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1.1 De Kaderrichtlijn Water

Algemeen

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, richtlijn 2000/60/EG) is op 22 december 2000

officieel van kracht geworden door opname in het Publicatieblad van de Europese

Gemeenschappen.

Doel

De KRW heeft tot doel de oppervlaktewateren – waaronder overgangswater en kustwater –

en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam

gebruik van water te bevorderen. Een nadere specificatie is te vinden in artikel 1 van de KRW.

De doelstellingen van de KRW moeten op 22 december 2015 zijn bereikt. Deze termijn kan

onder bepaalde voorwaarden worden verlengd met maximaal twee periodes van zes jaar. 

De uiterste datum komt daarmee op 2027.

De KRW vat de doelstellingen samen in het begrip ‘bereiken van een goede toestand’ en

maakt daarbij voor oppervlaktewater onderscheid tussen de ‘goede chemische toestand’

(GCT), de ‘goede ecologische toestand’ (GET) en een ‘goed ecologisch potentieel’ (GEP).

Voor grondwater zijn dat de ‘goede kwantitatieve toestand’ en de ‘goede chemische

toestand’. 

Naast het behalen van de doelen, is ook het ‘behoeden voor (verdere) achteruitgang’ (stand

still) een belangrijk aspect van KRW. Het principe stand still zal in de komende periode

worden uitgewerkt.

Verplichtingen op hoofdlijnen

De KRW verplicht de EU-lidstaten tot een uniforme werkwijze voor het bereiken van de

gestelde doelen. Voor elk internationaal stroomgebiedsdistrict moeten de betrokken landen

een stroomgebiedsbeheerplan opstellen. De eerste generatie van deze plannen dient in 2009

gereed te zijn. Daarna moeten zij om de zes jaar worden herzien. De minister van Verkeer en

Waterstaat is verantwoordelijk voor de Nederlandse bijdragen aan deze internationale

plannen.

De uitvoering van de richtlijn verloopt in duidelijk gemarkeerde stappen.

2000: KRW van kracht

2004: Rapportage karakterisering stroomgebied

Dit is de basis voor het stroomgebiedsbeheerplan van 2009. De rapportage omvat:

een inventarisatie van de bestaande situatie, een voorlopige indeling en typering van

waterlichamen, een beschrijving van de belasting door menselijk gebruik, een

economische analyse van de benutting van water en een inschatting van haalbaar-

heid van doelen. De Rapportage karakterisering werkgebied is het uitgangspunt voor

de vervolgstappen van de KRW, voor het te formuleren nationale beleid voor

emissies, herstel en inrichting en waterkwantiteit, en aanvullend nieuw beleid.

goede toestand in 2015

behoeden voor (verdere)

achteruitgang (stand still)

eerste

stroomgebiedsbeheerplan in

2009
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Figuur 1-1 Rijndelta als een van de negen werkgebieden van het stroomgebiedsdistrict van de Rijn, 
zelf verdeeld in zeven subwerkgebieden.
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2006: Monitoring

Ontwikkelen en uitvoeren van meetprogramma’s. De metingen geven een 

totaalbeeld van de watertoestand in de stroomgebieden. In 2006 zijn de meet-

programma’s gereed; in 2007 kan ermee worden gewerkt.

2007: Overzicht belangrijkste onderwerpen

Welke problemen moeten in het werkgebied Rijndelta worden aangepakt en op welk

niveau kan dat het best gebeuren (Europa, internationaal stroomgebied, nationaal of

regionaal)? Deze zaken worden in kaart gebracht. 

2008: Eerste concept stroomgebiedsbeheerplan

Dit concept is een jaar eerder dan de geplande vaststelling van het

Stroomgebiedsbeheerplan gereed. Die verplichting geeft ruime tijd voor publieke

consultatie en politiek-bestuurlijke discussie over het concept.

2009: Vaststellen eerste stroomgebiedsbeheerplan

De beschrijving van waterlichamen, referentietoestanden, doelen en maatregelen

krijgt in het eerste stroomgebiedsbeheerplan een formele status. Als een land voor

het behalen van doelen meer tijd nodig heeft of lagere doelen wil stellen, moet het

plan daarvoor duidelijke motieven aandragen.

2015: Realiseren doelen

In principe moet de goede toestand van het watersysteem in 2015 zijn bereikt. 

Is dit niet haalbaar, dan moet Nederland respectievelijk Duitsland (en dus ook de

regio’s) dat vooraf aangegeven. De KRW biedt de mogelijkheid om de periode voor

het realiseren van de doelen met maximaal twee termijnen van zes jaar te verlengen.

2021: Einde eerste fasering (en volgende stroomgebiedsbeheerplan).

2027: Einde fasering (en volgende stroomgebiedsbeheerplan).

1.2 Organisatie van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water

Gebiedsindeling

Het uitgangspunt van de KRW is de stroomgebiedbenadering. De grote watersystemen

vormen, samen met al het land dat erop afwatert, van bron tot monding internationale

stroomgebiedsdistricten (‘Flussgebietseinheiten’). Nederland maakt deel uit van vier van deze

districten, namelijk die van de Eems, Maas, Rijn en Schelde. 

Een stroomgebiedsdistrict is opgedeeld in (internationale) werkgebieden (‘Bearbeitungsgebieten’).

Zo kent het stroomgebiedsdistrict van de Rijn negen werkgebieden, waarvan het werkgebied

Rijndelta voor 90 procent in Nederland en 10 procent in Duitsland ligt.

De voorliggende rapportage over het werkgebied Rijndelta is gebaseerd op de regionale

rapportages uit zeven subwerkgebieden (Teil-Bearbeitungssgebieten, zie ook Tabel 1-1). Dat zijn

in Nordrhein-Westfalen (NRW) IJsselmeerzuflüsse en Deltarheinzuflüsse. Laatstgenoemd

subwerkgebied bevat twee deelstroomgebieden: Die Wild en het gelijknamige

Deltarheinzuflüsse. In Niedersachsen (NI) ligt het subwerkgebied Vechte. De subwerkge-

bieden Rijn-West, Rijn-Midden, Rijn-Oost en Rijn-Noord liggen in Nederland. Figuur 1-1 laat

de subwerkgebieden zien.

internationale

stroomgebiedsdistricten

werkgebieden

subwerkgebieden

M A A R T  2 0 0 5
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Organisatie

Voor de rapportage werken op regionaal niveau (subwerkgebieden) werkgroepen of product-

teams samen, die in Nederland en Duitsland op respectievelijk rijks- en deelstaatniveau

worden gecoördineerd en aangestuurd door een ambtelijke regiegroep en een bestuurlijk

overleg. 

De Nederlandse productteams (PT1 t/m 6) bestaan uit medewerkers van de betrokken

partijen. Zij stellen de (inhoudelijke) bouwstenen voor de rapportage van het subwerkgebied

op, daarbij aangestuurd door het Regionaal Ambtelijk Overleg (RAO).

Het RAO regisseert het werkproces in de productteams en voegt de bijdragen van de teams

samen tot een integrale rapportage. Het stemt deze af met de aangrenzende regio’s. In het

RAO zijn organisaties vertegenwoordigd die taken en verantwoordelijkheden hebben in het

waterbeheer (zie paragraaf 2.6). Daarnaast participeren gemeenten, waterleidingbedrijven en

sommige departementen, waaronder het ministerie van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit (LNV). Het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) stelt de regionale

producten vast en wordt door het RAO voorbereidt.

De voorzitters van de RBO’s overleggen met de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in

het Landelijk Bestuurlijk Overleg Regio’s. Dit is een directe, bestuurlijke lijn tussen de regio’s

en het Rijk.

De rapportages voor de subwerkgebieden zijn in het Duitse deel van het werkgebied

Rijndelta opgesteld door Staatlichen Umweltämter (StUÄ, NRW), respectievelijk de

Bezirksregierung (NI) op aangeven van en in samenwerking met de milieuministeries van de

deelstaten. In beide deelstaten voert het betreffende milieuministerie de juridische en

vakmatige controle uit. Het is ook verantwoordelijk voor de coördinatie in eigen land en

tussen de deelstaten onderling.

De in de Rijndeltarapportage opgenomen regionale gegevens over de Duitse

Deltarheinzuflüsse, respectievelijk IJsselmeerzuflüsse, zijn opgesteld onder verantwoordelijk-

heid van het Staatliche Umweltamt Krefeld (Deltarheinzuflüsse) en het Staatliche Umweltamt

Herten (IJsselmeerzufüsse). Zowel aan de samenstelling van de gegevens op landelijk niveau

als aan het verkrijgen van de regionale gegevens hebben talrijke instanties meegewerkt. In

stuurgroepen, werkgroepen en kernwerkgroepen waren onder andere districtsbesturen,

gemeenten en regio’s, waterschappen en drinkwaterbedrijven, landbouworganisaties en

natuurbeschermingsorganisaties vertegenwoordigd. In regionale gebiedsforums, via het

Internet en door middel van nieuwsbrieven zijn de resultaten bekendgemaakt en is de

mogelijkheid geboden om standpunten en voorstellen in te brengen.

De rapportage over subwerkgebied Vechte in Niedersachsen is opgesteld onder verantwoor-

delijkheid van de Bezirksregierung Weser-Ems. Zij is daarbij ondersteund door vijf andere

overheden.

Productteams (PT’s) in

Nederland

Regionaal Ambtelijk Overleg

(RAO)

Regionaal Bestuurlijk Overleg

(RBO)

Landelijk Bestuurlijk Overleg

Regio’s (LBOR)

penvoerders in de Duitse

subwerkgebieden

organisatie in Nordrhein-

Westfalen

organisatie in Niedersachsen
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Tabel 1-1 Voor dit Integratierapport gebruikte rapporten uit de subwerkgebieden.

subwerkgebied titel bevoegde instantie datum
uitvoerende organisatie

Deltarheinzuflüsse (NRW) Dokumentation der wasserwirtschaftlichen Grundlagen – MUNLV NRW 22-jul-04
Bestandsaufnahme Deltarheinzuflüsse StUÄ Krefeld

IJsselmeerzuflüsse (NRW) Dokumentation der wasserwirtschaftlichen Grundlagen – MUNLV NRW 22-jul-04
Bestandsaufnahme IJsselmeer-Zuflüsse StUÄ Herten 22-jul-04

Vechte (NI) Bestandsaufnahme im Teil-Bearbeitungsgebiet Vechte/Niedersachsen Niedersächsisches 01-sep-04
Umweltministerium
Bezirksregierung Weser-Ems

Rijn-West Karakterisering deelstroomgebied Rijn-West RBO Rijn-West dec-04
RAO Rijn-West

Rijn-Midden Karakterisering deelstroomgebied Rijn-Midden, Bestuurlijke samenvatting RBO Rijn-Midden dec-04
RAO Rijn-Midden

Rijn-Midden Karakterisering deelstroomgebied Rijn-Midden RBO Rijn-Midden dec-04
RAO Rijn-Midden

Rijn-Oost KRW Karakterisering deelstroomgebied Rijn-Oost RBO Rijn-Oost dec-04
RAO Rijn-Oost

Rijn-Oost KRW Achtergronddocument karakterisering deelstroomgebied Rijn-Oost RBO Rijn-Oost dec-04
RAO Rijn-Oost

Rijn-Noord Hoofdlijnennotitie rapportage deelstroomgebied Rijn-Noord RBO Rijn-Noord 13-okt-04
RAO Rijn-Noord

Rijn-Noord KRW-Rapportage deelstroomgebied Rijn-Noord RBO Rijn-Noord 13-okt-04
RAO Rijn-Noord
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Sinds 2001 vindt in het Duitse deel van Rijndelta op het niveau van het subwerkgebied en de

daarin liggende deelstroomgebieden regelmatig informatieoverdracht en -uitwisseling plaats

met geïnteresseerde belangengroepen en watergebruikers. Dat gebeurt in allerlei regionale

bijeenkomsten over de KRW en de implementatie ervan. Daarbij staat tot nu toe vooral de

karaktersering van het subwerkgebied dan wel deelstroomgebied centraal. 

Een groot deel van de informatie is voor belangstellenden beschikbaar gesteld op het

Internet (www.wasserblick.net).

Stroomgebiedscoördinator Rijn en Maas

Het Coördinatiebureau Rijn en Maas (CRM) integreert de regionale producten uit de

Nederlandse en Duitse subwerkgebieden tot rapportages en kaarten voor het werkgebied

Rijndelta. Het CRM is onder verantwoordelijkheid van de stroomgebiedcoördi-nator belast

met de coördinatie van de uitvoering van de KRW door de organisaties in de subwerk-

gebieden. 

Via de landelijke regielijn (Coördinatiegroep en Regiegroep) worden de geïntegreerde 

rapportages en plannen aangeboden aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. 

De staatssecretaris is voorzitter van het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW).

De afstemming tussen het Nederlandse en Duitse deel van Rijndelta vindt plaats in de

Steuerungsgruppe en in een werkgroep Duitsland die door het RBO Rijn-Oost in het leven is

geroepen. In de Steuerungsgruppe zijn van Nederlandse kant het CRM, het Directoraat-

Generaal Water (DGW) en de RAO’s van Rijn-Oost en Rijn-West vertegenwoordigd, en van

Duitse kant de milieuministeries van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. Rijndelta staat

in de Steuerungsgruppe centraal, maar ook de afstemming met en binnen de werkgebieden

Niederems en Maas staan op de agenda. Daarom zijn ook de RAO’s Niederems en Maas

vertegenwoordigd.

De (geïntegreerde) rapportages en plannen over het stroomgebiedsdistrict van de Rijn

worden naar het Rijnwaterdirecteurenoverleg gestuurd, zodat ze kunnen worden samen-

gevoegd tot rapportages en plannen voor het hele stroomgebiedsdistrict.

Tussentijdse afstemming op het niveau van het stroomgebiedsdistrict vindt ook plaats in het

Rijnwaterdirecteurenoverleg.

1.3 Rapportage eind 2004: Karakterisering stroomgebied

Rapportagelijn

De door Europa verplicht gestelde rapportagelijn heeft twee niveaus. Deel A handelt over

zaken waarvoor binnen het hele stroomgebiedsdistrict van de Rijn internationale aandacht

en afstemming nodig zijn. Dit overkoepelende deel integreert de zogenaamde delen B over

de negen werkgebieden. 

Het voorliggende rapport over werkgebied Rijndelta (deel B) beschrijft de uitgangssituatie,

de belasting van het water en de effecten daarvan in het werkgebied. Deze rapportage is

samengesteld uit de rapportage-delen C over de vier Nederlandse en drie Duitse subwerk-

gebieden (zie Tabel 1-1).

bijeenkomsten met

belangstellenden in Duitsland

Coördinatiebureau Rijn en

Maas (CRM)

landelijke regielijn

Staatssecretaris van Verkeer en

Waterstaat

Landelijk Bestuurlijk Overleg

Water (LBOW)

Steuerungsgruppe

werkgroep Duitsland

Rijnwaterdirecteurenoverleg

van de Internationale

Commissie voor Bescherming

van de Rijn (ICBR)

rapportage deel A, B en C

M A A R T  2 0 0 5
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Met dit document voldoen Nederland en Duitsland voor werkgebied Rijndelta aan de richt-

lijnen van artikel 5 van de KRW (zie Bijlage 2). Het is – aangevuld met de resultaten van de

in 2007 beginnende monitoring en aangevuld met een verdergaande analyse van de

belastingen – de basis voor de totstandkoming van het stroomgebiedsbeheerplan in 2009.

Pas dan worden keuzes over status, doelstellingen en maatregelen geformaliseerd.

Belangrijke noties

Deze rapportage bestaat uit vier delen:

• een separaat ingebonden samenvattend document: ‘Samenvatting karakterisering werkge-

bied Rijndelta’. Dit is gericht op regionale en landelijke bestuurders;

• voorliggend hoofdrapport met bijlagen. Omwille van de overzichtelijkheid zijn de resul-

taten in het hoofdrapport geaggregeerd tot het niveau van beschrijvingseenheden of

watertypen. In de bijlagen zijn de gehanteerde methodieken nader beschreven en is de

beschikbare informatie op een gedetailleerder niveau gepresenteerd;

• een separaat ingebonden kaartenbijlage;

• een Internetpagina met de achterliggende gegevensbestanden. Deze geven informatie per

waterlichaam.

Presentatie statistische gegevens waterlichamen

Waar een relatieve maat is gebruikt, zoals het percentage waterlichamen, kan afwisselend het

percentage van het aantal waterlichamen bedoeld zijn, of een percentage van het oppervlak

van de waterlichamen. De lezer zij geattendeerd op een  verklarende tekst of het bijschrift

van de tabellen en figuren, waarin de hoedanigheid van de relatieve maat is aangegeven. 

Omdat waterlichamen qua omvang behoorlijk van elkaar verschillen, kunnen beide presenta-

tiemethoden een vertekend beeld geven. Per gerapporteerd onderdeel (biologische kwaliteit,

chemische kwaliteit, hydromorfologische belasting enzovoort) is een bewuste keuze gemaakt

voor de methode die de minste vertekening geeft.

Data

De verwerkte informatie is verstrekt door diverse organisaties, die elk een eigen systeem van

databeheer hanteren en verschillend omgaan met hun gegevens. Hoewel de opstellers van

de rapportage  veel zorg hebben besteed aan een uniforme gegevensverwerking, is niet uit te

sluiten dat de gegevensconversie heeft geleid tot verschillen met het bronmateriaal. 

Deze verschillen kunnen met name voorkomen als gevolg van:

• de manier waarop – op basis van expert-judgement – de resultaten van verschillende

monitoringspunten tot één waardering van een waterlichaam hebben geleid;

• de manier waarop – op basis van expert-judgement – een of meerdere monitorings-

punten representatief zijn gesteld voor een gelijkend waterlichaam elders in het gebied;

• de manier waarop – op basis van expert-judgement – van hydromorfologische omstandig-

heden is ingeschat of zij een significant effect hebben (zie hoofdstuk 4) en in hoeverre dat

irreversibel is (zie hoofdstuk 5);

• de manier waarop omgegaan is met de beoordeling van stoffen waarvan de detectielimiet

boven de norm ligt.

• verschillen in de analysemethoden van watermonsters. 

basis voor het

stroomgebiedsbeheerplan

rapportage in vier delen

percentage van het aantal of

percentage van het oppervlak
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Figuur 1-2 Schematische weergave van de samenhang tussen de hoofdstukken.
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Voor waterlichamen waarvan geen metingen beschikbaar waren is op basis van expert-

judgement gebruik gemaakt van representatieve meetpunten. Dit geldt zowel voor de

beschrijving van de huidige toestand als de bepaling van de status ‘at risk’. Wanneer het niet

mogelijk was metingen in andere waterlichamen als representatief te beschouwen, is dat

aangegeven met  ‘geen gegevens’. Dit betekent onder andere dat de ‘grijze vlakken’ (‘geen

gegevens’) in deze rapportage geen indicatie zijn van de monitoringsdichtheid. 

Opbouw rapport

De opbouw van dit rapport is gebaseerd op de Guidance on Reporting under the Water

Framework Directive. De structuur zoals die is gegeven in tabel C.1 van deze handleiding is

herkenbaar vanaf hoofdstuk 3.

Om de toegankelijkheid van dit rapport te vergroten beginnen de hoofdstukken met een

gemarkeerde samenvatting en/of conclusie.

Hoofdstuk 2 geeft een algemene beschrijving van het werkgebied Rijndelta.

In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de huidige toestand van grond- en oppervlakte-

waterlichamen. Daarnaast komen de begrenzing en typering van het oppervlaktewater aan

de orde.

Hoofdstuk 4 rapporteert over de menselijke activiteiten in het stroomgebied, die het water-

systeem mogelijk negatief beïnvloeden.

Hoofdstuk 5 beschrijft de feitelijke effecten van de menselijke belasting op de waterlichamen.

De aanwijzing van oppervlaktewaterlichamen als ‘sterk veranderd’ is hier onderbouwd.

Tevens is aangegeven in hoeverre waterlichamen het risico lopen in 2015 de goede toestand

niet te bereiken.

Hoofdstuk 6 geeft de economische analyse.

Hoofdstuk 7 bevat een overzicht van de beschermde gebieden.

Hoofdstuk 8 bevat een overzicht van leemten in kennis en gegevens, onzekerheden over de

gepresenteerde gegevens en aanbevelingen voor het vervolg.

Hoofdstuk 9 beschrijft de publieke participatie bij het opstellen van deze rapportage. Het

geeft daarnaast een doorkijk naar bruikbare en te verwachten vormen van publieke partici-

patie in het vervolgtraject.

