de orde zijn, wordt de betreffende parameter in het monitoringplan 

opgenomen. 
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De meetnetten zijn voor het grootste deel ingericht. Het zijn trendgerichte operationele 

meetnetten. Het betreft meestal 1 tot 4 freatische peilbuismetingen en 1 diepe 

peilbuismeting, afhankelijk van de grootte van het gebied en de beschikbare meetpunten. 

Zowel in de Provincie Noord-Brabant als in de Provincie Limburg moeten nog enkele 

meetnetten worden ingericht. 
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HOOFDSTUK9 Planning monitoring in 
de komende periode 

 Op 22 december 2006 zijn de monitoringprogramma’s officieel vastgesteld. De planning 

voor de komende periode is als volgt:. 

 Vóór 22 maart 2007: toezending samenvatting KRW-monitoringprogramma’s aan de 

Europese Commissie. 

 Januari – december 2007: uitvoering eerste meetjaar KRW-monitoring. 

 Januari – april 2008: analyse resultaten monitoring 2007. 

 Mei 2008: uitvoeren risicoanalyse oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen 

(onder andere aanpassing kaarten met waterlichamen “at risk”). 

 Juni – juli 2008: toelevering uitkomsten risicoanalyse aan conceptstroomgebied-

beheersplannen. 

 Juni – juli 2008: op grond van opgedane ervaringen eventueel aanpassen 

monitoringprogramma’s ten behoeve het in de stroomgebiedbeheersplannen op te nemen 

monitoringprogramma’s. 
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HOOFDSTUK10 Juridische 
verankering van de 
monitoringprogramma’s 

Voor een correcte implementatie van de KRW wordt een juridische verankering van de 

monitoringprogramma’s noodzakelijk geacht. Via de implementatiewet Kaderrichtlijn 

Water is de Wet Milieubeheer (Wm) dusdanig aangepast dat hiervoor een Algemene 

Maatregel van Bestuur (AMvB) en een Ministeriële regeling (MR) voor gebruikt kunnen 

worden.  

Monitoring wordt uitgevoerd om de doelstellingen te kunnen toetsen. In Nederland worden 

de doelstellingen verankerd in de Wm, zodat ook monitoring onder Wm zijn basis vindt.  

Uitgangspunt bij de AMvB is dat het Rijk de monitoringprogramma’s opstelt. Dit gebeurt 

door het opstellen van de programma’s via een Ministerieel Besluit.  

Het Monitoringprogramma zal gaan bestaan uit de volgende onderdelen: de Richtlijnen 

Monitoring oppervlaktewater, het Draaiboek Grondwatermonitoring en de Ministeriële 

Regeling. In de toekomst kan het Monitoringprogramma in onderdelen worden uitgebreid. 

Het monitoringprogramma heeft geen bindend rechtsgevolg voor andere overheden.  

Het dient om te laten zien dat er in Nederland een monitoringprogramma is. Een belangrijk 

onderdeel van het monitoringprogramma, de MR, heeft wel directe rechtsgevolgen voor 

andere overheden. De MR bevat regels over wijze waarop en de frequentie waarmee de 

watertoestand wordt gemeten of berekend. De AMvB stelt dat de bestuursorganen die 

WVO-vergunningen verlenen, verantwoordelijk zijn voor uitvoering van het de MR voor 

oppervlaktewater. Voor grondwater zijn Gedeputeerde Staten verantwoordelijk gesteld.  

Een MR is in principe snel en gemakkelijk aan te passen, waardoor voldoende flexibiliteit 

wordt behouden. Het biedt genoeg mogelijkheid om tenminste per 

Stroomgebiedbeheersplan en daar waar nodig tussentijds op voordracht van de 

waterbeheerders de inhoud van de Regeling aan te passen. Doordat de waterbeheerders 

verantwoordelijk zijn voor aanlevering van data via het KRW-portal, en de MR dit 

vastgelegd, zijn ze direct betrokken en is er zorg voor gedragen dat er voldoende draagvlak 

is voor de uitvoering van de verplichting. De AMvB regelt als laatste dat de gegevens 

verkregen uit de metingen beschikbaar worden gesteld aan de Minister van Verkeer en 

Waterstaat voor verslaglegging. 

 

Ten behoeve van de nieuwe situatie (KRW-monitoring) is de reeds bestaande AMvB 

“Besluit kwaliteitsdoelstellingen en meting oppervlaktewateren”(BKMO) gewijzigd.  

De wettelijke basis is art. 5.3, vijfde lid, van de Wm. Door de wijziging kan de monitoring 

mede worden vastgesteld met betrekking tot de in art.4 van de KRW bedoelde 

milieudoelstellingen.  
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Tot nu toe diende de BKMO ter uitvoering van een aantal Europese richtlijnen waarin eisen 

worden gesteld aan de kwaliteit van oppervlaktewateren met het oog op een aantal 

specifieke functies van deze wateren, met name voor de bereiding van drinkwater of als 

zwemwater, viswater of schelpdierwater. Door dit besluit is de reikwijdte van de BKMO nu 

uitgebreid tot algemene aspecten van de watertoestand. In verband met de uitbreiding van 

het BKMO tot grondwaterlichamen wordt de citeertitel gewijzigd in “Besluit Kwaliteitseisen 

en monitoring water”. Deze aanpassing biedt de mogelijkheid om in de toekomst (2009) de 

verplichtingen van de KRW ten aanzien van de doelstellingen ook in deze AMvB onder te 

brengen. 

 

Bij de juridische verankering is gebruik gemaakt van de volgende bestuurlijke 

uitgangspunten: 

 Voldoen aan verplichtingen inzake de implementatie van de KRW (strikte 

implementatie). 

 Zo min mogelijk regelgeving. 

 Continuering van de huidige verdeling van taken en verantwoordelijkheden. 

 Flexibiliteit mogelijk maken. 

 

Er is geen aanleiding voor veranderingen in de huidige organisatie van taken en 

verantwoordelijkheden bij de uitvoering van monitoring. Wel zal de 

stroomgebiedbenadering gestalte moeten krijgen. Om deze reden wordt het bevoegd gezag 

voor de vaststelling van het monitoringprogramma op nationaal niveau aangewezen, omdat 

dit niveau het best past bij de schaal van de stroomgebiedbenadering. 
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HOOFDSTUK11 Gegevens 
monitoringprogramma’s 

Om de gegevensuitwisseling voor de KRW te ondersteunen en de gegevens via één plek 

binnen Nederland toegankelijk te maken is het KRW-portaal ontwikkeld. (zie hoofdstuk 1.2). 

Op http://krw.ncgi.nl zijn door de waterbeheerders de gegevens van de 

monitoringprogramma’s geplaatst. Deze kunnen hier worden geraadpleegd. Bijvoorbeeld de 

grenzen van de stroomgebieddistricten, de grondwaterlichamen, en de gebieden die een 

beschermde status hebben, zoals de zwemwaterlocaties en vogel- en habitatrichtlijngebieden. 

Een voorbeeld is onderstaand weergegeven.  

 

 
 

De grondwatermonitoringgegevens zijn ge-upload naar de data base DINO (centrale 

database Nederlandse ondergrond). Het is de bedoeling dat deze gegevensbank gekoppeld 

wordt aan het genoemde KRW-portaal, waardoor de gegevens van alle 

monitoringprogramma’s op één nationale site beschikbaar zijn.  

 

 

Figuur 11.5 

Voorbeeld Kaderrichtlijn Water 

Poraal 
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