Het schema van Figuur 1-2 schetst de weg naar de risicoanalyse, zoals die voor het

Nederlandse deel van Rijndelta is gevolgd. Voor het Duitse deel is een iets afwijkende

methodiek gevolgd (zie hoofdstuk 5) Omdat veel informatie die voor de risicoanalyse nodig

is, al in eerdere hoofdstukken aan de orde komt, geeft dit schema tevens een aardig beeld

van de opbouw van dit rapport.

hoofdstuk 2

hoofdstuk 3

hoofdstuk 4

hoofdstuk 5

hoofdstuk 6

hoofdstuk 7

hoofdstuk 8

hoofdstuk 9
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Samenvatting

Het stroomgebiedsdistrict van de Rijn is opgedeeld in negen stukken. Het meest beneden-

stroomse deel heet Rijndelta en ligt bijna geheel in Nederland. Het omvat ook het grootste deel

van Nederland; grofweg vallen alleen Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, een deel van Groningen

er buiten. In Duitsland hoort de omgeving van de steden Nordhorn, Gronau, Ahaus, Bocholt en

Kleef ertoe. Er wonen bijna twaalf miljoen mensen. Meer dan de helft van de grond wordt

gebruikt voor agrarische doeleinden, tien procent bestaat uit oppervlaktewater.

Rijndelta en met name laag Nederland kan met recht het ‘afvoerputje’ van het Rijnstroomgebied

worden genoemd, want het Rijnwater, inclusief de verontreinigingen, vindt zijn weg tot in de

verste hoeken van Friesland en Noord-Holland. Om laag-Nederland, dat voor een belangrijk deel

onder zeeniveau ligt, bewoonbaar te houden, moet het wateroverschot worden afgevoerd. Gezien

de voorspelde klimaatverandering en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging wordt dit

een lastige opgave. Wat de situatie er niet beter op maakt, is dat het maaiveld blijft dalen als

gevolg van het zetten en inklinken van de bodem.

Bij het waterbeheer zijn in het Nederlandse deel van Rijndelta zeven regionale directies van

Rijkswaterstaat, negen provincies, achttien waterschappen en 343 gemeenten betrokken. 

In Duitse deel zijn dat twee Länder, drie Bezirksregierungen, zeven Landkreise en 50 Gemeinden.

Beschrijving van het stroomgebied

H O O F D S T U K 2
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2.1 Algemene beschrijving van het stroomgebied

Het werkgebied Rijndelta (zie Kaart 1) is één van de negen stroomgebieden waarin het

stroomgebiedsdistrict van de Rijn is opgedeeld. Rijndelta ligt het meest benedenstrooms en

ontvangt in het zuidoosten water vanuit het werkgebied Nierderrhein. In het westen en

noorden grenst het aan de Noordzee, in het oosten aan het stroomgebiedsdistrict van de

Eems en in het zuidwesten aan de stroomgebiedsdistricten van de Maas en de Schelde 

(zie Figuur 1-1 en Figuur 2-1).

Rijndelta ligt voor het grootste deel in Nederland (90 procent). Een klein deel (10 procent) 

is Duits grondgebied. Het werkgebied beslaat in Nederland de provincies Noord-Holland,

Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Overijssel, Friesland en delen van Drenthe en

Groningen. De Nederlandse waddeneilanden behoren eveneens tot Rijndelta. Op Duits

grondgebied gaat het om delen van de deelstaten Nordrhein-Westfalen (NRW) en

Niedersachsen (NI).

Het werkgebied Rijndelta omvat ongeveer 34.200 vierkante kilometer; dat is een kleine 20

procent van de totale oppervlakte van het stroomgebiedsdistrict van de Rijn (185.923

vierkante kilometer). Binnen Rijndelta is een oppervlakte van ongeveer 3.100 vierkante

kilometer zoet water en overgangswater en zo’n 5.900 vierkante kilometer zeewater

(Hollandse kustwateren, Waddenzee en waddenkust). Ruim een kwart van het bruto 

oppervlak is dus bedekt met water.

Er wonen ongeveer 12,2 miljoen mensen in het werkgebied Rijndelta. Zij leven voor een

groot deel in de steden Bocholt, Borken,Coesfeld en Steinfurt (Nordrhein-Westfalen),

Nordhorn (Niedersachsen), Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amers-

foort, Arnhem, Apeldoorn, Almere, Lelystad, Zwolle, Enschede, Leeuwarden en Groningen.

De stad Groningen ligt overigens gedeeltelijk in het stroomgebiedsdistrict van de Eems.

De Rijn en zijn belangrijkste vertakkingen IJssel en Waal vormen samen met de

(Overijsselse) Vecht de grote, stromende wateren in werkgebied Rijndelta. Op de hogere

zandgronden zijn beken aangetakt. Grote zoetwateroppervlakken liggen centraal in het

IJsselmeergebied. De merengebieden in Zuid-Holland, Utrecht en Friesland beslaan samen

eveneens een relatief groot oppervlak. De Waddenzee is een groot zoutwateroppervlak.

Rijnwater is niet weg te denken uit het lage westelijk en noordelijk deel van Rijndelta. 

In droge tijden wordt het rivierwater namelijk gebruikt om verzilting van de rivierarmen en

van de polders in Noordwest-Nederland te voorkomen en om watertekorten aan te vullen.

Rijnwater beïnvloedt daarnaast ook de kwaliteit van het oppervlaktewater. Laag-Nederland

kan met recht het ‘afvoerputje’ van het Rijnstroomgebied worden genoemd, want het

Rijnwater, inclusief de verontreinigingen, vindt zijn weg tot in de verste hoeken van Friesland

en Noord-Holland.

begrenzing

landsdelen

oppervlak

inwoners

grote oppervlaktewateren

afvoerputje van het

Rijnstroomgebied
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Figuur 2-2  Naamgeving van de verschillende
deelgebieden.

Figuur 2-3  Indeling van werkgebied Rijndelta in zeven 
subwerkgebieden (links) en in zeven beschrijvingseenheden (rechts).

Figuur 2-1 Overzicht van de deelstroom-

gebieden en hun onderlinge

relaties binnen Rijndelta en

met de aangrenzende werkge-

bieden.
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Subwerkgebieden en beschrijvingseenheden

Het werkgebied Rijndelta is verdeeld in zeven subwerkgebieden. Over de wateren in deze

subwerkgebieden is een gedetailleerde, regionale rapportage opgesteld (zie Tabel 1-1), waarin

in totaal 565 waterlichamen zijn benoemd. In voorliggend Integratierapport is de informatie

toegelicht aan de hand van zeven beschrijvingseenheden, waarbij twee subwerkgebieden in

het Duitse deel zijn geclusterd en een extra cluster voor de hoofdstroom van de Rijn

(Rijkswateren) is toegevoegd (zie ook Figuur 2-2 en Figuur 2-3):

• IJsselmeerzuflüsse (NRW), inclusief Deltarheinzuflüsse en Die Wild;

• Vechte (NI) (gelijk aan subwerkgebied Vechte);

• hoofdstroom Rijn (Rijkswateren);

• Rijn-West;

• Rijn-Oost;

• Rijn-Midden;

• Rijn-Noord.

De hoofdstroom van de Rijn betreft de grote rivieren die via Rijn-West naar het westen lopen

en de aftakking naar het noorden via de IJssel (Rijn-Midden), Ketelmeer en IJsselmeer 

(Rijn-Midden). Ook de kustwateren van Rijn-West (Hollandse kust) en Rijn-Noord

(Waddenzee en -kust), waarin de hoofdstroom uitmondt, worden hiertoe gerekend.

In Figuur 2-3 is het verschil tussen de zeven subwerkgebieden (links) en de zeven 

beschrijvingseenheden (rechts) schematisch weergegeven.

subwerkgebieden en

beschrijvingseenheden
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Figuur 2-5  Gemiddelde temperatuur in
graden Celsius, gebaseerd 
op langjarig gemiddelden 
(1971-2000).

Figuur 2-6 Zonneschijn in uren per
maand, gebaseerd op 
langjarig gemiddelden 
(1971-2000).

Figuur 2-4  Neerslag en verdamping in 
millimeters per maand, 
gebaseerd op langjarig
gemiddelden (1971-2000).
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Tabel 2.1 Toekomstscenario’s en klimaatverandering (ref.5) 

huidige minimumscenario middenscenario maximumscenario
situatie 2050 2100 2050 2100 2050 2100

temperatuur + 0,5 °C + 1 °C + 1 °C + 2 °C + 2 °C + 4 °C

neerslag 700-830 mm/jaar + 1,5% + 3% + 3% + 6% + 6% + 12%

neerslagintensiteit buien + 5% + 10% + 10% + 20% + 20% + 40%

zeespiegelrijzing + 10 cm + 20 cm + 25 cm + 60 cm + 45 cm + 110 cm

(bron: Waterbeleid 21ste eeuw)
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2.2 Klimaat

Neerslag en temperatuur

Bezien over een lange periode (meer dan dertig jaar) varieert de gemiddelde neerslag in het

werkgebied Rijndelta van ongeveer 700 tot ruim 830 millimeter per jaar. In het westen valt

iets meer neerslag dan in het oosten. De gemiddelde neerslaghoeveelheden schommelen

tussen 40 millimeter per maand in de droge jaargetijden en 95 millimeter per maand in de

natte perioden. In de maanden april tot en met augustus is er een klein neerslagtekort, in de

herfst- en wintermaanden een groot neerslagoverschot. Over het hele jaar genomen heeft

werkgebied Rijndelta een neerslagoverschot van gemiddeld 240 millimeter (Figuur 2-4).

De temperatuur is gemiddeld 2 graden Celsius in de koudste maanden en 17 graden Celcius

in de warmste maanden (Figuur 2-5). Het aantal uren zonneschijn in werkgebied Rijndelta

varieert tussen gemiddeld 40 uur in het winterseizoen en 213 in de zomermaanden 

(Figuur 2-6).

Klimaatverandering

Het klimaat in Europa verandert. Dat de temperatuur stijgt en de neerslag qua hoeveelheid

en intensiteit toeneemt, staat inmiddels wel vast (Ref. 5, Ref. 10, Ref. 24). Meteorologen

verwachten in Nederland een toekomst met nattere winters en drogere zomers. Buien zullen

– ook ’s zomers – in korte tijd meer neerslag brengen dan nu het geval is. Op wereldschaal

leidt de temperatuurverhoging tot stijging van de zeespiegel.

Voorkómen van wateroverlast vraagt om meer inzicht in de ontwikkelingen van temperatuur,

neerslag(intensiteit) en stijging van de zeespiegel. Hiertoe zijn verschillende toekomst-

scenario’s uitgewerkt. Van drie scenario’s geeft Tabel 2-1 de resultaten. In de beleidsvorming

voor hoogwaterbescherming wordt rekening gehouden met het middenscenario1 .

neerslag

temperatuur

toekomstscenario’s
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1 In de risicoanalyse (2015) voor deze rapportage is geen rekening gehouden met deze klimaatveranderingen.
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2.3 Geologie en bodemopbouw

De diepere ondergrond van het werkgebied Rijndelta is opgebouwd uit mariene afzettingen

die hun oorsprong vinden in het Krijt. Zo’n 140 tot 60 miljoen jaar geleden reikte de

voorloper van de huidige Noordzee naar het oosten en zuiden tot het Middengebergte. 

Er werd kalk, mergel, krijt en zandsteen afgezet.

De ondergrond van Rijndelta is opgebouwd uit zand, klei en veen, bovenop de afzettingen

uit het Krijt. Naar het noorden en noordwesten neemt de dikte toe. De geohydrologische

basis bestaat uit kleien en zanden, die in het Tertiair (meer dan twee miljoen jaar geleden)

zijn afgezet.

In het vroege Pleistoceen, zo’n twee miljoen jaar geleden, was het grootste deel van de

tegenwoordige Rijndelta bedekt door de Noordzee. Op de bodem vormden zich mariene

afzettingen van klei en zand. Geleidelijk aan trok de zee zich terug. In de droogvallende

vlakte vond de Rijn zijn weg, zette zand en grind af en bouwde zo de delta.

De ijstijden van het Elsterien en het Saalien (ongeveer 200.000 jaar geleden) brachten

nieuwe veranderingen. Vooral in het Saalien zijn de grote stuwwallen ontstaan: Utrechtse

Heuvelrug, Veluwe en het Drents plateau. Kleinere resten van opgestuwd land zijn te vinden

bij Nijmegen, in de Achterhoek en in Twente. De stuwwallen bestaan voornamelijk uit zand,

maar het Drents plateau bevat ook veel keileem.

Na de ijstijden vormden zich dekzanden (Formatie van Twente) en veengebieden, terwijl de

rivieren zand en klei bleven afzetten. Zo bestaat de Formatie van Singraven uit zand, klei en

in de beekdalen veen. De Betuwe Formatie wordt gekenmerkt door stroomgordelzanden en

komkleien. Ook in het westen en noorden vonden mariene afzettingen van kleien en zanden

plaats, zoals de Westland Formatie.

Vanaf zo’n 7.500 jaar geleden zijn de Pleistocene afzettingen langzamerhand bedekt geraakt

door nieuwe rivierafzettingen. Daarnaast zijn veenpakketten, kwelders, kleidekken, strand-

wallen en kustduinen ontstaan.

Deze afwisselingen in de geologische geschiedenis hebben de bodem van het werkgebied

Rijndelta een grillige en discontinue opbouw gegeven. In het uiterste oosten, in

Münsterland, komen de sedimentgesteenten uit het Krijt aan de oppervlakte. Ze hebben een

duidelijk reliëf. Het oostelijk deel in ruimere zin bestaat voornamelijk uit hoger gelegen

zandgronden van Pleistocene oorsprong. Gronden van Holocene oorsprong zijn te vinden in

het laaggelegen (grotendeels onder zeeniveau) westen en noorden. Dit zijn jongere kleien en

zanden op oudere kleien en zanden, al dan niet met een laag veen ertussen. Veen op oudere

kleien en zanden komt veel voor in het westen van Rijndelta. In de droogmakerijen liggen de

oudere kleien en zanden aan de oppervlakte. In het oostelijk deel van het rivierengebied

domineren de komkleien en stroomgordelzanden.

Krijt

Tertiair

Pleistoceen

ijstijden

fluviatiele en mariene

afzettingen

veenvorming en nieuwe

afzettingen

grillige en discontinue

bodemopbouw
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Als gevolg van de bodemopbouw kent het westen van werkgebied Rijndelta een uiterst

complex systeem van grondwaterbewegingen. Dit wordt nog versterkt door de vele polders

met verschillende (grond)waterpeilen. Het ingewikkelde uitwisselingspatroon van zoet, zout

en brak grondwater is nog steeds niet in evenwicht met de hydraulische randvoorwaarden.

De watervoerende pakketten bevatten brak water dat afkomstig is van overstromingen van

mariene afzettingen in het Holoceen. Verzoetend regionaal grondwater dringt het verzilte

gebied binnen vanaf de Utrechtse Heuvelrug en vanuit de kustduinen.

2.4 Landschap en reliëf

Het werkgebied Rijndelta kent in grote lijnen zeven landschapstypen:

• rivierengebied (Rijn-Oost en Rijn-West);

• stuwwallen en dekzandgebieden (Rijn-Midden, Rijn-Oost en Rijn-Noord, Vechte (NI) en

IJsselmeerzuflüsse (NRW));

• heuvelland (IJsselmeerzuflüsse (NRW));

• laagland (Rijn-West en Rijn-Noord);

• Noordzeekust (Rijn-West en Rijn-Noord);

• IJsselmeergebied (zoet oppervlaktewater, Rijn-Midden);

• Waddenzee en -kust (zout oppervlaktewater, Rijn-Noord).

Kaart 1 geeft een beeld van het reliëf in werkgebied Rijndelta. 

Rivierengebied

In het rivierengebied hebben de zandafzettingen hoger gelegen oeverwallen gevormd.

Verzanding van de bedding tussen de oeverwallen deed stroomruggen ontstaan. De klei van

de rivieren werd afgezet in komvormige laagvlakten tussen de oeverwallen en vormde

(onvruchtbare) komgronden. Hier zijn voornamelijk graslanden te vinden. Om deze begaan-

baar te maken voor vee en werktuigen zijn greppels en sloten gegraven. De stroomruggen

liggen wat hoger en bestaan uit kalkrijke, lichte kleigrond. Veel stroomruggen zijn op de kaart

te herkennen aan de aard van het bodemgebruik: bouwland en boomgaarden.

Stuwwallen en dekzandgebieden

De stuwwallen en dekzandgebieden in het noorden, midden en oosten van Rijndelta brengen

reliëf in het landschap. De hoogteverschillen zijn de kracht achter afstromend grondwater en

oppervlaktewater. Regenwater, dat in de hoge delen in de bodem infiltreert, vult het weg-

stromend grondwater aan. In de lage delen komt grondwater naar boven (kwel). 

De stuwwallen, zoals de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, zijn aan de kant waar het ijs 

zijn stuwende kracht heeft uitgeoefend, steiler dan aan de zuidwestzijde. Op de flauwere,

westelijke flanken zijn natuurlijke beeksystemen ontstaan, terwijl op de steilere, oostelijke

hellingen waterlopen zijn gegraven, zoals de sprengen op de oostelijke Veluweflank. 

Het verval maakte hier toepassing van watermolens mogelijk.

uiterst complex

grondwatersysteem

oeverwallen, stroomruggen en

komgronden

reliëf en grondwaterstroming

steile en flauwe hellingen
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De stuwwallen lenen zich vanwege hun diepe grondwaterstanden en het grofzandige

materiaal over het algemeen minder voor landbouw. Ze bieden in plaats daarvan volop

ruimte voor natuurlijke vegetatie, voornamelijk in de vorm van bos en heide. Op de Veluwe

ligt het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland.

Waar de grondwaterstand en de bodemsamenstelling landbouwkundig gebruik toelaten,

zoals in de beekdalen, zijn de ontwatering en afwatering sterk gereguleerd. Beken zijn

gekanaliseerd en er zijn greppels en sloten gegraven, waardoor in natte jaargetijden het

wateroverschot snel kan worden afgevoerd.

Heuvelland van West- en Midden-Münsterland

Karakteristiek voor het aan de oostelijke grens van Rijndelta, in Duitsland gelegen West-

Münsterland zijn glooiende landschappen die aflopen van het zuidwesten naar het noord-

westen. De bergkammen en heuvels zijn opgebouwd uit kalk, mergel, krijt en zandsteen. 

De vlakkere delen zijn zandgebieden (‘Talsandgebieten’). Midden-Münsterland is door een

steilwand van West-Münsterland gescheiden en bevat door de aan de oppervlakte komende

krijtlagen van de Münsterlander Bucht een levendig reliëf met bergkammen, ronde

bergtoppen en glooiende heuvels. Hier zijn de grootste maaiveldhoogten van het werkgebied

Rijndelta te vinden.

Laagland

De zee heeft lange tijd grote invloed gehad op het laaggelegen land achter de strandwallen.

Tussen de strandwallen door kon de vloed het land overspoelen. Door bezinking van slib-

deeltjes ontstonden de oude zeekleigebieden. Uit de weelderige vegetatie op de oude zeeklei

is later veen ontstaan. Het zeekleilandschap was lange tijd uitgesproken ‘waterland’ met

grote meren en diverse vertakkingen van zeearmen. In de loop van de tijd zijn grote delen

‘nat gebied’ door inpoldering teruggewonnen. Kenmerkend voor deze zogenaamde droog-

makerijen zijn hun ringvaarten.

In het noorden vestigden de eerste bewoners zich zo’n 2.500 jaar geleden op de onbedijkte

kwelders: ze wierpen woonheuvels of terpen/wierden op. Omstreeks de dertiende eeuw

begonnen de laaglandbewoners hun gebieden te bedijken en te ontwateren door de aanleg

van sloten en grotere watergangen. Deze praktijk vergrootte het kleigebied gestaag richting

zee. 

Vanaf de elfde eeuw zijn de veengebieden stapsgewijs ontgonnen. Aanvankelijk was de in

cultuur gebrachte grond geschikt voor akkerbouw, maar als gevolg van de afnemende 

ontwateringsdiepte was later alleen nog veehouderij mogelijk. Nog weer later werd het veen

afgegraven voor de turfproductie, waardoor vele kleine meren ontstonden.

Noordzeekust

De zandige westkust en de waddeneilanden zijn in de ontstaansgeschiedenis van het

laagland gevormd uit zand dat door de zee is afgezet. Bij laag water verstoof de wind het

zand van de strandwallen tot duinen. Tussen duinen en zee ligt – vooral op de waddenei-

landen – een breed strand. Tegenwoordig worden de duinen beschermd door zandsuppleties

en de aanplant van helmgras.

natuur

cultivering: snelle ont- en afwatering

glooiende landschappen,

bergkammen en ronde bergtoppen

zeeklei, veen en droogmakerijen

terpen, wierden , bedijking en

ontwatering

ontginning van veengebieden

strandwallen, duinen en stranden
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Tabel 2-2  Het ruimtegebruik in Rijndelta, uitgesplitst naar beschrijvingseenheden. In het kader rechtsonder is te
zien welk deel (met welk ruimtegebruik) van de subwerkgebieden is toegerekend aan de beschrijvings-
eenheid ‘hoofdstroom Rijn’.

IJsselmeer- Vechte (NI) hoofdstroom Rijn-West Rijn-Oost Rijn-Midden Rijn-Noord Totaal 

zuflüsse (NRW) Rijn (excl.usief (excl.usief (excl.usief (excl.usief Rijndelta

hoofdstroom Rijn) hoofdstroom Rijn) hoofdstroom Rijn)   hoofdstroom Rijn) 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

water1 1% 2.319 0% 2 96% 978.033 9% 64.008 1% 8.836 1% 4.881 7% 32.179 30% 1.090.258

natuur2 18% 41.974 23% 24.700 0% 666 8% 55.152 15% 98.913 29% 111.538 10% 49.033 11% 381.976

landbouw3 71% 164.649 73% 76.710 4% 43.551 58% 420.048 71% 471.979 55% 211.528 74% 360.120 48% 1.748.585

recreatie4 1% 2.319 0% 0% 614 5% 32.544 2% 13.281 3% 9.556 1% 6.705 2% 65.019

wonen5 8% 18.552 4% 3.780 0% 46 11% 79.920 5% 33.829 6% 24.766 4% 17.173 5% 178.066

industrie6 1% 2.319 0% 0% 136 5% 39.384 2% 15.336 2% 6.737 2% 7.310 2% 71.222

infrastructuur7 0% 464 0% 0% 982 4% 28.944 3% 19.614 3% 13.071 2% 11.757 2% 74.832

totaal (afgerond) 100% 231.900 100% 105.192 100% 1.024.000 100% 720.000 100% 661.800 100% 382.100 100% 484.300 100% 3.610.000

op basis van: ATKIS: op basis van: Corine: op basis van: CBS op basis van: CBS op basis van: CBS op basis van: CBS op basis van: CBS
1) Gewässer 1)  Wasserflächen hoofdstroom Rijn: hoofdstroom Rijn: hoofdstroom Rijn: hoofdstroom Rijn:
2) Feuchtflächen, 2)  Feuchtflächen, water 300.032 2.829 199.743 475.430

Wald-/Forstflächen, Wald, natuur 666

Strauch-/Krautvegetation, Vegetation landbouw 30.218 12.523 810

vegetationslose/unbestimmbare Flächen recreatie 614
3) Ackerland, 3)  Acker, wonen 46

Grünland, Grünland industrie 136

Sonderculturen infrastructuur 982
4) Siedlungsfreiflächen 4)  - 330.250 15.352 202.997 475.430
5) Siedlungsflächen, 5)  Siedlung

Flächen gemischter Nutzung,

Sonstiges
6) Industrie- und Gewerbeflächen, 6)  -

Tagebau, Halde, Absetzbecken  
7) Verkehrsflächen 7)  -
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IJsselmeergebied

Het zoete IJsselmeergebied is ontstaan na de afsluiting van de vroegere Zuiderzee. De dijk

Enkhuizen-Lelystad splitst het grote, centraal gelegen ‘Natte Hart’ van Nederland in het

noordelijke IJsselmeer en het zuidelijke Markermeer. Met de aanleg van de Flevopolders is

nieuw land ontstaan, dat van het oude land wordt gescheiden door randmeren. Deze

overwegend ondiepe meren bieden weerstand tegen de kweldruk vanuit het oude land.

Waddenzee en -kust

Het waddengebied is op de geologische tijdschaal jong en heeft nog steeds een dynamisch

karakter. Inpoldering en het afsluiten van de Zuiderzee, de Middelzee en de Lauwerszee

hebben het areaal kustwater in het gebied de laatste eeuwen behoorlijk verkleind. Harde

zeekeringen verhinderen verschuiving van de kust in zuidelijke richting. Ondanks de zee-

spiegelstijging en de bodemeffecten van gaswinning worden in dit gebied tot 2015 geen

grote morfologische veranderingen verwacht.

De Waddenzee is een zandige barrièrekust met aan de Noordzeezijde een keten van

eilanden en buitendelta’s. Ten zuiden daarvan ligt een subgetijdengebied van afwisselend

zand en slib, doorsneden door geulsystemen. Het hele gebied is getekend door reliëfvormen.

Hoogteligging

Nederland ligt al ruim zestig miljoen jaar in de randzone van het dalende deel van het

Noordzeebekken. Het noordwesten van het land en het Nederlands deel van het continen-

taal plat dalen, terwijl de oost- en zuidranden van het bekken omhoogkomen. De as van

kanteling ligt ruwweg langs de lijn Breda-Amersfoort-Emmen. Deze bodembeweging is

natuurlijk van aard. Hij veroorzaakt in het noordwesten een daling van gemiddeld vijfen-

twintig millimeter per eeuw. In het zuidoosten stijgt de bodem gemiddeld enkele millimeters

per eeuw. Dat is veel minder dan de bodemdalingsprocessen door ontwatering en gas-

winning.

Het laagland van Rijndelta ligt voor een belangrijk deel onder het zeeniveau. Om het land

bewoonbaar te houden, moet het wateroverschot worden afgevoerd, waarvoor vele water-

gangen zijn gegraven. In de toekomst verslechtert deze situatie, doordat het maaiveld door

het zetten en inklinken van de bodem blijft dalen. Dit is het gevolg van (verdergaande)

ontwatering ten behoeve van de landbouw en de stedelijke bebouwing. Rond 1500 lag het

grootste deel van het noordwesten van Rijndelta ongeveer 1 meter boven de zeespiegel.

Sindsdien is de bodem 1,5 tot 2,5 meter gedaald.

Het bodemreliëf in Rijndelta wordt bepaald door de hoge stuwwallen in het midden en

oosten en de diepe droogmakerijen in het midden en westen. Globaal helt het gebied van

zuidoost naar noordwest. De grootste hoogte – van om en nabij 170 meter boven NAP – is

te vinden in het Duitse deel van Rijndelta (IJsselmeerzuflüsse); het laagste punt ligt een

kleine 7 meter onder NAP in de Zuidplaspolder bij Nieuwerkerk aan den IJssel.

Afsluitdijk en Flevopolders

jong en dynamisch

barrièrekust en subgetijdengebied

natuurlijke bodemdaling

onder zeeniveau en verdergaande

bodemdaling door ontwatering

een hoogteverschil 

van circa 177 meter
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Figuur 2-7  De grenzen van de beheergebieden van de waterbeherende instanties in Rijndelta.
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2.5 Ruimtegebruik

Ongeveer de helft van werkgebied Rijndelta wordt gebruikt voor agrarische doeleinden. 

In het oosten en noorden loopt dat op tot ruim 70 procent.

Rijn-Midden heeft naar verhouding de meeste ruimte voor natuur: bijna eenderde van het

oppervlak. Ook Rijn-Oost en de Duitse beschrijvingseenheden dragen in belangrijke mate bij

aan het totale natuuraandeel van ruim 10 procent in het hele werkgebied Rijndelta.

Bijna eenderde  van Rijndelta is oppervlaktewater. Het overgrote deel daarvan ligt binnen de

hoofdstroom van de Rijn (voornamelijk zout water van de Waddenzee en de kustwateren en

zoet water van het Marker- en IJsselmeer). Het resterende, zoete oppervlaktewater ligt

voornamelijk in Rijn-West en Rijn-Noord.

De overige ruim 10 procent van het werkgebied Rijndelta wordt door de bewoners gebruikt

voor wonen, werken, recreatie en mobiliteit 

Tabel 2-2 geeft een overzicht van het ruimtegebruik per beschrijvingseenheid. De verdeling

van de verschillende vormen van ruimtegebruik over het werkgebied Rijndelta is te zien op

Kaart 2.

2.6 Overheden verantwoordelijk voor waterbeheer

Algemeen

De hoogste bevoegde, nationale autoriteit voor de waterhuishouding in Nederland is de

minister van Verkeer en Waterstaat. Voor de regionale wateren is deze bevoegdheid 

gedelegeerd aan de provincies. De uitvoering van het beheer van de rijkswateren is in

handen van de regionale directies van Rijkswaterstaat (kwantiteits- en kwaliteitsbeheer).

De provincies stellen aan de hand van het nationale beleid een strategisch plan op voor het

beheer van de regionale wateren. De hoofdlijnen daarvan komen voort uit afstemming van

het beleid voor de ruimtelijke ordening, het milieubeheer en het waterbeheer. De provincies

zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het grondwaterbeheer (kwantiteit en

kwaliteit). Het beheer van de andere deelsystemen hebben zij gedelegeerd aan de 

waterschappen en de gemeenten.

In Nederland voeren de waterschappen het beheer over de waterkeringen en de regionale

oppervlaktewateren (kwantiteit en kwaliteit). Daarmee beheren zij feitelijk ook het ondiepe

grondwater.

Ook gemeenten hebben in Nederland een taak in het waterbeheer. Zij zijn verantwoordelijk

voor de detailontwatering in bebouwd gebied, de opvang en afvoer van regenwater en de

inzameling van communaal afvalwater. Daarnaast spelen gemeenten een belangrijke rol in

de lokale ruimtelijke ordening, de inrichting en de uitvoering van het milieubeleid.

landbouw

natuur

open water

wonen, werken, receratie en

mobiliteit

ministerie van Verkeer en

Waterstaat

regionale directies van

Rijkswaterstaat

provincies

waterschappen in Nederland

gemeenten in Nederland
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Tabel 2-3  Overzicht van de waterbeheerders, hun betrokkenheid bij de subwerkgebieden en hun taken
en verantwoordelijkheden in het watersysteem.

subwerkgebied deelsysteem

waterbeheerder

Nederland
Rijkswaterstaat (RWS)

RWS Directie Zuid-Holland X X
RWS Directie Utrecht X X
RWS Directie Oost-Nederland X X X
RWS Directie Noordzee X X X
RWS Directie Noord-Holland X X X
RWS Directie Noord-Nederland X X
RWS Directie IJsselmeergebied X X

Provincies
Provincie Zuid-Holland X X
Provincie Noord-Holland X X
Provincie Utrecht X X X
Provincie Glederland X X X X
Provincie Groningen X X
Provincie Friesland X X
Provincie Drenthe X X X
Provincie Overijssel X X X
Provincie Flevoland X X

Waterschappen
HHS Hollands Noorderkwartier X X X
HHS van Rijnland 1 X X X
HHS van Delfland X X X
HHS van Schieland en Krimpenerwaard 2 X X X
Waterschap Hollands Delta 3 X X X
HHS Amstel, Gooi en Vecht X X X
HHS De Stichtse Rijnlanden X X X
Waterschap Rivierenland 4 X X X
Wetterskip Fryslân X X X
Waterschap Noorderzijlvest X X X
Waterschap Vallei & Eem X X X
Waterschap Veluwe X X X
Waterschap Zuiderzeeland X X X
Waterschap Rijn en IJssel X X X
Waterschap Regge en Dinkel X X X
Waterschap Velt en Vecht X X X
Waterschap Reest en Wieden X X X
Waterschap Groot Salland X X X

Duitsland
Nordreihn-Westfalen X X
Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbrauchersschutz X X X X X X
Bezirksregierung Münster X X X X

Landkreis Borken X X X X
Landkreis Coesfeld X X X X
Landkreis Steinfurt X X X X

Bezirksregierung Düsseldorf X X X X
Landkreis Kleve X X X X
Landkreis Wesel X X X X

Niedersachsen X
Niedersächsisches Umweltministerium X X X X X
Bezirksregierung Weser-Ems X X X X

Landkreis Grafschaft-Bentheim X X X X
Landkreis Emsland X X X X

HHS = Hoogheemraadschap
1) Vanaf 1 januari 2005 inclusief huidige waterschappen Groot Haarlemmermeer, De Oude Rijnstromen en Wilck en Wiericke
2) Per 1 januari 2005
3) Vanaf 1 januari 2005 bestaande ui de waterschappen IJsselmonde, De Brielse Dijkring en De Groote Waard plus een deel Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden

4) Vanaf 1 januari 2005 inclusief Waterschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden plus een deel Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
5) in Duitsland ‘Gewässer zeiter und dritter Ordnung’
6) in Duitsland ‘Gewässer erster Ordnung’
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In Duitsland is de Bond bevoegd om te zorgen voor kaderwetgeving op het gebied van de

waterhuishouding. Dat betekent dat de deelstaten verantwoordelijk zijn voor de implemen-

tatie en wetgeving. Daarom zijn in Niedersachsen het ministerie van Milieu (MU) en in

Nordrhein-Westfalen het ministerie van Milieu, Landbouw en Consumentenbescherming

(MUNLV) verantwoordelijk voor de implementatie van de KRW. 

De Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) is opgericht als koepelorganisatie van de

ministeries van de deelstaten van de Bondsrepubliek Duitsland die voor de waterhuishou-

ding en de juridische aspecten van water verantwoordelijke zijn. Het doel van LAWA is om

nationale en gemeenschappelijke waterhuishoudkundige en juridische watervraagstukken

aan te kaarten, te werken aan gezamenlijke oplossingen en aanbevelingen te doen voor de

implementatie. Daarbij worden ook actuele problemen op nationaal, supranationaal en inter-

nationaal terrein behandeld en breed bediscussieerd. De resultaten worden in de betreffende

organisaties ingebracht.

Het waterbeheer is in Duitsland niet onderverdeeld op basis van delen van het water-

systeem, zoals oppervlaktewater en grondwater. De overheden, verantwoordelijk voor het

waterbeheer, worden ondersteund door specialistische overheidsorganisaties. 

In Nordrhein-Westfalen zijn dat op regionaal niveau de Staatliche Umweltämter (StUÄ) en op

het niveau van de deelstaat het Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen (LUA). 

In Niedersachsen zijn de Bezirksregierungen (regionale besturen) belast met de implemen-

tatie van de KRW. Zij worden daarbij ondersteund door het Niedersächsische Landesbetrieb für

Wasserwirtschaft und Küstenschutz (NLWK; vooral waterhuishoudkundige aspecten), het

Niedersächsische Landesamt für Ökologie (NLÖ; voor specialistische achtergronden) en het

Niedersächsische Landesamt für Bodenforschung (NLfB; voor grondzaken). 

Het waterbeheer in Rijndelta

Bij het waterbeheer in het werkgebied Rijndelta zijn de volgende organisaties betrokken:

• in Nederland:

•• zeven regionale directies van Rijkswaterstaat;

•• negen provincies;

•• achttien waterschappen;

•• 343 gemeenten;

• in Duitsland:

•• twee Länder (deelstaten);

•• drie Bezirksregierungen;

•• zeven Landkreise;

•• 50 Gemeinden;

Tabel 2-3 toont de betrokken organisaties (uitgezonderd de gemeenten) en de verantwoor-

delijkheden die zij hebben voor deelsystemen in de verschillende subwerkgebieden. 

In Figuur 2-7 zijn de grenzen van de beheergebieden in kaart gebracht.

waterbeheer in Duitsland

StUÄ en LUA in Nordrhein-Westfalen

NLWK en NLÖ in Niedersachsen

overzicht waterbeheerders

betrokkenheid en taakverdeling
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Samenvatting

De KRW werkt met waterlichamen en watertypen. Rijndelta telt voorlopig 864 waterlichamen,

onderverdeeld in oppervlaktewater- (565) en grondwaterlichamen (299).

Van ongeveer de helft van de oppervlaktewaterlichamen laat de chemische toestand te wensen

over. Dit wordt vooral veroorzaakt door relatief hoge concentraties van een aantal bestrijdings-

middelen, PAK’s en nikkel. Eén of meer van de stoffen die mede bepalend zijn voor de ecologi-

sche toestand laten in vrijwel alle waterlichamen hoge concentraties zien. Vooral de nutriënten

en koper zijn in vrijwel alle watertypen een probleem. De bestrijdingsmiddelen zorgen specifiek

in het regionale water voor problemen en PCB’s zijn in de grote rijkswateren in relatief hoge

concentraties aanwezig.

In het Nederlandse deel van Rijndelta is de kwantitatieve en chemische toestand van de grote

grondwaterlichamen en van een aantal van de kleinere die zijn gerelateerd aan menselijke

consumptie, onbevredigend. De kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen in het

Duitse deel van Rijndelta beantwoordt wél aan de wensen (alleen beoordeeld op waterbalans).

De chemische toestand is echter ook daar niet bevredigend, onder andere doordat de nitraatge-

halten relatief hoog zijn.

Waterlichamen 

H O O F D S T U K 3
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3.1 Oppervlaktewaterlichamen

3.1.1 Methodiek voor begrenzing en typologie

Voorlopige begrenzing

Waterlichamen vormen de elementaire bouwstenen van het waterbeheer volgens de KRW.

Een oppervlaktewaterlichaam is de basiseenheid waarvan getoetst wordt of de toestand van

het oppervlaktewater voldoet aan de doelstellingen die beschreven worden in artikel 4 van de

KRW. Ze worden daarom ook wel aangeduid als compliance checking units. Dit betekent overi-

gens niet, dat alles ook wordt gerapporteerd op het niveau van waterlichamen.

De KRW geeft een korte definitie van een oppervlaktewaterlichaam. Deze definitie is nader

uitgewerkt in een EU-document getiteld ‘Horizontal guidance on water bodies (final version

10.0., 15-01-03)’. Dit document heeft niet dezelfde status als een EU-richtlijn, maar dient wel

door de lidstaten te worden gebruikt als richtsnoer bij het uitwerken van de KRW.

Dit richtsnoer bevat enkele kenmerken van een oppervlaktewaterlichaam. In het Nederlandse

deel van Rijndelta  en in Vechte (NI) is dit vertaald in de volgende aanpak.

Een oppervlaktewaterlichaam:

1. is oppervlaktewater (bijvoorbeeld meer, ven, rivier, beek, sloot, kanaal, riviermond,

kustwater);

2. heeft één type volgens de Nederlandse of Duitse typologie voor oppervlaktewater-

lichamen (onderverdeeld in de categorieën meren, rivieren, overgangswateren of 

kustwateren). Wanneer een waterlichaam samengesteld is uit verschillende oppervlakte-

wateren heeft tenminste circa ‘80 procent’ van het oppervlaktewater binnen het 

oppervlaktewaterlichaam dezelfde typologie;

3. heeft één status (natuurlijk, kunstmatig of sterk veranderd) en één doelstelling. 

Daar waar ‘kunstmatig’ en ‘sterk veranderd’ met elkaar verweven zijn is uit pragmatisch

overwegingen deze combinatie beschouwd als zijnde ‘sterk veranderd’;

4. heeft een redelijk uniforme toestand van het oppervlaktewater;

5. ligt binnen één beschrijvingseenheid.

In Nordrhein-Westfalen zijn bij het begrenzen van de oppervlaktewaterlichamen de volgende

criteria gehanteerd:

1. begrenzing bij de overgang van meren en rivieren;

2. begrenzing bij de overgang tussen kunstmatige, voorlopig als ‘sterk veranderd’ aange-

wezen en natuurlijke wateren;

3. begrenzing bij de uitstroming in een groter water;

4. begrenzing bij de overgang van het ene type naar het andere;

5. in enkele gevallen begrenzing bij verandering van het belastingspatroon.

De KRW geeft ook (impliciet) een minimumgrootte aan van waterlichamen. Deze bedraagt

50 hectare voor meren en 1.000 hectare voor stroomgebieden (water én land).

Oppervlaktewateren kleiner dan deze ondergrenzen hoeven niet als waterlichaam te worden

aangewezen, tenzij ze deel uitmaken van een beschermd gebied.

elementaire bouwstenen

minimale grootte

waterlichamen
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De waterlichamen in Rijndelta zijn voorlopig begrensd. In het Nederlandse deel zijn nog niet

alle onderdelen van de definitie volledig meegenomen. Zo is bijvoorbeeld nog geen rekening

gehouden met de homogeniteit van de menselijke belastingen en met grenzen van de

beschermde gebieden (onder andere vogel- en habitatrichtlijngebieden). 

Verder zijn in het Nederlandse deel van Rijndelta niet alle waterlichamen al concreet

begrensd. Voor gebieden met een dicht, fijnmazig netwerk van veel kleine(re) wateren is een

vlak als zogenaamd ‘virtueel waterlichaam’ benoemd, maar daarbij is nog niet aangegeven

welke wateren wel en welke niet bij het waterlichaam horen. Vooral in het subwerkgebied

Rijn-West met complexe, fijnmazige systemen van kunstmatige wateren is deze concrete

begrenzing niet eenvoudig en vereist een zorgvuldige afweging.

Het proces van concrete begrenzing is nog niet afgerond en kan dan ook nog niet in de

voorliggende rapportage worden opgenomen. In het vervolgtraject richting stroomgebieds-

beheerplan zal waar nodig een nadere uitwerking – waaronder enige verfijning – van opper-

vlakte-water-lichamen nodig zijn. Naar verwachting zal dit in de loop van 2005 worden

geëffectueerd.

De betrokken organisaties hebben de uitgangspunten en de methodiek voor het aanwijzen

van waterlichamen zoveel mogelijk onderling afgestemd. Het resultaat van het uitwerkings-

proces en diverse harmonisatieacties is de waterlichamenkaart. Gezien het voorgaande zijn

de waterlichamen op twee kaarten weergegeven: een kaart met de concreet begrensde water-

lichamen (Kaart 3a) en een kaart met de virtuele waterlichamen (Kaart 3b).

Typologie

Watertypen zijn gebaseerd op hydromorfologische kenmerken. Het eerste kenmerk is de

ecoregio waarbinnen de wateren liggen. Heel Rijndelta ligt in ecoregio 14: Centrale vlakten.

Met een maximale maaiveldhoogte van ongeveer 170 meter behoort de delta tot het

laagland. De ondergrond is afwisselend kalkhoudend, kiezelhoudend en organisch.

Voor het verder typeren van oppervlaktewaterlichamen geeft de KRW twee mogelijkheden.

Een standaardindeling (systeem A) en een door de lidstaat zelf in te vullen indeling met

dezelfde hoofdkenmerken als de standaardindeling (systeem B). In Rijndelta is gekozen voor

het systeem B, dat de beste mogelijkheden biedt om tussen watertypen te differentiëren. 

De Nederlandse typologie is opgesteld door Alterra en vastgesteld door het LBOW. De

typologie omvat 55 typen, verdeeld over de vier categorieën: 32 meertypen, 18 riviertypen, 

2 typen overgangswateren en 3 typen kustwateren. In de meertypen zijn ook tien kunst-

matige typen opgenomen. Deze kunstmatige typen zijn alleen bedoeld als een aanzet voor

het ontwikkelen van het Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP) voor deze waterlichamen.

Het uiteindelijke MEP van kunstmatige waterlichamen kan per waterlichaam verschillen en

zal pas bij het opstellen van het stroomgebiedsbeheerplan worden bepaald.

voorlopige begrenzing

virtuele waterlichamen in het

Nederlandse deel van Rijndelta

proces van begrenzing in 2005

afgerond

typering in Rijndelta volgens

systeem B

typologie in Nederland
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In het Duitse deel van Rijndelta is voor het bepalen van de typologie gebruikgemaakt van de

systematiek die voor de hele bondsrepubliek is ontwikkeld. Deze is eveneens gebaseerd op

systeem B van de KRW, waarbij voor de stromende wateren rekening is gehouden met de

substraatsituatie. De stromende wateren, respectievelijk delen daarvan, zijn in watertypen

ingedeeld op basis van geomorfologische kenmerken2, biologisch relevante criteria en de

stroomgebiedsgrootte. De LAWA-typologie onderscheidt in totaal 23 rivier- en beektypen.

Op enkele uitzonderingen in subwerkgebied Vechte (NI) na zijn alle oppervlaktewater-

lichamen in werkgebied Rijndelta getypeerd. Voor kunstmatige waterlichamen is in de regel

het natuurlijke type gekozen dat het meest lijkt op het betreffende waterlichaam, of een van

de tien kunstmatige typen uit de Nederlandse typologie. Sterk veranderde waterlichamen

krijgen de typologie van het oorspronkelijke natuurlijke type. Soms zijn ze echter zo sterk

veranderd, dat in de huidige situatie het waterlichaam veel meer op een ander type lijkt. 

In zo’n geval wordt het huidige meest gelijkende type op de kaart gezet. Het oorspronkelijke

type staat vermeld in de bijbehorende tabellen.

Een voorbeeld hiervan is het IJsselmeer. Toen het IJsselmeer nog Zuiderzee was, was het een

brak/zout overgangswater met getijdebeweging (type O2). Na aanleg van de afsluitdijk

ontstond een groot zoet meer (type M21). Dit laatste type wordt nu op de watertypekaart

(Kaart 4) aangegeven.

Aan de virtuele waterlichamen in subwerkgebied Rijn-West zijn voorlopig geclusterde typen

toegekend. De verwachting is, dat bij de concrete begrenzing van wateren binnen de virtuele

waterlichamen in het subwerkgebied Rijn-West ook de toekenning van (kunstmatige) typen

zal veranderen. De volgende clustering van typen is voorlopig gehanteerd:

• V1 = regionale wateren op zand en klei (M1 + M2 + M3 + M4);

• V2 = regionale wateren op veen (M8 + M10);

• V3 = brakke wateren (M30 + M31);

• V4 = ondiepe plassen (virtuele waterlichamen M11 + M12);

• V5 = ondiepe kalkrijke plassen (virtuele waterlichamen M22 + M24).

3.1.2 Algemene beschrijving oppervlaktewaterlichamen en typologie

Aantal waterlichamen

Aan de hand van de voornoemde methodiek zijn in werkgebied Rijndelta de oppervlakte-

wateren ingedeeld in 565 waterlichamen (gemiddeld 1,6 per 100 km2):

• IJsselmeerzuflüsse (NRW): 142 waterlichamen (gemiddeld 6,1 /100 km2);

• Vechte (NI): 42 waterlichamen (gemiddeld 4,0 /100 km2);

• hoofdstroom Rijn: 21 waterlichamen (gemiddeld 0,2 /100 km2);

• Rijn-West: 127 waterlichamen (gemiddeld 1,8 /100 km2);

• Rijn-Oost: 84 waterlichamen (gemiddeld 1,3 /100 km2);

• Rijn-Midden: 111 waterlichamen (gemiddeld 2,9 /100 km2);

• Rijn Noord: 38 waterlichamen (gemiddeld 0,8 /100 km2).

typologie in Duitsland

typering kunstmatige en sterk

veranderde waterlichamen

geclusterde watertypen

M A A R T  2 0 0 5

2 Daarbij zijn de ‘geomorfologische Karte der Gewässerlandschaften nach Briem’ gebruikt.
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Deze waterlichamen zijn lijnvormig (rivieren, grotere beken en kanalen), vlakvormig (meren)

of virtueel vlakvormig (gebieden met vele kleinere wateren van hetzelfde type). 

De ligging van de waterlichamen is aangegeven op Kaart 3.

Uit het voorgaande blijkt dat in het Duitse deel van Rijndelta duidelijk meer oppervlakte-

waterlichamen per bruto oppervlakte-eenheid zijn onderscheiden dan in het Nederlandse

deel. Dat komt voort uit een op onderdelen verschillende interpretatie van de begrenzings-

criteria. Bovendien zijn in het Duitse deel van Rijndelta alleen lijnvormige, stromende 

waterlichamen aanwezig (allemaal in de categorie rivieren).

Watertypen

In het Nederlandse deel van Rijndelta komen 33 watertypen voor: 21 meertypen (waarvan 

8 niet natuurlijke typen, zie Tabel 3-1), 9 riviertypen, 1 type overgangswateren en 2 typen

kustwateren. Daarnaast zijn er voorlopig 5 samengestelde typen gebruikt. In het Duitse deel

zijn alle waterlichamen onder te brengen in 6 riviertypen, gebaseerd op de Duitse typologie.

Tabel 3-1 geeft een overzicht van de waterlichamen en hun watertypen. Op Kaart 4 is te zien

hoe de watertypen zijn verdeeld over het werkgebied Rijndelta.

In beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) komen zes watertypen voor. Meer dan de

helft van de oppervlaktewateren behoort tot type 19 (‘kleine Niederungsfließgewässer in Fluß

und Stromtälern’, 55 procent). Daarnaast zijn de typen 14 (‘sandgeprägte Tieflandbäche’, 16

procent) en 15 (‘sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse’, 20 procent) goed vertegenwoordigd.

In beschrijvingseenheid Vechte (NI) komen vier watertypen voor. De kunstmatige water-

lichamen (‘linksemsischen Kanäle’, 16 procent) zijn nog niet ingedeeld. Bij de overige opper-

vlaktewaterlichamen domineren type 14 (‘sandgeprägte Tieflandbäche’, 60 procent) en type 15

(‘sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse’, 22 procent).

De waterlichamen in de hoofdstroom van de Rijn zijn voor eenderde (slechts 2 procent van

het wateroppervlak) van het riviertype: van langzaam stromend (R7) tot zoet getijdewater

(R8). Tweevijfde van het aantal waterlichamen (21 procent van het wateroppervlak) in de

hoofdstroom wordt gerekend tot de merentypen (M7, M14, M21 en M30). Via overgangs-

wateren (estuarium met matig getijdeverschil, O2) wordt de Noordzee bereikt, onder-

scheiden in beschut kustwater (Waddenzee, K2) en open zee (K3).

De waterlichamen in beschrijvingseenheid Rijn-West behoren voor het overgrote deel 

(97 procent van het wateroppervlak) tot de categorie (voornamelijk kunstmatige) meren. 

De verwachting is, dat bij de concrete begrenzing van wateren binnen virtuele waterlichamen

die in het stroomgebiedsbeheerplan zal worden opgenomen, in Rijn-West ook de toekenning

van (kunstmatige) typen zal veranderen. Daarom worden in Rijn-West in de huidige rappor-

tage de typen M1,M2, M3 en M4 (V1, 29 procent van het wateroppervlak), respectievelijk

typen M8 en M10 (V2, 23 procent van het wateroppervlak), typen M30 en M31 (V3, 10

procent van het wateroppervlak), typen M11 en M12 (V4, minder dan 1 procent van het

wateroppervlak) en M22 en M24 (V5, 1 procent van het wateroppervlak) samengenomen. 

De categorie rivieren dekt de resterende waterlichamen.

lijnvormig, vlakvormig of virtueel

watertypen in beschrijvingseenheid

IJsselmeerzufüsse (NRW)

watertypen in beschrijvingseenheid

Vechte (NI)

watertypen in beschrijvingseenheid

hoofdstroom van de Rijn

watertypen in beschrijvingseenheid

Rijn-West
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Figuur 3-1  Samenhang natuurlijke referentie, GET, MEP en GEP.
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In Rijn-Oost behoort drievijfde van de waterlichamen (35 procent van het wateroppervlak) tot

de rivierencategorie. Vooral R4, R5 en R6 (langzaam stromende riviertjes/nevengeulen op

zand en zand/klei) komen veelvuldig voor. Tweevijfde van de waterlichamen (65 procent 

van het wateroppervlak) is gerekend tot de categorie meren. Net als in Rijn-West komen in

Rijn-Oost waterlichamen van het type M1 (gebufferde sloten) het meest voor.

Bijna driekwart van de waterlichamen in Rijn-Midden (85 procent van het wateroppervlak) 

is ingedeeld bij de meren. Hier voeren gebufferde (regionale) kanalen (M3) de boventoon,

op de voet gevolgd door de gebufferde sloten (M1). Op basis van het wateroppervlak ligt die

verdeling heel anders: 39 procent M1 en 13 procent M3. De riviertypen dekken de resterende

kwart van de waterlichamen  in Rijn-Midden.

Rijn-Noord komt wat de verdeling over de watertypen betreft in de buurt van Rijn-West. 

De meeste waterlichamen behoren tot de categorie meren (ruim 80 procent, 99 procent van

het wateroppervlak), de rest is type R5 en R6 (langzaam stromende riviertjes op zand of

zand/klei). 

Van alle waterlichamen in Rijndelta ligt eenderde (slechts 0,03 procent van het totaal opper-

vlak) in het Duitse deel; zij behoren tot de Duitse riviertypen. Samen met de Nederlandse

waterlichamen in de categorie rivieren komt het aandeel rivieren in Rijndelta op ongeveer 

50 procent. De andere (krappe) 50 procent van de waterlichamen behoort tot de categorie

meren. Het aantal overgangs- en kustwateren is gering (1 procent). Op basis van water-

oppervlak liggen deze verhoudingen heel anders: 69 procent is kustwater, 28 procent is 

van het type meren en respectievelijk 2,5 procent en 0,5 procent zijn rivieren en overgangs-

wateren.

3.1.3 Referenties

Referenties voor de ecologische toestand van een watertype bestaan uit biologische, 

hydromorfologische en algemeen fysisch-chemische kwaliteitselementen. Onder de fysisch-

chemische kwaliteitselementen vallen – naast de prioritaire en 76/464/EG stoffen – ook de

overige verontreinigende stoffen. 

Volgens de definitie in de KRW zijn de waarden van de kwaliteitselementen in de referentie-

toestand gelijk aan de waarden voor het betreffende type in de onverstoorde toestand.

Bovendien zijn er in de referentietoestand geen of slechts zeer geringe tekenen van 

verstoring (Bijlage V.1.2 van de KRW). De referentie komt overeen met de zeer goede 

ecologische toestand, de hoogste van de vijf kwaliteitsklassen die de KRW onderscheidt 

(zie Figuur 3-5).

Referenties zijn niet gelijk aan de ecologische doelstelling (zie Figuur 3-1). Ecologische

doelstellingen voor natuurlijke watertypen worden wel afgeleid van de referenties. 

De referenties voor de natuurlijke typen zijn tevens basismateriaal voor het beschrijven van

het maximaal ecologisch potentieel (MEP, de referentie voor de sterk veranderde en kunst-

matige waterlichamen), waaruit waterbeheerders vervolgens de ecologische doeltellingen

voor deze waterlichamen, het goede ecologisch potentieel (GEP), afleiden.

watertypen in beschrijvingseenheid

Rijn-Oost

watertypen in beschrijvingseenheid

Rijn-Midden

watertypen in beschrijvingseenheid

Rijn-Noord

watertypen in werkgebied Rijndelta
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Formeel eist de KRW dat gerapporteerd wordt over referenties voor zowel natuurlijke als

sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen. In praktische zin is het echter onmogelijk

om nu invulling te geven aan het MEP. Daarom zijn hier alleen de referenties voor de 25 in

het Nederlandse deel van Rijndelta voorkomende, natuurlijke watertypen beschreven (acht

watertypen zijn niet natuurlijk, ofwel kunstmatig). Voor de beschrijving wordt verwezen naar

Ref. 28.

De LAWA heeft voor de hele bondsrepubliek referentiecondities per watertype vastgesteld.

In de beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) zijn de referentiecondities gelijkge-

steld aan de tot nu toe aangehouden condities van de natuurlijke toestand van de oppervlak-

tewateren, vastgelegd in de voorlichtingscirculaires van het milieuministerie van Nordrhein-

Westfalen (LUA Merkblatt Nr. 16 ‘Referentzgewässer der Fliebgewässertypen Nordrhein-

Westfalens Teil 1’ en LUA Merkblatt Nr. 29 ‘Referentzgewässer der Fliebgewässertypen Nordrhein-

Westfalens Teil 2’). De referentielocaties die daarin voor sommige watertypen in Nordrhein-

Westfalen zijn aangegeven, worden momenteel getoetst op geschiktheid voor de KRW. In de

voorlichtingscirculaires worden stromende wateren al als referentiewater aangeduid als zij

slechts op enkele aspecten de beste ecologische toestand representeren.

Voor de middelgrote tot grote stromende wateren zijn referentietrajecten in de Berkel (voor

‘Totholz’, dood hout) en in de Dinkel in Nederland (voor meandering, bodem- en oever-

structuur en substraatdiversiteit) aangewezen. Deze trajecten zijn slechts zeer beperkt 

bruikbaar als referentie, omdat ze inmiddels sterk afwijken van de eertijds gedefinieerde zeer

goede ecologische toestand. Andere natuurlijke trajecten, die als referentie kunnen gelden,

zijn in het werkgebied Rijndelta niet meer voorhanden, dan wel onbekend.

Voor kleine tot middelgrote stromende wateren zijn in de Felsbach en de IJssel referentie-

locaties voorhanden binnen de beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse. De IJssel kan hier

echter niet als natuurlijk worden bestempeld, maar laat alleen voor het watertype ‘Niederung-

fliebgewässer in Fluss- und Stromtällern’ in Nordrhein-Westfalen de laagste antropogene

beïnvloeding zien.

Omdat natuurlijke wateren nog slechts zeer beperkt voorkomen, zijn in Nordrhein-Westfalen

modelmatige, typespecifieke referentiecondities bepaald door de analyse van actuele en

historische gegevens of door modellering. De hieruit voortgekomen ‘Referenzbedingungen der

bundesdeutschen Fliebgewässertypen in NRW’ bevat gedetailleerde informatie over hydromor-

fologie, visstand en makrobentos (nog niet separaat gepubliceerd, zie Ref. 26 en Ref. 27).

Bij het integrale onderzoek in het kader van de risicoanalyse zijn alleen de typespecifieke

referentiecondities voor vis in beschouwing genomen.

In Niedersachsen zijn tot nu toe geen referentiewateren en/of –meetlocaties in het voorlo-

pige register van referentiemeetlocaties opgenomen. Wellicht is aanwijzing mogelijk na

methodische afstemming en vaststelling van de waarderingsmethode. Een modelmatige

afleiding van referentiecondities heeft in Niedersachsen niet plaatsgevonden.

Referentiecondities voor de oppervlaktewateren in beschrijvingseenheid Vechte (NI) zijn

daarom niet beschikbaar.

referenties Nederlandse deel Rijndelta

referenties in Duitsland

referenties in Nordrhein-Westfalen

referenties in Niedersachsen
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Tabel 3-2  Groepering van stoffen op basis van beschikbaarheid van gegevens en normoverschrijdingen.

stofgroep niet gemeten wel gemeten (heel Rijndelta)
(Nederlandse deel

Rijndelta) geen overschrijdingen toetswaarde wel overschrijdingen toetswaarde

gemeten in minder  gemeten in meer dan overschrijding in minder overschrijding in meer
dan 5% van de 5% van de dan 5% van de dan 5% van de 
waterlichamen waterlichamen waterlichamen waterlichamen

prioritaire benzo(b)fluorantheen benzeen alachloor anthraceen benzo(k)fluorantheen*
stoffen (39) broomdifenylethers dichloormethaan atrazine benzo(a)pyreen* chloorfenvinfos

chlooralkanen (C10-13) trichloormethaan benzo(ghi)peryleen cadmium chloorpyrifos
DEHP (diethylhexylftalaat) trifluraline indeno(1,2,3-cd)pyreen fluorantheen* diuron
dichloorethaan (1,2-) isoproturon hexachloorbenzeen endosulfan
kwik-methyl kwik-anorganisch hexachloorbutadieen nikkel*
nonylfenolen naftaleen lindaan
octylfenolen PCP (pentachloorfenol) lood
trichloorbenzeen pentachloorbenzeen simazine

som HCH (hexachloor- tributyltinverbindingen
cyclohexaan)

76/464/EG- tetrachloorkoolstof tetrachlooretheen DDT (p-p-)
stoffen (6) trichlooretheen (TRI) (PER) DDT (som)

som aldrin, dieldrin, en-
drin, isodrin

overige chlooranaline (4-)^ ammonium-stikstof^ arseen^ benzo(a)anthraceen chloride
stoffen dibutyltin^ chloortoluron^ bentazon^ carbendazim* cis-mevinfos
en fysisch- dichloorprop^ chlorofyl-a dichloorvos^
chemische dimethoaat^ chroom^ doorzicht
parameters MCPP (mecoprop)^ fenantreen koper*^
(32) MCPA*^ PCB’s*^

zuurgraad sulfaat
primicarb* totaal-fosfor*
temperatuur totaal-stikstof*
trifenyltinverbindingen zink*^

zuurstof

alleen in Duitse deel Rijndelta gemeten

2,4,5-trichloorfenoxazijnzuur (2,4,5-t) absorbeerbare organische halogenen (AOX)
2,4-D chloridazon (pyrazon)
AMPA Ethofumesat
Carbamazepin Fenthion
Desethylatrazin Metamitron
Desethylterbutylazin Metolachlor
EDTA-H4 (KRW: EDTA) nitriet-stikstof
Metobromuron totaal organisch koolstof (TOC)
NTA-H3 (KRW: NTA)
Phosphorsäuretriethylester
Phosphorsäure-tris-(2-chlorethyl)ester
Terbutylazin

* = top-12 stof
^ = Rijn-relevante stof
vet: 10 stoffen met de relatief hoogste concentraties
rood: stoffen die in Duitse deel Rijndelta de toetswaarde overschrijden
lila: stoffen die in Duitse deel Rijndelta de halve toetswaarde overschrijden
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3.1.4 Beschrijving van de huidige toestand

Deze paragraaf geeft een globale beschrijving van de huidige toestand van de waterlichamen

die in paragraaf 3.1.2 zijn onderscheiden. Een waardeoordeel over de huidige kwaliteit van de

waterlichamen kan worden gegeven door een vergelijking te maken met de gewenste

kwaliteit: de KRW-doelen voor 2015. Het doel van de KRW is het bereiken van een goede

chemische toestand (GCT) van alle Europese wateren. De natuurlijke wateren dienen de

goede ecologische toestand (GET) te halen. De sterk veranderde en kunstmatige wateren

moeten het goede ecologische potentieel (GEP) bereiken (Figuur 3-1). 

Stofgroepen

Bij de beschrijving van de goede chemische en de goede ecologische toestand worden

verschillende stofgroepen onderscheiden (zie Tabel 3-2).

De chemische toestand wordt beoordeeld op basis van de in bijlage X van de KRW

genoemde lijst met prioritaire en prioritair gevaarlijke stoffen en de stoffen genoemd in

bijlage IX van de KRW: de zogenaamde 76/464/EG stoffen. In totaal gaat het om 46 stoffen

of stofgroepen.

De ecologische toestand wordt beoordeeld op basis van biologische elementen en daarnaast

op basis van alle andere – bij de chemische toestand niet beschouwde – stoffen, die van

belang zijn voor het behalen van de goede ecologische toestand. Dit zijn onder andere de

Rijnrelevante stoffen (stoffen die in het Rijnoverleg zijn vastgesteld als probleemstoffen in

het hele Rijnstroomgebied), de stoffen uit het Schelde-arrest en overige fysisch-chemische

parameters, zoals totaal-P, totaal-N, zuustof, temperatuur en chloride. In het Duitse deel van

Rijndelta zijn ook de 76/464/EG-stoffen meegenomen bij de beschrijving van de ecologische

toestand.

Daarnaast is een ‘top-12’ van stoffen opgesteld die in Nederland op landelijke schaal een

probleem vormen (in Tabel 3-2 met een * aangeduid). Deze lijst is samengesteld op basis

van de prioritaire stoffen, de stoffen die door de PT2-teams3 zijn genoemd en de kennis over

probleemstoffen.

De bestrijdingsmiddelen carbendazim, primicarb en MCPA zijn geselecteerd op grond van

de criteria: ‘meest toegepast’ (gemeten in kilogram per hectare), ‘meest milieubezwaarlijk’

(combinatie van toxiciteit en blootstelling door overwaaien), ‘persistentie’ en ‘overschrijden

van de drinkwaternorm’. Daarbij is ook rekening gehouden met de kans op aantreffen

(waarnemingen boven detectielimiet). De geselecteerde stoffen vertegenwoordigen de insec-

ticiden, herbiciden en fungiciden. Ze geven uiteraard een beperkt beeld van de bestrijdings-

middelenproblematiek, maar maken wél een landelijke beschouwing over afwenteling en

stofstromen mogelijk (Rijkswaterstaat beoordeelt de geselecteerde twaalf stoffen in een

landelijke stofstromenanalyse op afwentelingsaspecten binnen het hoofdwaternetwerk).

Van deze twaalf stoffen zijn er vier prioritair: benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, nikkel

en fluorantheen. De andere acht vallen onder de overige stoffen. 

stoffen voor beschrijven

chemische toestand

stoffen voor beschrijven

ecologische toestand

top-12 stoffen
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3 De PT2-teams hebben zich bezig gehouden met de belasting van de waterlichamen.
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Beschrijving chemische toestand

De 76/464/EG stoffen zijn getoetst aan Europese normen, vastgelegd in de dochterrichtlijnen

(zie bijlage IX van de KRW). Voor de prioritaire stoffen heeft Europa voorlopige normen

opgesteld, de zogenaamde Fraunhofernormen (FHI-normen, voorgesteld door het Fraunhofer

Instituut). Op basis hiervan zal Europa naar verwachting in 2006 definitieve normen

vaststellen. Hierover vinden nog discussies plaats. Er wordt onderscheid gemaakt tussen

normen voor het zoete binnenwater en normen voor zoute kustwateren. In het Nederlandse

deel van Rijndelta zijn voor de zoete wateren de voorlopige FHI-normen (voor de zoute

wateren de MTR-normen) gebruikt, in het Duitse deel de kwaliteitsdoelen volgens de

‘Länderverordnungen zur Umsetzung der Richtlinie 76/464/EWG’ of – als kwaliteitsdoelen niet

zijn vastgelegd – de richtwaarden van de LAWA.

De lijst met prioritaire en 76/464/EG stoffen, de (voorlopige) normen en de toegepaste toets-

methode zijn opgenomen in Bijlage 3.

Bij het toetsen zijn voornamelijk gegevens uit de periode 2000-2001 gebruikt. De meetwaarden

zijn per meetpunt getoetst. Ze worden verondersteld representatief te zijn voor het water-

lichaam waarin de betreffende meetpunten zijn gelegen.

Veel van de prioritaire en 76/464/EG-stoffen zijn in het Nederlandse deel van Rijndelta niet geme-

ten, omdat er tot voor kort geen normen of (betaalbare) analysemethodieken beschikbaar waren.

De stoffen die wél zijn gemeten, zijn niet in alle waterlichamen onderzocht (zie Figuur 3-2).

Vooral in de regionale wateren in het Nederlandse deel van Rijndelta zijn minder stoffen

gemeten.

In het Duitse deel van Rijndelta is gehandeld conform de aanpak van de ‘Länderarbeits-

gemeinschaft Wasser’ (LAWA), die geldt voor de hele bondsrepubliek. De gemeten stof-

concentraties zijn vergeleken met door de LAWA vastgelegde kwaliteitscriteria:

• de huidige situatie is ‘niet classificeerbaar’ (‘nicht einstufbar’) en moet met de toekomstige

monitoring worden bewaakt, als de gemeten stofconcentratie hoger is dan de helft van het

kwaliteitscriterium;

• het oppervlaktewater ‘voldoet aan het kwaliteitscriterium’ (‘Qualitätskriterium eingehalten’)

als de gemeten stofconcentratie lager is dan de helft van het criterium;

• het oppervlaktewater ‘voldoet niet aan het kwaliteitscriterium’ (‘Qualitätskriterium nicht

eingehalten’) als de gemeten stofconcentratie hoger is dan het criterium.

methodiek in Nederland,

gebruikte normen

gebruikte gegevens in Nederland

methodiek chemische toestand in

Duitsland
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Figuur 3-2  Percentage oppervlaktewaterlichamen in het Nederlandse deel van Rijndelta met aantallen 
geanalyseerde prioritaire of 76/464-EG-stoffen per oppervlaktewaterlichaam.

Figuur 3-3  Percentage oppervlaktewaterlichamen in het Nederlandse deel van Rijndelta met het aantal 
prioritaire of 76/464-EG-stoffen dat de norm overschrijdt per oppervlaktewaterlichaam.

Figuur 3-4  Aantal waterlichamen (Nederlandse deel Rijndelta) in een klasse als percentage van het totaal 
aantal waterlichamen voor vier prioritaire stoffen (twee uit de top-12).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

geen stoffen geanalyseerd 1 tot 5 6 tot 10 11 tot 20 meer dan 20 stoffen per waterlichamen geanalyseerd

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

niet gemeten geen stoffen overschrijden 1 2 3 4 5 meer dan 5 stoffen die per waterlichaam overschrijden

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

benzo(k)fluorantheen

chloorfenvinfos

endosulfan

nikkel

niet gemeten klasse 1 (<streefwaarde) klasse 2 (<FHI) klasse 3 (<2x FHI) klasse 4 (<5x FHI) klasse 5 (>5x FHI)
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In beschrijvingseenheid Vechte (NI) is deze wijze van klasseren alleen op de meetpunten

toegepast. De uitkomst is, net als in het Nederlandse deel van Rijndelta, representatief

verklaard voor het bijbehorende oppervlaktewaterlichaam.

In beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) wordt de uitgangssituatie voor de 

chemische stoffen beoordeeld op basis van de beschikbare immissiegegevens. Na een

bronnen- en effectenanalyse, aangevuld met het deskundigenoordeel van de bureaus en de

betrokken instituten, zijn de meetwaarden op de meetlocaties omgezet in een concentratie-

verloop (lengteprofiel) langs de wateren. Als er geen meetwaarden beschikbaar zijn en er een

gegronde verdenking bestaat dat het betreffende water voor de betreffende stof niet aan het

kwaliteitscriterium voldoet, kan de klasse ‘niet classificeerbaar (geen gegevens, verdacht)’

worden toegekend (‘nicht einstufbar, keine Daten, Anfangsverdacht’). Een reden voor de

verdenking kan bijvoorbeeld zijn dat in een vergelijkbaar water overschrijdingen van de

betreffende stof door metingen zijn bevestigd.

Resultaten chemische toestand

Aan de hand van de toetsresultaten zijn de stoffen in te delen in vijf groepen: stoffen die niet

worden gemeten, stoffen die de toetswaarden niet overschrijden (in minder of meer dan 5

procent van de waterlichamen) en stoffen die de toetswaarden wel overschrijden (in minder

of meer dan 5 procent van de waterlichamen). Tabel 3-2 geeft een overzicht van de stoffen in

de verschillende groepen.

Figuur 3-2 geeft een beeld van de intensiteit waarmee de chemische toestand is gemeten. In

ruim 65 procent van de waterlichamen is informatie over de chemische toestand beschik-

baar. Figuur 3-3 voegt informatie toe over het al dan niet voldoen aan de streefwaarden en

normen.

De stoffen in de rechterkolom van Tabel 3-2 verdienen de meeste aandacht. Vier van deze

stoffen springen er op grond van de toetsresultaten uit: benzo(k)fluorantheen, chloorfen-

vinvos, endosulfan en nikkel. Van deze stoffen zijn de toetsresultaten in Figuur 3-4 weerge-

geven. Daarnaast is van deze stoffen de ruimtelijke verdeling van de toetsresultaten op

kaarten weergegeven (Kaart 5a-d).

In bijna 50 procent van de Nederlandse waterlichamen wordt de goede chemische toestand

niet bereikt doordat de norm door één of meer stoffen wordt overschreden (zie Figuur 3-3).

Dit wordt vooral veroorzaakt door een aantal bestrijdingsmiddelen, PAK en nikkel. 

De bestrijdingsmiddelen chloorfenvinfos en endosulfan voldoen op de meeste plaatsen waar

ze worden gemeten niet aan de norm (zie Figuur 3-4). Datzelfde geldt in iets mindere mate

voor de PAK benzo(k)flu-orantheen. Lokaal zijn er grote overschrijdingen (tot een factor 5).

Nikkel is in circa 21 procent van de meetlocaties (15 procent van de waterlichamen) een

probleem, met lokaal soms hoge overschrijdingen tot een factor vijf.

In de Duitse subwerkgebieden van Rijndelta zijn ook bestrijdingsmiddelen in hoge concen-

traties aanwezig. Een overzicht van de gedetailleerde uitkomsten van de lengteprofielen,

zoals die in Nordrhein-Westfalen een beeld geven van de uitgangssituatie, is opgenomen in

Bijlage 4.

methodiek in Nederland,

gebruikte normen

resultaten Nederladse deel Rijndelta:

vooral bestrijdingsmiddelen een

probleem
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Figuur 3-5  Beoordeling ecologische toestand volgens de KRW.
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Samenvattend kunnen voor de beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) de volgende

conclusies op basis van waterlichamen worden getrokken uit de resultaten van de lengte-

profielen.

• Een veel voorkomende normoverschrijding (in meer dan 30 procent van de water-

lichamen) treedt op voor lood, isoproturon en diuron.

• Lokaal zijn de milieubelastende stoffen cadmium, kwik, nikkel, atrazine, simazine en PAK

(zoals antraceen, benzo(a)pyreen en benzo(b)fluorantheen) relevant.

Op basis van hun verspreiding dan wel hun toxiciteit zijn het bestrijdingsmiddel isoproturon,

dat in de landbouw wordt gebruikt, het totaalherbicide diuron, dat in stedelijk gebied wordt

toegepast, alsmede lood als bijzonder problematisch naar voren gekomen.

In de beschrijvingseenheid Vechte (NI) zijn in de hoofdwateren Vechte en Dinkel alle 

prioritaire stoffen herhaaldelijk onderzocht. Bovendien is onderzoek verricht naar de 

gevaarlijke stoffen volgens de EU-richtlijn 76/464. Hierbij werden voor isoproturon 

overschrijdingen van het kwaliteitscriterium vastgesteld en voor diuron veelvuldige

overschrijdingen van de helft van het kwaliteitscriterium.

Onderzoek in het kader van de Duits-Nederlandse Grenswatercommissie heeft verder aan-

getoond dat in het subwerkgebied ook nikkel een sterk afvoerafhankelijke probleemstof is.

Beschrijving ecologische toestand

De ecologische toestand wordt beoordeeld op biologische, fysisch-chemische en hydromor-

fologische elementen (zie Figuur 3-5).

De KRW geeft voor iedere categorie oppervlaktewater precies aan welke biologische en

fysisch-chemische kwaliteitselementen bij de beoordeling van de ecologische toestand

moeten worden meegenomen. Op basis van deze voorgeschreven kwaliteitselementen moet

iedere lidstaat een beoordelingssysteem ontwikkelen voor de nationale watertypen. 

Zowel in Nederland als in Duitsland is dit nieuwe KRW beoordelingssysteem voor de 

ecologische toestand nog niet beschikbaar. 

In Nederland is een eerste concept van dit beoordelingssysteem ontwikkeld in de vorm van

ecologische maatlatten voor de KRW. Deze voorlopige ecologische maatlatten zijn gebruikt

voor het beoordelen van de biologische toestand van de zoete rijkswateren. Voor de sterk

veranderde en kunstmatige wateren zijn maatlatten geselecteerd van het meest gelijkende

natuurlijke type. Waar nodig zijn de maatlatten (uit december 2003) op punten aangepast.

Voor de biologische beoordeling van alle andere waterlichamen is gebruikgemaakt van

bestaande nationale beoordelingsmethoden (zie Bijlage 3). In het Nederlandse deel van

Rijndelta is dit de zogenaamde STOWA-methodiek voor zoete wateren en de OSPAR-metho-

diek voor fytoplankton in zoute wateren (als deze een slechter oordeel oplevert). De STOWA-

methodiek levert een oordeel in vijf klassen. Deze methodiek verschilt op sommige punten

fundamenteel van de KRW-beoordelingsmethodiek. Toch is er voor dit moment voor

gekozen om deze klassen gelijk te stellen aan de kwaliteitsklassen van de KRW uit Figuur 3-5. 

resultaten beschrijvingseenheid

Ijsselmeerzuflüsse op basis van

waterlichamen

resultaten beschrijvingseenheid

Vechte

systematiek en normen biologische

elementen
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Voor de beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) is de ecologische toestand beoor-

deeld ten opzichte van hulpgrenswaarden. Daarbij is gekeken naar de in bijlage V van de

KRW genoemde kwaliteitselementen. Deze biologische kwaliteitselementen zullen in de

toekomst worden beoordeeld aan de hand van methoden die steunen op referentiecondities.

De hulpgrenswaarden zijn afgeleid van tot dusver in Nordrhein-Westfalen verzamelde,

gebiedsdekkende gegevens over de waterkwaliteit (saprobie), gegevens en expertise over

visstand, en de gegevens uit de nationale waterstructuurkartering

(Gewässerstrukturkartierung). Verder zijn voor de fysisch-chemische elementen de gegevens

uit het immissiegericht onderzoek van de wateren gebruikt.

Voor beschrijvingseenheid Vecht (NI) is geen separate beschrijving van de uitgangssituatie

beschikbaar. Daar zijn de hulpcomponenten voor de inschatting van de ecologische toestand

direct bij het integrale onderzoek verwerkt (zie paragraaf 4.1). Uit de gegevens over water-

kwaliteit en structuurkwaliteit zijn wel conclusies over de ecologische toestand af te leiden.

Bij de beoordeling op fysisch-chemische elementen zijn de Rijnrelevante stoffen en de

overige verontreinigende stoffen (Tabel 3-2) beschouwd. Voor deze stoffen moeten op natio-

naal niveau en in Rijnverband nog normen worden ontwikkeld. De stoffen zijn vooralsnog

getoetst aan de bestaande nationale normen: het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR)

in het Nederlandse deel van Rijndelta en de LAWA-normen in het Duitse deel (zie Bijlage 3).

Toetsing aan het MTR betekent voor de zoute wateren een afwijking van het huidige beleid

waarin al wordt uitgegaan van de streefwaarde.

De toestand van de hydromorfologie van de oppervlaktewaterlichamen van het Nederlandse

deel van Rijndelta wordt niet hier beschreven, maar in hoofdstuk 4 op basis van de afzonder-

lijke hydromorfologische belastingen. Omdat de biologische en fysisch-chemische elementen

nergens aan de referentiewaarden voldoen, kan nergens de zeer goede toestand als eindoor-

deel worden bereikt (zie Figuur 3-5). De hydromorfologische toestand is hiermee op zichzelf

geen maatgevende factor voor het eindoordeel van de ecologische toestand van de opper-

vlaktewaterlichamen. Uiteraard zijn de hydromorfologische belastingen wel een belangrijke

oorzaak van de minder goede biologische toestand.

In de beide Duitse beschrijvingseenheden IJsselmeerzuflüsse (NRW) en Vechte (NI) zijn de

hydromorfologische condities als ondersteunende parameters gebruikt bij de beoordeling

van de biologische componenten van de waterstructuurkwaliteit. Onder waterstructuur wordt

hier verstaan de differentiatie in de bedding van de wateren en de omgeving daarvan, voor

zover die van invloed is op het hydraulisch, morfologisch en hydrobiologisch functioneren en

betekenis heeft voor het ecologisch functioneren van het water en het beekdal.

De waterstructuurkwaliteitsklassen geven de mate van afwijking weer van de actuele

toestand ten opzichte van de potentieel natuurlijke toestand en daarmee de referentiesituatie

in de zin van de KRW.  In zoverre is deze methode conform de KRW en geeft zij de beoor-

deling van de hydromorfologische toestand. Op LAWA-niveau is overeengekomen dat in

wateren (of trajecten daarvan) met structuurklasse 6 en 7 niet wordt voldaan aan het 

kwaliteitscriterium.

systematiek en normen fysisch-

chemische elementen

hydromorfologische elementen

in Nederland niet beoordeeld
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Tabel 3-3 De verdeling over de waterstruc-
tuurkwaliteitsklassen in de Duitse
beschrijvingseenheden 
(NRW en NI).

Tabel 3-4  De verdeling over de water
kwaliteitsklassen in beschrijvings-
eenheid IJsselmeerzuflüsse
(NRW).

Tabel 3-5  De verdeling over de inschatting
van de levensvoorwaarden voor
vis in beschrijvingseenheid
IJsselmeerzuflüsse (NRW).

waterstructuurklasse IJsselmeerzuflüsse (NRW) Vechte (NI)

beoordeelde trajecten beoordeelde trajecten
[km] [km]

1 onveranderd 0% 1 0% 0
2 gering veranderd 1% 6 1% 5
3 matig veranderd 3% 21 3% 11
4 duidelijk veranderd 6% 49 13% 56
5 sterk veranderd 16% 126 33% 138
6 zeer sterk veranderd 62% 497 45% 192
7 volledig veranderd 12% 97 5% 23

totaal 100% 797 100% 425

waterkwaliteitsklasse beoordeelde trajecten
[km]

I onbelast tot zeer gering belast 0% 0
I-II gering belast 0% 0
II matig belast 60% 516

II-III kritisch belast 37% 315
III sterk vervuild 3% 23

III-IV zeer sterk vervuild 0% 0
IV overmatig vervuild 0% 0
V onbelast tot zeer gering belast 0% 0
VI gering belast 0% 0

totaal 100% 854

visbestand beoordeelde trajecten
[km]

voldoet aan kwaliteitscriterium 40% 338
niet in te delen 60% 503
voldoet niet aan kwaliteitscriterium 0% 0
totaal 100% 841

Figuur 3-6  Biologische beoordeling van het oppervlaktewater in het Nederlandse deel van Rijndelta op basis 
van aantallen waterlichamen (som van de drie beoordelingssystemen).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

totaal oordeel biologie

eindoordeel fytoplankton

eindoordeel macrofauna

eindoordeel macrofyten

eindoordeel vis

geen info zeer goed goed matig ontoereikend slecht
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Resultaten ecologische toestand: biologische beoordeling

Figuur 3-6 geeft een beeld van de biologische toestand van waterlichamen in het

Nederlandse deel van Rijndelta. Op Kaart 5e zijn de resultaten van de biologische beoor-

deling in heel Rijndelta weergegeven. Omdat de morfologische belasting niet in de

Nederlandse beoordeling van de biologie is meegenomen, is deze ook in het Duitse deel van

Rijndelta niet in het kaartbeeld meegenomen. De gepresenteerde resultaten in het Duitse

deel zijn gebaseerd op de biologische waterkwaliteit (zuurstofhuishouding) en de inschatting

van de levensomstandigheden voor de visfauna (dat laatste alleen voor Nordrhein-

Westfalen).

Nergens in het Nederlandse deel van Rijndelta wordt de biologie als ‘zeer goed’ beoordeeld.

Een goede biologie is gevonden in ongeveer 3 procent van de waterlichamen. Het overgrote

deel (circa 93 procent) is matig tot slecht beoordeeld; daarvan is 35 procent ontoereikend tot

slecht.

De biologische/ecologische toestand van de waterlichamen in het hoge deel van Rijndelta is

over het algemeen slecht tot matig. Hier is de stroming van beken en rivieren in de loop van

de eeuwen afgenomen. Dit is er samen met andere factoren de oorzaak van dat vooral

insecten en ongewervelde diertjes het moeilijk hebben.

In het laagland voldoen de waterlichamen van het type ‘brakke meren’ en sommige geïso-

leerde veensloten het beste aan de goede toestand. Behalve de oostelijke Randmeren scoren

ook de grote meren matig tot slecht. De waterlichamen in de overgangszone verkeren in een

slechte conditie. De toestand van de Waddenzee en waddenkust is matig (of ‘ontoereikend’).

Dat komt vooral door de overmatige aanwezigheid van plaagalgen en door de toestand van

de bodemfauna. De toestand van de waddenkust is matig vanwege de gevolgen van eutrofië-

ring. De toestand van de vier kustwaterlichamen van West-Nederland is matig tot slecht.

In de beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) is gezien de waterstructuurkwaliteit

van de wateren de ecologisch-biologische toestand zeer problematisch.

De gedetailleerde gegevens die de basis vormen voor de beschrijving van de uitgangssituatie

in Nordrhein-Westfalen – uitgedrukt in procenten van alle onderscheiden trajecten – zijn

opgenomen in Bijlage 6. Het gaat om de basisgegevens over de waterkwaliteit, structuur-

kwaliteit en de visstand. Een samenvatting daarvan is opgenomen in respectievelijk Tabel 3-3,

Tabel 3-4 en Tabel 3-5.

Als deze informatie verder wordt betrokken op waterlichamen, komt er het volgende beeld uit.

• Slechts 10 procent van de waterlichamen heeft een waterstructuurkwaliteit van klasse 5 of

hoger.

• Met betrekking tot de waterkwaliteit voldoet ongeveer de helft van de waterlichamen aan

de eis, overwegend kwaliteitsklasse 2 of beter te zijn.

• De kwaliteit van de visstand is voor ongeveer 70 procent van de waterlichamen niet

sluitend in te delen, omdat de benodigde gegevens niet beschikbaar zijn.

Samenvattend laat de ecologische toestand met betrekking tot de biologische elementen in

beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse een zeer problematisch beeld zien.

biologische resultaten Nederlandse

deel Rijndelta

biologische resultaten beschrijvings-

eenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW)

biologische resultaten op basis van

trajecten

biologische resultaten op basis van

waterlichamen
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Figuur 3-9  Aantal waterlichamen (Nederlandse deel Rijndelta) in een klasse als percentage van het totaal 
aantal waterlichamen voor acht overige, top-12 stoffen.

Figuur 3-7  Percentage oppervlaktewaterlichamen in het Nederlandse deel van Rijndelta met aantallen 
geanalyseerde overige stoffen per oppervlaktewaterlichaam 

Figuur 3-8  Percentage oppervlaktewaterlichamen in het Nederlandse deel van Rijndelta met het aantal 
overige stoffen dat de norm overschrijdt per oppervlaktewaterlichaam.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

geen stoffen geanalyseerd 1 tot 5 6 tot 10 11 tot 20 meer dan 20 stoffen per waterlichamen geanalyseerd

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

niet gemeten geen stoffen die overschrijden 1 2 3 4 tot 10 meer dan 10 stoffen die per waterlichaam overschrijden

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

koper

zink

dichloorvos

PCB’s

totaal-stikstof

totaal fosfor

niet gemeten klasse 1(<streefwaarde) klasse 2 (<MTR) klasse 3 (<2x MTR) klasse 4 (<5x MTR) klasse 5 (>5x MTR)

Tabel 3-6  De waterkwaliteitsklassen van de
beektrajecten in beschrijvings-
eenheid Vechte (NI).

waterkwaliteitsklasse beoordeelde trajecten
[km]

I onbelast tot zeer gering belast 0% 0
I-II gering belast 0% 0
II matig belast 29% 93

II-III kritisch belast 58% 187
III sterk vervuild 13% 40

III-IV zeer sterk vervuild 0% 0
IV overmatig vervuild 0% 0
V onbelast tot zeer gering belast 0% 0
VI gering belast 0% 0

totaal 100% 320
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Ook in beschrijvingseenheid Vechte (NI) vormen de biologische elementen van de ecolo-

gische toestand een probleem in een groot deel van de wateren. Meer dan 75 procent van de

beektrajecten is met betrekking tot de structuur aan te wijzen als duidelijk tot volkomen

veranderd (Tabel 3-3). Slechts zo’n 20 procent van de beektrajecten voldoet aan de eisen van

kwaliteitsklasse 2 of beter (Tabel 3-6). 

Resultaten ecologische toestand: fysisch-chemische beoordeling

In totaal zijn in Rijndelta 49 overige stoffen in één of meer waterlichamen gemeten. 

Figuur 3-7 geeft een beeld hoe dat in het Nederlandse deel van Rijndelta is verdeeld over de

waterlichamen. In meer dan de helft van de waterlichamen overschrijden drie tot tien stoffen

de normen (zie Figuur 3-8).

Zes van de gemeten stoffen uit de rechter kolom van Tabel 3-2 zijn op grond van de toets-

resultaten uitgekozen om hier te presenteren: de zware metalen koper en zink, het bestrij-

dingsmiddel dichloorvos, de PCB’s en de nutriënten totaal-stikstof en totaal-fosfaat. 

Figuur 3-9 geeft voor deze stoffen de toetsresultaten. 

Daarnaast is van een aantal van deze stoffen de ruimtelijke verdeling van de toetsresultaten

op kaarten weergegeven (Kaart 5f-k).

De PCB’s en dichloorvos zijn in slechts 20 procent van de waterlichamen in het Nederlandse

deel van Rijndelta gemeten, maar laten daar bijna overal grote normoverschrijdingen (meer

dan vijf keer de norm) zien. De PCB’s zijn vooral gemeten in de rijkswateren, dichloorvos

vooral in de regionale wateren. 

De nutriënten totaal-stikstof en totaal-fosfor vormen in bijna 60 procent van de water-

lichamen een probleem. Vooral fosfor is lokaal een groot probleem: in bijna een kwart van 

de waterlichamen worden gehalten hoger dan twee keer de norm gevonden.

Koper is in meer dan de helft van de wateren een probleem. Zink laat in ruim 10 procent van

de waterlichamen normoverschrijdingen zien.

De met betrekking tot de lengteprofielen van de wateren genoemde percentages, die in

Nordrhein-Westfalen de grondslag vormen voor de beschrijving van de nulsituatie van de

fysisch-chemische componenten en andere chemische stoffen die de ecologische toestand

beïnvloeden, staan in Bijlage 4.

Een samenvattende beschouwing van de resultaten op basis van lengteprofielen leidt voor

de waterlichamen in de beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) tot de volgende

conclusies.

De kwaliteitsnorm voor totaal-stikstof wordt in bijna 75 procent van de waterlichamen

overschreden. Slechts 3 procent van de waterlichamen voldoet aan de halve kwaliteitnorm.

De belasting met nitraat door de landbouw is daarvan de belangrijkste oorzaak. Dat komt

overeen met de belasting met nitraat van de grondwaterlichamen. De bijzonder hoge

veedichtheid in Borken, Coesfeld en Steinfurt ligt daaraan ten grondslag.

biologische resultaten

beschrijvingseenheid Vechte (NI)

fysisch-chemische resultaten 

Nederlandse deel Rijndelta

Nederlandse deel van Rijndelta: 

vooral dichloorvos, PCB’s, koper en

nutriënten een probleem

fysisch-chemische resultaten Duitse 

deel Rijndelta

fysisch-chemische resultaten beschrij-

vingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW)
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Totaal-fosfor laat een gedifferentieerder beeld zien. Slechts in 16 procent van de water-

lichamen wordt de kwaliteitsnorm overschreden. De hoge waarden zijn in wateren in zowel

het landelijk als (de omgeving van) het stedelijk gebied te vinden. Oorzaken kunnen zijn:

diffuse bronnen in bebouwd gebied, communale rioolwaterzuiveringsinrichtingen (onder

andere van Raesfeld en Südlohn), regenwaterbehandelingsinrichtingen en de uit- en afspoe-

ling van gronden, alsmede de bodembelasting door de landbouw.

Eenzelfde beeld laat ammoniumstikstof zien (overschreiding in 6 procent van de waterli-

chamen), maar de bijdrage van de communale rioolwaterzuiveringsinrichtingen is duidelijk

veel groter dan bij de twee andere variabelen.

In bijna 35 procent van de waterlichamen wordt de kwaliteitsnorm voor TOC overschreden.

In slechts 8 procent van de waterlichamen is een overschrijding van de helft van de kwaliteits

doelstelling uitgesloten. De belasting met organische koolstof is diffuus en is onder andere

terug te voeren op het ontbreken van onbeschadigde oever- en beekstructuren. 

In meer dan 30 procent van de waterlichamen is de situatie wat betreft de kwaliteitsnormen

voor koper, zink, metolachloor, terbutylazin en nitrietstikstof onduidelijk. Meer dan 10 procent

van de waterlichamen heeft bovendien met een potentiële normoverschrijding te maken van

arseen, AMPA, AOX, EDTA en sulfaat.

Over het geheel gezien kan worden vastgesteld dat bestrijdingsmiddelen en nutriënten de

belangrijkste problemen vormen voor de ecologische toestand. Zo kan bijvoorbeeld bijna

geen enkel waterlichaam duidelijk voldoen aan de kwaliteitsnorm voor totaal-stikstof.

Grotere problemen zijn er ook met fosfor (in bijna 35 procent van de waterlichamen) en

ammonium (ongeveer 30 procent van de waterlichamen).

In de Duitse beschrijvingseenheid Vechte (NI) wordt op veel meetpunten niet voldaan aan

de LAWA-doelstellingen voor de bescherming van meren voor wat betreft de parameters

TOC en stikstof (NH4-N, NO3-N en totaal-stikstof). Onderzoeken van de Duits-Nederlandse

Grenswatercommissie wijzen er bovendien op, dat zink en koper als afvoerafhankelijke

probleemstoffen in de beschrijvingseenheid zijn aan te merken.

Resultaten ecologische toestand: eindoordeel

In vrijwel alle waterlichamen worden de normen van één of meer stoffen overschreden.

Vooral de nutriënten en koper zijn in vrijwel alle watertypen een probleem. De bestrijdings-

middelen zorgen specifiek in het regionale water voor problemen en PCB’s overschrijden in

de grote rijkswateren de norm. De biologische beoordeling laat een overeenkomstig beeld

zien: slechts een klein percentage van de waterlichamen heeft een goede of zeer goede 

biologische toestand.

fysisch-chemische resultaten

beschrijvingseenheid Vechte (NI)

van vrijwel geen enkel waterlichaam 

is de ecologische toestand goed
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3.2 Grondwaterlichamen

3.2.1 Methodiek voor begrenzing en karakterisering

Een grondwaterlichaam is een afzonderlijke grondwatermassa in één of meer watervoerende

pakketten (KRW, artikel 2, lid 12). Van een grondwaterlichaam moet de chemische en 

kwantitatieve toestand eenduidig kunnen worden omschreven, zodat zichtbaar is of de

doelstellingen al dan niet worden bereikt.

Daarnaast eist de KRW, dat elk grondwaterlichaam slechts aan één stroomgebied wordt

gekoppeld.

In principe mag er volgens de KRW geen uitwisseling tussen grondwaterlichamen zijn.

Eigenlijk zou de begrenzing van grondwaterlichamen moeten bestaan uit harde geologische

grenzen, maar die zijn er vaak niet. In dat geval staat de EU-richtsnoer voor de begrenzing

van waterlichamen (Horizontal guidance on waterbodies) toe waterscheidingen of stroom-

banen als grens aan te houden. 

De ondergrens van grondwaterlichamen in zandige watervoerende pakketten moet worden

gekozen op de maximale diepte die relevant is voor het bereiken van de KRW-doelen. 

Die doelen houden grofweg in, dat er voldoende grondwater van de juiste kwaliteit is voor

menselijke consumptie en voor grondwaterafhankelijke terrestrische en aquatische eco-

systemen. 

In het Nederlandse deel van Rijndelta zijn de grondwaterlichamen begrensd op basis van

algemene criteria. Dit leidt tot grote eenheden die niet alleen naast elkaar, maar ook boven

elkaar liggen. Er zijn drie typen grondwaterlichamen onderscheiden.

• Ondiepe grondwaterlichamen (dikte 3 meter) in gebieden met een dikke deklaag van

veen en klei. Het meeste hemelwater zal daar direct via sloten, greppels en drainage-

buizen wegvloeien en niet doordringen tot diepere zandpakketten. De ondergrens van

deze grondwaterlichamen is gelegd op drie meter onder de grondwaterspiegel.

• Diepere grondwaterlichamen in zandpakketten (dikte circa 180 m). Wanneer hierin slecht

doorlatende klei- en veenlagen voorkomen, zijn zij toch als één geheel beschouwd,

omdat de verticale samenhang tussen ondiepe en diepere watervoerende pakketten

relevant is voor het beheer.

• Grondwaterlichamen in de duinen (maximale dikte zoet grondwater circa 150 meter). 

Dit type is onderscheiden vanwege de typische geohydrologie: regenwaterlens op zout

water en een specifieke relatie met natuur en drinkwaterwinning.

Voor het stroomgebiedsbeheerplan zal een onderverdeling worden gemaakt in zoete en

brak/zoute grondwaterlichamen. Dit bleek voor deze rapportage nog niet mogelijk vanwege

het ontbreken van eenduidige normen voor de grenzen tussen ‘zoet‘ en ‘brak/zout’.

Van ieder type grondwaterlichaam is er per subwerkgebied één grondwaterlichaam begrensd.

Aangezien er in het Nederlandse deel van Rijndelta verder geen duidelijke geologische

begrenzingen zijn, leidt dit tot een gebiedsdekkende indeling in – hierna te noemen – ‘grote

grondwaterlichamen’.

grondwaterlichaam altijd binnen een

(deel)stroomgebied

drie typen grote grondwaterlichamen

in het Nederlandse deel van Rijndelta

M A A R T  2 0 0 5
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Figuur 3-10  Schematische weergave 
begrenzing kleine grond-
waterlichamen (zonder 
afdekkende laag).

Figuur 3-11  Schematische weergave 
begrenzing kleine grond-
waterlichamen (met 
afdekkende laag).

Figuur 3-12  Schematische weergave
begrenzing kleine grondwa-
terlichamen (met gedeeltelijk
afdekkende laag).

Tabel 3-7  Overzicht aantal en type
grondwaterlichamen per
beschrijvingseenheid.

beschrijvingseenheid aantal grondwaterlichamen

grote grondwaterlichamen kleine grondwaterlichamen
(100 jaarszone)

IJsselmeerzuflüsse (NRW) 21 -
Vechte (NI)1 6 -
hoofdstroom Rijn - -
Rijn-West 3 86
Rijn-Oost 2 81
Rijn-Midden 2 72
Rijn-Noord 3 23
totaal 37 262

1)  Drie grondwaterlichamen in Vechte (NI) liggen voor het grootste deel in IJsselmeerzuflüsse 
(NRW): 928_06, 928_07 en 928_10
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Er zit ook grondwater onder de Noordzee. In Bijlage 8 is hierover enige informatie gegeven.

In het Duitse deel van Rijndelta, waar de geologische omstandigheden duidelijk verschillen

van die in het Nederlandse deel, zijn de grondwaterlichamen begrensd op basis van geolo-

gische, hydrogeologische en hydrologische criteria. Met het oog op doelstellingen van de

KRW zijn alleen de bovenste watervoerende lagen beschouwd, omdat voor deze inventarisatie

een onderscheid in de diepte niet zinvol werd geacht. De diepere lagen zijn in Nordrhein-

Westfalen meegenomen als zij van invloed zijn op het waterbeheer. De grenzen van de

grondwaterlichamen zijn aan de randen van het subwerkgebied getrokken langs de stroom-

gebiedsgrenzen op maaiveldniveau.

In het Duitse deel van Rijndelta zijn twee typen watervoerende lagen onderscheiden: harde

gesteenten met spleten en scheuren (‘Kluftgrundwasserleiter’) en sedimenten met poriën

(‘Porengrundwasserleiter’). De begrenzing van de grondwaterlichamen in de sediment-

gesteenten is in de eerste plaats gebeurd op basis van hydrogeologische en hydrologische

omstandigheden. In de bodems met harde gesteenten is rekening gehouden met litholo-

gische criteria en ook met bovengrondse waterscheidingen.

Kaart 6 geeft de grondwaterlichamen in het Duitse deel van Rijndelta met hun classificatie

(‘Kluftgrundwasserleiter’ of ‘Porengrundwasserleiter’) weer.

In het Nederlandse deel van Rijndelta is – naast de tien grote grondwaterlichamen – een

groot aantal grondwaterlichamen aangewezen rond onttrekkingen van water dat is bestemd

voor menselijke consumptie (zie Bijlage 9). Deze aanwijzing komt voort uit de verplichting

in de KRW (artikel 7) om alle (grond)waterlichamen aan te wijzen die bestemd zijn voor

onttrekking van water voor menselijke consumptie en die per dag gemiddeld meer dan tien

kubieke meter leveren, of meer dan vijftig personen bedienen. 

Een op de lange termijn veiliggestelde, schone en toereikende watervoorziening voor 

menselijke consumptie is van levensbelang. Onze grondwaterlichamen zijn door de bodem-

opbouw relatief groot. Slechts een klein deel van het daarin aanwezige grondwater wordt

voor menselijke consumptie gebruikt. Voor kleinere eenheden zijn meer gerichte doelen en

maatregelen te formuleren. Daarom is gekozen voor het apart aanwijzen van grondwater-

lichamen die zijn gekoppeld aan menselijke consumptie. Voor deze grondwaterlichamen, in

het vervolg aangeduid met ‘kleine grondwaterlichamen’ gelden dan ook extra doelstellingen

(artikel 7.2 en 7.3) en ze moeten worden opgenomen in het Register van beschermde

gebieden (KRW artikel 6). 

Menselijke consumptie wordt in de Drinkwaterrichlijn (en daarmee ook in de KRW) gedefini-

eerd als water dat op enigerlei wijze door de mens geconsumeerd kan worden. Naast de

onttrekkingen door drinkwaterbedrijven zijn daarom ook onttrekkingen door bijvoorbeeld

vleesverwerkende bedrijven, frisdrankindustrie of conservenindustrie in de beschouwing

meegenomen4.

begrenzing in het Duitse deel van

Rijndelta

‘Kluft’- en ‘Poren’-

grondwaterlichamen

kleine grondwaterlichamen in het

Nederlandse deel van Rijndelta

M A A R T  2 0 0 5

4 In een aantal provincies zijn winningen kleiner dat 50 kubieke meter per uur (1.200 kubieke meter per dag) niet geregistreerd. Deze kleinere
onttrekkingen (voor een belangrijk deel van de recreatiebedrijven) zijn daarom in de meeste gevallen niet begrensd en gekarakteriseerd.
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Tabel 3-8  Enkele specifieke gegevens over de (grote) grondwaterlichamen (voor zover beschikbaar.

grondwaterlichaam oppervlak dikte aantal gem. grondwaterpeil
gemiddeld water-

code naam aan onder totaal voerende winter zomer
maaiveld klei/veen pakketten1) (GHG) (GLG)

[km2] [km2] [km2] [m] [cm -mv] [cm -mv] [cm -mv]

IJsselmeerzuflüsse (NRW)
928_01 Niederungen des Rheins/Issel Talsandebene 188 188 1
928_02 Niederungen des Rheins mit Bocholter Aa-Talsandebene 564 564 1
928_03 Niederungen der Bocholter Aa 42 42 1
928_04 Niederungen im Einzugsgebiet der Issel/Berkel 227 227 1
928_05 Niederungen im Einzugsgebiet der Issel 504 504 1
928_06 Niederungen der Dinkel (ligt ook in NI) 174 174 2
928_07 Niederungen der Vechte (ligt ook in NI) 178 178 1
928_10 Ochtrupper Sattel (ligt ook in NI) 86 86 1
928_11 Tertiär und Grundmoräne van Enschede 227 227 1
928_12 Unterkreide des wetlichen Münsterlandes 80 80 2
928_13 Cenoman-Turon-Zug des westlichen Münsterlandes 47 47 1
928_14 Weseker- und Winterswijker Sattel 42 42 1
928_16 Tertiär des westlichen Münsterlandes/Vardingholt 130 130 2
928_17 Tertiär des westlichen Nünsterlandes/Issel 158 158 2
928_18 Halterner Sande/Nord 107 107 1
928_19 Münsterländer Oberkreide/West 441 441 2
928_20 Oberkreide der Coesfeld-Daruper Höhen 24 24 1
928_21 Oberkreide der Baumberge/Schöppinger Berg/ 128 128 1

Ostwicker Hügelland
928_22 Münsterländer Oberkreide/Alterberger Höhenzug 110 110 1
2799_01 Niederungen des Rheins (1) 148 148 1
2799_02 Niederungen des Rheins (2) 229 229 1

Vechte (NI)
928_06 Niederung der Dinkel (ligt v.h. grootste deel in NRW) 109 109 1
928_07 Niederungen der Vechte (ligt v.h. grootste deel in NRW) 35 35 1
928_10 Ochtruper Sattel (ligt voor het grootste deel in NRW) 4 4 1
928_23 Niederung der Vechte rechts 454 454 1
928_24 Niederung der Vechte links 74 74 1
928_25 Bentheimer Berg 40 40 1
928_26 Untere Vechte links 155 155 1
928_27 Itter 77 77 1
928_28 Grenzaa 106 106 1

Rijn-West
5 Zand Rijn-West 715 6.843 7.558 177 3 47 74
12 Klei/veen Rijn-West 6.843 6.843 3 1 37 94
16 Duin Rijn-West 652 652 180 3 88 130

Rijn-Oost
3 Zand Rijn-Oost 6.140 632 6.772 177 3 54 123
10 Klei/veen Rijn-Oost 632 632 3 1 30 81

Rijn-Midden 04
4 Zand Rijn-Midden 4.187 1.659 5.845 177 3 41 68
11 Klei/veen Rijn-Midden 1.659 1.659 3 1 62 109

Rijn-Noord
2 Zand Rijn-Noord 4.287 2.963 7.250 177 3 13 41
9 Klei/veen Rijn-Noord 2.963 2.963 3 1 27 96
15 Duin Rijn-Noord 1.936 1.936 180 3 78 115

1)  In het Duitse deel van Rijndelta geldt:
1 = minstens één watervoerend pakket (alleen het bovenste pakket is beschouwd)
2 = minstens twee watervoerend pakketten (alleen het bovenste pakket is beschouwd, aanvullend is er minstens één dieper watervoerend pakket)
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De kleine grondwaterlichamen zijn begrensd op basis van (berekende) grondwaterstroom-

banen. De stroombanen worden gevolgd vanuit de onttrekkingsputten naar het intrekgebied

aan de oppervlakte (tegen de stroomrichting van het grondwater in). Grondwater dat meer

dan honderd jaar onderweg is naar de onttrekkingsput wordt niet meer meegenomen in het

kleine grondwaterlichaam rondom de onttrekking5. Deze wijze van begrenzing is voor drie

veel voorkomende typen geohydrologische situaties schematisch weergegeven in Figuur 3-10

(zonder afdekkende laag, Figuur 3-11 (met afdekkende laag) en Figuur 3-12 (met gedeeltelijk

afdekkende laag).

In het Duitse deel van Rijndelta zijn geen aparte grondwaterlichamen rond onttrekkingen van

grondwater bestemd voor menselijke consumptie aangewezen. De situatie is hier anders,

omdat de grondwaterlichamen kleiner zijn begrensd dan in het Nederlandse deel van Rijn-

delta. Artikel 7 van de KRW wordt in het Duitse deel van het werkgebied zó geïnterpreteerd,

dat zowel in de grondwaterlichamen die gebruikt worden voor de drinkwatervoorziening als

in de grondwaterlichamen die hiervoor niet dienen, de goede toestand moet worden bereikt. 

Ze moeten dus allemaal aan dezelfde doelstelling voldoen. Uit slechts eenderde van het

aantal grondwaterlichamen wordt in – voor het waterbeheer –  betekenisvolle mate grond-

water onttrokken dat is bestemd voor menselijke consumptie. Bovendien is in Nordrhein-

Westfalen en Niedersachsen een andere oplossing gekozen voor de uitwerking van artikel 7

(zie hoofdstuk 7.2). 

3.2.2 Algemene beschrijving grondwaterlichamen

Aantal grondwaterlichamen

Volgens de algemene criteria zijn in het Nederlandse deel van Rijndelta 10 grote water-

lichamen onderscheiden. De Duitse methodiek heeft geleid tot 27 grondwaterlichamen in het

Duitse deel van Rijndelta. 

Daarnaast zijn in het Nederlandse deel van Rijndelta 262 kleine grondwaterlichamen aange-

wezen rond onttrekkingen van grondwater bestemd voor menselijke consumptie (Bijlage 9).

Het totaal aantal grondwaterlichamen in het werkgebied van Rijndelta komt hiermee op 299.

Tabel 3-7 geeft een overzicht van de aantallen grondwaterlichamen per beschrijvingseenheid.

Tabel 3-8 geeft informatie over de grote grondwaterlichamen.

Functioneren

Het grondwater in zandige watervoerende pakketten is afkomstig van neerslag op de hogere

zandgronden (stuwwallen, duinen en dekzanden). Het komt aan de oppervlakte in lager

gelegen gebieden waar het beeksystemen voedt. 

Een klein gedeelte stroomt horizontaal onder klei- en veenlagen en zorgt voor kwel in het

laagland.

geen aparte grondwaterlichamen

rond onttrekkingen in het Duitse deel

van Rijndelta

functioneren op hoofdlijnen

M A A R T  2 0 0 5

5 Als het grondwater binnen deze grens (100 jaar) geschikt is voor menselijke consumptie dan is er voldoende veiligheidsmarge met het oog op
de volksgezondheid. De kwaliteit van het grondwater dat er langer over doet (zoals in slecht doorlatende lagen), zal onderweg nog sterk veran-
deren, bijvoorbeeld door adsorptie en afbraak.
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Tabel 3-9  Overzicht van de grensoverschrijdende grondwaterlichamen.

grondwaterlichaam grootte       deel Nederland deel Duitsland 

Nederland Duitsland
[km2] [km2] [km2]

code naam code naam

12 Klei/veen Rijn-West 2799_01 Niederungen des Rheins (01) 148 35% 52 65% 97
2799_02 Niederungen des Rheins (02) 229 82% 189 18% 41

15 Zand Rijn-West 2799_01 Niederungen des Rheins (01) 148 35% 52 65% 97

03 Zand Rijn-Oost 2799_02 Niederungen des Rheins (02) 229 82% 189 18% 41
928_02 Nierderungen des Rheins/ 564 82% 462 18% 102

Bochelter Aa-Talsandebene
928_04 Niederungen im Einzugs- 227 41% 93 59% 134

gebiet der Issel/Berkel
928_06 Niederung der Dinkel 420 17% 72 68% 284
928_11 Tertiär und Grundmoräne 227 68% 154 32% 73

von Enschede
928_12 Unterkreide des westlichen 80 0% 0,01 100% 80

Münsterlandes
928_14 Weseker-und Winterswijker Sattel 42 38% 16 62% 26
928_16 Tertiär des westlichen 130 34% 45 66% 85

Münsterlandes/Vardingholt
928_26 Untere Vechte links 180 14% 25 86% 155
928_27 Itter 184 58% 107 42% 77

NLGW29010012 Dinxperlo 928-02 Nierderungen des Rheins/ 6,5 2,7
Bocholter Aa-Talsandebene

928_11 Tertiär und Grundmoräne 1,7
von Enschede

NLGW Manderveen/Manderheide 928_27 Itter 2,8
3 Zand Rijn-Oost 12.5

grensoverschrijdend grondwaterlichaam

aangrenzend grondwaterlichaam

overlappend grondwaterlichaam
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In (diepe) polders wordt de grondwaterspiegel door het bemalen lager gehouden dan in de

omgeving. Hierdoor ontstaat er een kunstmatige grondwaterstroming naar deze polders toe.

Het toestromende grondwater komt vooral in watergangen aan het oppervlak. 

Op veel plaatsen is het toestromende water afkomstig uit mariene afzettingen en is daardoor

nog brak. Hierdoor komt er brak grondwater in het oppervlaktewater. Als gevolg van bodem-

daling zal deze toestroming van brak grondwater op sommige plaatsen verder toenemen.

In gebieden met een dikke klei- en veenlaag stroomt het lokale neerslagoverschot af door de

bovenste bodemlaag, die niet dieper reikt dan enkele meters. Deze stroming is belangrijk

voor lokale ecosystemen. In het laagland bevinden zich dus twee hydrologische systemen

boven elkaar.

3.2.3 Grensoverschrijdende grondwaterlichamen

Zowel de Duitse als de Nederlandse methodiek voor het begrenzen leidt tot grondwaterli-

chamen die de staatsgrens tussen beide landen overschrijden. Hierbij worden de grenzen

van Duitse grondwaterlichamen in overleg met de Nederlanders aan Nederlandse zijde

doorgetrokken. Deze afstemming is nog niet afgerond. Elf grondwaterlichamen zijn grens-

overschrijdend. Bij het Bargerveen (Drenthe) vindt nog onderzoek plaats naar de ligging van

de hydrologische grens en is voorlopig de landsgrens als begrenzing aangehouden.

Het water in deze grensoverschrijdende grondwaterlichamen stroomt in westelijke richting,

behalve in de omgeving van Nijmegen. Daar stroomt als gevolg van de hoge grondwater-

standen in de stuwwal het water van Nederland naar Nordrhein-Westfalen.

Los van voornoemde elf grondwaterlichamen zijn er twee kleine Nederlandse grondwater-

lichamen, die over de Nederlands-Duitse grens reiken: Dinxperlo en Manderveen/ Mander-

heide.

Tabel 3-9 geeft een overzicht van de grensoverschrijdende grondwaterlichamen.

3.2.4 Grondwaterlichamen met afhankelijke ecosystemen

Als de toestand van aquatische en terrestrische ecosystemen wordt beïnvloed door de grond-

waterstand of door omvang en kwaliteit van het toestromende grondwater, is er sprake van

grondwaterafhankelijkheid. Bij het aanwijzen van grondwaterlichamen met afhankelijke

ecosystemen is gebruikgemaakt van de volgende informatie:

• de ligging van de gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Vogel- en Habitat-

richtlijnen;

• de ligging van de overige gebieden met natuurwaarden (niet in alle subwerkgebieden

meegenomen);

• de habitattypen die in voornoemde gebieden voorkomen;

• gegevens over grondwaterstanden, zoals de grondwatertrappen op de bodemkaart

1:50.000. Verondersteld is dat er in gebieden met lage grondwaterstanden (grondwater-

trappen VI, VII en VIII) geen relatie is tussen het grondwaterlichaam en de aquatische en

terresstrische ecosystemen;

• gegevens over kwel en infiltratie.

Duitse grondwaterlichamen aan

Nederlandse zijde doorgetrokken

wanneer zijn ecosystemen

grondwaterafhankelijk?

M A A R T  2 0 0 5
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Tabel 3-10  Aantal grondwaterlichamen met afhankelijke ecosystemen.

beschrijvingseenheid aantal grondwaterlichamen met afhankelijke ecosystemen

grote grondwaterlichamen kleine grondwaterlichamen
(100 jaarszone)

IJsselmeerzuflüsse (NRW) 21 -
Vechte (NI)1 5 -
hoofdstroom Rijn - -
Rijn-West 3 10
Rijn-Oost 2 14
Rijn-Midden 2 0
Rijn-Noord 2 12
totaal 35 36

1)  Drie grondwaterlichamen in Vechte (NI) liggen voor het grootste deel in IJsselmeerzuflüsse 
(NRW): 928_06, 928_07 en 928_10  en één grondwaterlichaam heeft geen afhankelijke ecosystemen (928_28, Grenzaa)
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Afhankelijk van de beschikbaarheid van deze gegevens verschilt de methode van aanwijzen

per provincie enigszins. Over sommige grondwaterlichamen is nog geen uitspraak te doen.

Daar zal de komende jaren onderzoek worden uitgevoerd. In het Duitse deel van Rijndelta is

een groot deel van de grondwaterlichamen voorlopig aangewezen als grondwaterlichaam

met afhankelijke ecosystemen. Op Kaart 7 is daarom voor alle grondwaterlichamen in

beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) aangenomen dat er sprake is van grondwa-

terafhankelijke ecosystemen. Nader onderzoek, dat nu in de monitoringsfase verkeert, moet

dat nog concretiseren en bevestigen. In Niedersachsen werden voor het vaststellen van de

grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen allereerst de beschermingsgebieden van

Natura 2000 en de graslanden in natuurbeschermingsgebieden buiten de Natura 2000-

terreinen in kaart gebracht en geselecteerd op basis van grondwaterafhankelijkheid. 

Het resultaat is dat zich op één uitzondering na in alle grondwaterlichamen grondwater-

afhankelijke terrestrische ecosystemen bevinden. Verdere onderzoeksstappen zullen in de

monitoringfase worden gezet.

De aanpak leidt tot de conclusie dat alle grote grondwaterlichamen afhankelijke ecosystemen

bevatten. Van de kleine grondwaterlichamen zijn er 36 met afhankelijke ecosystemen. 

Tabel 3-10 geeft een overzicht per beschrijvingseenheid.

3.2.5 Beschrijving van de huidige toestand

Bij de beschrijving van de huidige toestand van de grondwaterlichamen in Rijndelta zijn

zowel de kwantitatieve als kwalitatieve aspecten beschouwd.

Grondwaterkwantiteit

Bij de beschrijving van de huidige kwantitatieve toestand van de grondwaterlichamen zijn 

in het Nederlandse deel van Rijndelta de volgende aspecten bekeken.

1. De balans tussen aanvulling en onttrekking van grondwater.

2. Mogelijke schade aan terrestrische ecosystemen.

De balans tussen aanvulling en onttrekking van grondwater is bekeken, omdat met het oog

op de kwantitatieve toestand volgens de KRW geen overmatige grondwateronttrekking mag

plaatsvinden. Op lange termijn mag de onttrekking van grondwater de aanvulling niet

overtreffen. Voor alle grote grondwaterlichamen is een waterbalans opgesteld, waarmee de

verhouding tussen onttrekking en aanvulling van het grondwater is berekend.

In alle grote grondwaterlichamen overtreft op lange termijn de aanvulling van het grond-

water de onttrekking. Doordat de onttrekkingen van de kleine grondwaterlichamen ook mee

zijn genomen in de waterbalansberekening, is deze conclusie ook van toepassing op de

kleine grondwaterlichamen.

Nederland heeft een gemiddeld neerslagoverschot van circa 240 millimeter per jaar. 

nog nader onderzoek nodig

twee beoordelingscriteria voor

kwantiteit

waterbalansen per groot

grondwaterlichaam in Nederland

in alle Nederlandse grondwater-

lichamen wordt de onttrekking

goedgemaakt door aanvulling

M A A R T  2 0 0 5
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De gemiddelde onttrekking van grondwater is ongeveer 50 millimeter per jaar. Door de

overwegend goede doorlaatcapaciteit van de watervoerende lagen kan het onttrokken grond-

water gemakkelijk uit de omgeving worden aangevoerd. De goede interactie met het opper-

vlaktewatersysteem zorgt ervoor, dat het onttrokken grondwater wordt aangevuld door

vermindering van de drainage naar het oppervlaktewater of een toename van de infiltratie

vanuit oppervlaktewater.

In het Duitse deel van Rijndelta is de balans tussen aanvulling en onttrekking van grond-

water geanalyseerd aan de hand van trendanalyses op grondwatermeetlocaties. In situaties

met een dalende trend of als onvoldoende gegevens beschikbaar waren om een betrouwbare

trendanalyse te maken, is in een volgende stap een geschatte waterbalans opgesteld. Ook

hiervoor zijn gegevens over grondwateraanvulling en over de bekende grondwateronttrek-

kingen gebruikt. Er is nog onderzoek nodig om een gedifferentieerder beeld te krijgen van de

grondwateraanvulling, de kwel naar oppervlaktewater en de infiltratie van oppervlaktewater

naar de ondergrond. De hier gebruikte jaarlijkse omvang van de grondwateronttrekking (in

millimeters per jaar) moet daarom worden gezien als gemiddelde waarde voor een groot

gebied.

Het aspect ‘schade aan terrestrische ecosystemen’ is een onderdeel van de doelstellingen

van de KRW voor grondwaterkwantiteit. Deze doelstelling is, dat de grondwaterstand geen

zodanige antropogene verandering mag ondergaan dat significante schade wordt toe-

gebracht aan terrestrische ecosystemen die rechtstreeks van het grondwaterlichaam 

afhankelijk zijn. De analyse van schade aan terrestrische ecosystemen in het licht van deze

doelstelling heeft twee stappen.

1. Is er sprake van schade aan grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen (verdroging)?

2. Zo ja, is er sprake van een nog steeds dalende grondwaterstand of is de verdroging

veroorzaakt door bijvoorbeeld veranderingen van de grondwaterstand in het verleden?

De beschrijving van het aspect ‘schade aan terrestrische ecosystemen’ beperkt zich in deze

rapportage voor het Nederlandse deel tot de eerste stap. Voor de tweede stap zijn 

uitgebreide analyse van meetgegevens en aanvullende monitoring nodig. Deze informatie

was nog niet beschikbaar bij het opstellen van deze rapportage.

De schade aan terrestrische ecosystemen is gegrond op een globaal onderzoek, waarbij

voorlopig alleen is ingezoomd op de gebieden die in het kader van de Habitatrichtlijn zijn

aangewezen (zie Bijlage 10). Elk van deze gebieden is gekarakteriseerd op basis van 

verdroging. Vervolgens is voor ieder grondwaterlichaam bekeken of er een verdroogd gebied

is, dat afhankelijk is van het betreffende grondwaterlichaam. De resultaten zijn weergegeven

in Kaart 8a. Soms was het op basis van de beschikbare informatie niet duidelijk of er wel of

geen sprake was van verdroging in een gebied. En in sommige kleinere grondwaterlichamen

kon niet goed worden bepaald of de nabijgelegen verdroogde gebieden nu wel of niet van

het grondwaterlichaam afhankelijk zijn. In deze gevallen is de aanduiding ‘grondwater-

lichaam met mogelijk verdroogde afhankelijke ecosystemen’ gebruikt.

Zes van de tien grote grondwaterlichamen van Rijndelta hebben afhankelijke ecosystemen

waterbalansen in het Duitse deel 

van Rijndelta

verdroging als criterium
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Figuur 3-13  Nitraatgehalten in het grondwater net onder de grondwaterspiegel.

Figuur 3-14  Nitraatgehalten in het grondwater op verschillende dieptes.
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die zijn verdroogd. In Duin Rijn-Noord (15) en Klei/veen Rijn-Midden (09) zijn geen

verdroogde, afhankelijke ecosystemen. Van Zand (05) en Duin Rijn-West (16) is niet geheel

duidelijk of er sprake is van verdroging in afhankelijke ecosystemen.

De meeste kleine grondwaterlichamen, zo’n 180, hebben geen verdroogde, afhankelijke

ecosystemen in habitatrichlijngebieden. Bij een aantal kleine grondwaterlichamen is niet

geheel duidelijk of er sprake is van afhankelijke, verdroogde ecosystemen. Bij enkele kleine

grondwaterlichamen is dit wel duidelijk.

In het Duitse deel van werkgebied Rijndelta is nog geen analyse uitgevoerd van de beïnvloe-

ding van grondwaterafhankelijke ecosystemen. Dat zal gebeuren in het kader van de monito-

ring, zodat een eindoordeel in het stroomgebiedsbeheerplan kan worden opgenomen.

Grondwaterkwaliteit

Om een beeld te krijgen van de grondwaterkwaliteit is in het Nederlandse deel van Rijndelta

gebruikgemaakt van bemonstering op verschillende diepten (Landelijk Meetnet

Grondwaterkwaliteit, LMG):

• op minder dan 10 meter onder maaiveld, net onder de grondwaterspiegel. Dat is in de

klei/veen-grond-water-lichamen de toetsdiepte voor de grondwaterkwaliteit en in zandige

grondwaterlichamen het zogenaamde ‘Early Warning Level’;

• op circa 10 meter onder maaiveld;

• op circa 25 meter onder maaiveld;

• op het niveau waarop grondwater voor de bereiding van drinkwater wordt gewonnen.

De chemische toestand van een grondwaterlichaam wordt in Nederland beoordeeld op basis

van over de diepte gemiddelde concentraties.

In totaal is naar 25 variabelen gekeken (zie Bijlage 11). Naast zuurgraad en zuurstofgehalte

zijn dat chloride en geleidingsvermogen (EC), vier macro-ionen en hardheid, nutriënten en

sulfaat, acht zware metalen en tri en tetra (in relatie tot grondwaterwinning voor drinkwater-

bereiding). De waarden in Figuur 3-13, Figuur 3-14 en Figuur 3-15 zijn naar oppervlakte

gewogen gemiddelden van monsternames op verschillende locaties per grondwaterlichaam.

In het Duitse deel van het werkgebied Rijndelta zijn gegevens over de grondwaterkwaliteit

ingezet voor de analyse van de belastingen (zie paragraaf 4.2). Nitraat is zowel in Nordrhein-

Westfalen als in Niedersachsen als indicator gebruikt. In Nordrhein-Westfalen zijn bovendien

met het oog op andere antropogene invloeden, de gegevens over ammonium, chloride,

sulfaat, nikkel, PSM, LHKW en zuurgraad geanalyseerd.

In Nordrhein-Westfalen zijn de meetwaarden van de grondwaterlichamen geëxtrapoleerd

door ruimtelijk gewogen middeling. Daarvoor is een raster met een gritgrootte van 100 bij

100 meter over Nordrhein-Westfalen gelegd. Voor elke meetlocatie zijn de in de periode

1996-2004 verzamelde nitraatconcentraties rekenkundig gemiddeld. Vervolgens zijn voor

elke rastercel de dichtstbijzijnde meetlocaties gemiddeld, waarvan de uitkomst is toegekend

aan de betreffende rastercel. De gemiddelde nitraatconcentratie van een grondwaterlichaam

is ten slotte verkregen door het gemiddelde te nemen van alle rastercellen binnen de

grenzen van een grondwaterlichaam. 

ongeveer de helft van de grote grond-

waterlichamen voldoet niet aan

goede kwantitatieve toestand

in Nederlandse deel Rijndelta

bemonstering grondwater op

verschillende diepten

in Duitse deel Rijndelta nitraat als

indicator voor belasting van het

grondwater
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Figuur 3-15  Fosfaat- en chloridegehalten in het grondwater op verschillende dieptes.

Tabel 3-11  Het bereik van de gehalten aan zware metalen in het Nederlandse grondwater.

zware metalen

Al As Cd Cu Hg Ni Pb Zn
gemeten mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

maximum 401 9,0 1,22 15,6 0,03 68,5 5,00 96

mediaan 77 2,2 0,08 1,8 0,01 4,0 0,40 19

minimum 0 0,6 0,01 0,9 0,00 1,2 0,04 5

streefwaarden voor grondwater (uit ‘Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land’)

opgelost - 7,2 0,06 1,3 0,01 2,1 1,70 24
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Nutriënten

In vrijwel alle (grote) grondwaterlichamen in Rijndelta (24 van de 32) is het bovenste grond-

water (net onder de grondwaterspiegel) bemonsterd op nitraat. Het blijkt dat in vijf daarvan

de gemiddelde concentratie de waarde van 50 milligram per liter overschrijdt. De hoogste

gevonden waarde in het Nederlandse deel van Rijndelta is een kleine 60 milligram per liter.

Grondwaterlichaam ‘Unterkreide des westlichen Münsterlandes’ in Duitsland (928_12) 

vormt een echte uitschieter met een gewogen gemiddelde nitraatconcentratie van bijna 

150 milligram per liter.

Verder blijken de concentraties in grondwaterlichamen in zand hoger dan in klei/veen,

respectievelijk rond 45 en 30 milligram per liter. Van de grote, Nederlandse grondwater-

lichamen scoren die in de duinen het best met ruim 10 milligram per liter. 

De grondwaterlichamen in het Duitse deel van Rijndelta laten beide een grote spreiding in

nitraatgehalten zien. Een en ander is geïllustreerd in Figuur 3-13 en op Kaart 8b.

Voor de chemische toestand van het grondwater moeten nog Europese richtlijnen (dochter-

richtlijnen) worden vastgesteld. In Nordrhein-Westfalen is de beoordeling uitgevoerd op

basis van de Europese Drinkwaterrichtlijn en de Nitraatrichtlijn.

Het diepere grondwater (meer dan 10 meter onder maaiveld) laat lagere nitraatgehalten

zien. De nitraatgehalten in het voor drinkwaterbereiding gewonnen grondwater zijn laag:

minder dan vijf milligram per liter (zie Figuur 3-14).

De KRW gaat voor de beoordeling uit van de gemiddelde kwaliteit in het gehele grondwater-

lichaam. Doordat de nitraatconcentraties op de diepere niveaus van de grondwaterlichamen

in zand laag zijn, geldt in elk geval voor alle Nederlandse grondwaterlichamen, dat de

gemiddelde nitraatconcentratie van het gehele grondwaterlichaam lager is dan 50 milligram

per liter.

Fosfaatgehalten zijn alleen gemeten in de grondwaterlichamen in het Nederlandse deel van

Rijndelta. Dit levert het beeld op, dat in het ondiepe grondwater en op de diepten waar grond-

water voor drinkwater wordt gewonnen, lage fosfaatgehalten (minder dan 0,5 milligram per

liter) worden aangetroffen. Op 10 en 25 meter diepte zijn veel hogere gehalten (van 1 tot 

7 milligram per liter) te vinden. In deze zandpakketten is vaak ook het chloridegehalte

relatief hoog. Figuur 3-15 illustreert dat.

In Rijn-West (Ridderkerk) heeft één van de kleine grondwaterlichamen te hoge chloride-

gehalten; daar zijn de diepere winputten verzilt. Ook in Rijn-Noord is zoutintrusie een

aandachtspunt. Om die reden zijn enkele winningen verplaatst.

Zware metalen

Tabel 3-11 geeft per metaal het gevonden bereik in alle grote grondwaterlichamen in het

Nederlandse deel van Rijndelta.

nitraatgehalte net onder de

grondwaterspiegel veelal onder

50 milligram per liter met

enkele uitschieters

gemiddelde nitraatgehaltes

Nederlandse

grondwaterlichamen lager dan

50 milligram per liter

fosfaatgehalten hoog in brak

grondwater
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Een vergelijking met de Nederlandse streefwaarden voor grondwater (zie Tabel 3-11) laat zien

dat de concentraties cadmium, koper en nikkel hoog zijn (de medianen liggen boven de

streefwaarden). Voor alle zware metalen geldt dat de hoogst gevonden waarden boven de

streefwaarden liggen.

Bestrijdingsmiddelen

Er zijn betrekkelijk weinig meetgegevens over het voorkomen van gewasbeschermings-

middelen (bestrijdingsmiddelen) in het grondwater en de gegevens die er zijn, zijn veelal

niet openbaar. De beschikbare gegevens laten zien, dat sommige gewasbeschermings-

middelen op diverse plaatsen in het grondwater worden aangetroffen en ook in concentraties

boven de waarde van 0,1 microgram per liter. Deze waarde wordt in de ontwerp 

EU-Grondwaterrichtlijn genoemd als norm voor bestrijdingsmiddelen in grondwater. 

Bentazon is een voorbeeld van een gewasbeschermingsmiddel die in het grondwater wordt

aangetroffen. Uit een analyse van alle bentazonconcentraties die door waterleidingbedrijven

in Nederland zijn gemeten op een diepte van ongeveer 10 meter blijkt dat ongeveer 

35 procent van de metingen de norm van 0,1 microgram per liter overschrijdt. Meer dan 

20 procent van de metingen heeft een concentratie hoger dan 1 microgram per liter. 

Op de diepte waar het grondwater wordt onttrokken ten behoeve van de drinkwatervoor-

ziening worden in het algemeen weinig gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen.

Uitzonderingen hierop zijn de grondwaterlichamen waaruit in subwerkgebied Rijn-West

(Zuid-Holland) oevergrondwater wordt gewonnen. Die hebben een probleem met te hoge

gehalten aan bestrijdingsmiddelen. Dat geldt ook voor twee winningen in het Gelderse 

rivierengebied van Rijn-West en een winning op de Veluwe (subwerkgebied Rijn-Midden).

Overige stoffen

In stedelijk gebied en in de nabijheid van puntverontreinigingen worden diverse andere

verontreinigende stoffen in het grondwater aangetroffen, zoals vluchtige aromaten, minerale

olie, vluchtige organische halogeenverbindingen (onder andere tri en per) en cyanide. 

In het algemeen is het vóórkomen van deze stoffen lokaal en blijft beperkt tot het bovenste

grondwater. Een uitzondering wordt gevormd door stoffen die zwaarder zijn dan water en

daardoor dichtheidsstroming vertonen, zoals tri, per en creosoot. Deze stoffen worden ook

lokaal in diepere watervoerende lagen aangetroffen. 

Nieuwe verontreinigende stoffen

Afgezien van bovengenoemde ‘bekende’ verontreinigende stoffen bevinden zich ook

onbekende, vaak nieuwe verontreinigende stoffen in het (ondiepe) grondwater. 

Een voorbeeld is MTBE, een loodvervangende stof in benzine, die pas sinds het eind van de

vorige eeuw op grote schaal wordt gebruikt. Sinds deze stof de afgelopen twee jaar door

waterleidingbedrijven in metingen wordt meegenomen, wordt hij al veel plaatsen in het

grondwater aangetroffen.

cadmium, koper en nikkel relatief

hoog in grondwater Nederlandse deel

Rijndelta
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Samenvatting

In alle grondwaterlichamen is de waterbalans in orde. In geen enkel grondwaterlichaam

wordt meer grondwater onttrokken dan aangevuld. De meeste grote grondwaterlichamen in

het Nederlandse deel van Rijndelta hebben waardevolle, afhankelijke ecosystemen, die

verdroogd zijn. Dit geldt ook voor zo’n 14 procent van de kleine grondwaterlichamen.

De grondwaterlichamen in werkgebied Rijndelta vertonen geen effecten van zout of andere

intrusies met uitzondering van één klein grondwaterlichaam bij Ridderkerk. Hoewel de

kwaliteit van het bovenste grondwater onvoldoende is, voldoet de gemiddelde kwaliteit van

de grote grondwaterlichamen in het Nederlandse deel van Rijndelta wel aan de KRW-grens-

waarden (nitraat en bestrijdingsmiddelen voor zover informatie beschikbaar is). 

In de klei/veen-grondwaterlichamen zou het grondwater dat uitstroomt naar het oppervlakte-

water echter zo’n hoge concentraties nutriënten kunnen bevatten, dat in het ontvangende

oppervlaktewater de waterkwalteitsdoelstellingen niet kunnen worden bereikt. Sommige van

de 262 kleine grondwaterlichamen hebben kwalitatieve problemen. De gehalten aan nitraat

en bestrijdingsmiddelen zijn te hoog.

De grondwaterlichamen in het Duitse deel van Rijndelta zijn in kwantitatieve zin 

geanalyseerd met trendanalyses en waterbalansen. Een nadere beschouwing van de grond-

waterafhankelijke ecosystemen heeft hier nog niet plaatsgevonden, omdat volgens de KRW

in de fase van de karakterisering voorlopig alleen moet worden aangegeven of zich in een

grondwaterlichaam ecosystemen bevinden. Veel Duitse grondwaterlichamen laten 

duidelijk verhoogde waarden van de indicator nitraat zien, die deels ook boven de EU-grens-

waarde van 50 milligram per liter liggen. Daarbij is in het Duitse deel geen onderscheid

gemaakt tussen grondwaterlichamen die meer aan de oppervlakte liggen en diepere 

grondwaterlichamen.

grote grondwaterlichamen:

slechte kwantitatieve toestand

grote grondwaterlichamen:

goede chemische toestand

grondwaterlichamen Duitse

deel Rijndelta: nog geen

definitief oordeel over toestand
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Samenvatting

De toestand van oppervlaktewaterlichamen hangt samen met de bevolkingsdruk, het intensieve

ruimtegebruik, economische activiteiten en de kwaliteit van het water dat vanuit het buitenland

toestroomt. De KRW vraagt de belangrijke vormen van vervuiling van waterlichamen te

beschrijven en ook onttrekkingen en hydromorfologische ingrepen in kaart te brengen. 

De vervuiling komt grotendeels voor rekening van diffuse bronnen, industriële lozingen en het

effluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen. 

Binnen Rijndelta zijn 309 rioolwaterzuiveringsinrichtingen groter dan 2.000 vervuilingseen-

heden en is sprake van 225 significante industriële lozingen.

De lozingen van nutriënten en zware metalen zijn aanzienlijk. Voor de meeste van deze stoffen

zijn de diffuse bronnen bepalend voor de totale belasting van het oppervlaktewater.

De aanvoer van deze stoffen uit de bovenloop van de Rijn is één tot ruim vier keer zo hoog als

de totale binnenlandse belasting. Dit betekent dat het bereiken van een goede toestand van de

wateren in Rijndelta niet alleen afhankelijk is van de inspanningen om lozingen te verminderen

en de waterkwaliteit te verbeteren binnen Rijndelta, maar evenzeer van de inspanningen van de

bovenstrooms gelegen werkgebieden.

In één op de vijf waterlichamen in het werkgebied Rijndelta wordt oppervlaktewater onttrokken,

in de meeste gevallen voor de landbouw.

Tweederde van alle waterlichamen is genormaliseerd of gekanaliseerd. Vooral door de aanleg

van stuwen is de continuïteit in het stroomgebied (hydrologisch en ecologisch) voor een groot

deel verloren gegaan.

Menselijke activiteiten en belasting

H O O F D S T U K 4



8 3 K A R A K T E R I S E R I N G  W E R K G E B I E D  R I J N D E LTA

4.1 Belasting van het oppervlaktewater

Paragraaf 4.1 beschrijft de significante belastingen van het oppervlaktewater binnen het

werkgebied Rijndelta. Volgens de KRW is een belasting significant als deze mogelijk leidt tot

normoverschrijding. 

De belastingen zijn grofweg te onderscheiden in ‘lozingen van milieuvreemde stoffen’ 

(4.1.1 t/m 4.1.3) en ‘overige belastingen door menselijke activiteiten’ (4.1.4 t/m 4.1.7). 

De belasting met stoffen is verder verdeeld naar de herkomst: puntbronnen (lozingen vanuit

rioolwaterzuiveringsinrichtingen: 4.1.1. en industriële lozingen: 4.1.2) en diffuse bronnen

(4.1.3). In Bijlage 12 is ingegaan op de achtergrond van de gepresenteerde emissiegegevens.

4.1.1 Lozingen vanuit communale zuiveringsinrichtingen

Verreweg het grootste deel van de huishoudens (98 procent in 2000) en ook de meeste

kleinere en middelgrote bedrijven zijn aangesloten op een openbare rioolwaterzuiverings-

inrichting (RWZI). Ook een deel van de verontreinigingen vanuit diffuse bronnen 

(bijvoorbeeld wegverkeer en corrosie van bouwmetalen) komt via het rioolstelsel in de

RWZI’s terecht.

In de Rijndelta lozen in totaal 327 RWZI’s, hun effluent op het oppervlaktewater waarvan er

309 een ontwerpcapaciteit van meer dan 2.000 pe (pollution equivalent, ofwel vervuilings-

eenheid) hebben. Hierbij is gerekend met 60 gram biologisch zuurstofverbruik (BZV) per

liter, conform de definitie uit de EU-richtlijn Stedelijk Afvalwater (in Nederland is gebruikelijk:

54 gram BZV per liter). Ook de indeling in grootteklassen van Tabel 4-1 is overeenkomstig

deze richtlijn.

significante belastingen

soorten belastingen

aantal RWZI’s: 327
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Tabel 4-1 Indeling RWZI’s in grootteklassen.

Tabel 4-2  Vrachten aan verontreinigende stoffen die met het effluent van RWZI’s worden geloosd.

belasting door RWZI’s IJsselmeer- Vechte (NI) Rijn- Rijn- Rijn- Rijn- Rijndelta
zuflüsse (NRW) West Oost Midden Noord totaal

algemene gegevens
RWZI’s > 2.000 pe [aantal] 28 9 143 69 17 43 309
ontwerpcapaciteit [pe] 1.156.199 191.564 9.088.082 4.760.513 2.086.200 1.580.432 18.862.990
effluentdebiet [106 m3/j] - 8 323 294 115 103 843

prioritaire stoffen
benzo(k)fluorantheen* [kg/j] - - 1 - - 0 1
chloorfenvinfos [kg/j] - - - - - - 0
endosulfan [kg/j] - - 0 - - - 0
nikkel* [kg/j] 508 - 5.556 1.457 621 485 8.627

overige stoffen
koper*^ [kg/j] 593 - 6.336 2.216 1.005 670 10.821
zink*^ [kg/j] 48 - 40.640 20.033 5.463 5.240 71.425
dichloorvos^ [kg/j] - - 0 - - 23 23
PCB’s*^ [kg/j] - - 0 - - - 0
totaal stikstof* [ton N/j] 471 46 15.478 3.921 1.911 1.082 22.910
totaal fosfor* [ton P/j] 36 7 1.322 523 105 167 2.160

0 = afgerond naar 0
* = top-12 stof
^ = Rijn-relevante stof

aantal RWZI’s IJsselmeer- Vechte (NI) Rijn- Rijn- Rijn- Rijn- Rijndelta
per klasse (EU) zuflüsse (NRW) West Oost Midden Noord totaal

< 2.000 pe 3 2 12 0 0 1 18
2.000-10.000 pe 4 2 35 12 0 10 63
10.000-15.000 pe 6 4 9 4 0 2 25
15.000-150.000 pe 17 3 89 44 12 30 195
> 150.000 pe 1 0 10 9 5 1 26

totaal 31 11 155 69 17 44 327

onwerpcapaciteit RWZI’s IJsselmeer- Vechte (NI) Rijn- Rijn- Rijn- Rijn- Rijndelta
per klasse (EU) zuflüsse (NRW) West Oost Midden Noord totaal

< 2.000 pe 1.600 2.865 13.770 0 0 1.787 20.022
2.000-10.000 pe 27.599 12.050 204.066 84.611 0 83.293 411.619
10.000-15.000 pe 78.000 47.217 112.446 48.131 0 28.800 314.594
15.000-150.000 pe 824.000 129.432 5.022.251 2.034.766 851.400 1.241.552 10.103.401
>150.000 pe 225.000 0 3.735.549 2.593.005 1.234.800 225.000 8.013.354

totaal 1.156.199 191.564 9.088.082 4.760.513 2.086.200 1.580.432 18.862.990

1 pe = pollution equivalent = 60 g BZV/liter
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De RWZI’s in Rijndelta hebben een totale ontwerpcapaciteit van kleine 19 miljoen

vervuilingseenheden. De meeste RWZI’s behoren tot de klasse 15.000-150.000 vervuilings-

eenheden. Een groep van 26 RWZI’s, groter dan 150.000 vervuilingseenheden, is goed voor

42 procent van de totale capaciteit in het werkgebied Rijndelta.

De RWZI’s bevinden zich in het algemeen in de buurt van de bevolkingsconcentraties. 

Kaart 9 geeft een overzicht van de ligging en de grootte van de RWZI’s. 

In de zuiveringsinrichtingen wordt een deel van de verontreinigende stoffen afgebroken of

opgeslagen in het zuiveringsslib. Het afvalwater met de resterende verontreinigingen

(effluent) wordt op het oppervlaktewater geloosd. Tabel 4-2 geeft een overzicht van de

RWZI’s in het werkgebied Rijndelta: hun aantal en capaciteit, de hoeveelheid effluent 

uitgedrukt in volume en in vervuilingseenheden en de belasting van het oppervlaktewater

met de eerder geselecteerde tien stoffen per beschrijvingseenheid.

Bijlage 13 toont deze informatie ook voor andere stoffen. De beheerders van de RWZI’s

meten regelmatig de nutriënten (N-totaal en P-totaal) en de zware metalen (cadmium, lood,

kwik, nikkel, arseen, chroom, koper en zink) in het influent, het effluent en het zuiveringsslib. 

De overige stoffen in de effluenten zijn geschat op basis van gemiddelde emissiefactoren

van de betreffende stof per inwoner, de bekende lozingen van bedrijven op de RWZI’s en een

gemiddeld zuiveringsrendement per stof in de RWZI.

De lozingen van nutriënten en zware metalen zijn fors; in heel Rijndelta samen in de orde

van grootte van respectievelijk (tien)duizenden tonnen nutriënten en tientallen tonnen zware

metalen per jaar. Daarnaast zijn de lozingen van sommige prioritaire stoffen en overige

stoffen geschat in de ordegrootte van kilo’s per jaar.

In beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) valt de belasting met AOX uit 

communale zuiveringsinrichtingen op (zie Bijlage 13). De helft van de vracht komt uit drie

installaties. Cadmium, koper en lood laten hetzelfde beeld zien.

Op de Kaart 11 is voor vijf stoffen (nikkel, koper, zink, totaal-stikstof en totaal-fosfor) de belas-

ting uit puntlozingen (RWZI’s en industriële lozingen, zie volgende paragraaf) weergegeven.

Deze stoffen zijn gekozen omdat hiervan voor alle bronnen gegevens beschikbaar zijn.

4.1.2 Industriële lozingen

Kaart 10 geeft een overzicht van de locaties van de in totaal 225 geselecteerde significante

industriële lozers. Tabel 4-3 laat een overzicht zien van het aantal industriële lozers en de

belasting van het oppervlaktewater met de eerder geselecteerde tien stoffen per beschrijvings-

eenheid. De jaarvrachten worden vastgesteld door de waterbeheerders van het oppervlakte-

water waar de bedrijven op lozen. Ze zijn gebaseerd op metingen door de bedrijven, in

sommige gevallen gecombineerd met metingen door de waterbeheerders.

In Bijlage 14 is deze informatie ook voor andere stoffen opgenomen.

Rijn-West onderscheidt zich van de andere deelgebieden door veel grotere geloosde vrachten

nikkel, koper, zink en totaal-stikstof. Dit houdt verband met de veel grotere industriële

activiteit in Rijn-West.

capaciteit RWZI’s: bijna 19

miljoen vervuilingseenheden

forse lozing nutriënten en

zware metalen

in Duitse deel Rijndelta: lozing

van AOX opvallend

228 significante industriële

puntlozingen

Rijn-West: relatief grote

vrachten uit industriële

lozingen
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Tabel 4-3  Vrachten aan verontreinigende stoffen die met het afvalwater van bedrijven worden geloosd.

Tabel 4-4  Relatie tussen diffuse bronnen en de diffuse belasting van verontreinigende 
stoffen in het Nederlandse deel van Rijndelta.

industriële belasting IJsselmeer- Vechte (NI) Rijn- Rijn- Rijn- Rijn- Rijndelta
zuflüsse (NRW) West Oost Midden Noord totaal

algemene gegevens
aantal industriële bronnen - 2 163 17 5 38 225

prioritaire stoffen
benzo(k)fluorantheen* [kg/j] - - 0 - - - 0
chloorfenvinfos [kg/j] - - - - - - 0
endosulfan [kg/j] - - - - - - 0
nikkel* [kg/j] 6 - 3.110 28 8 13 3.164

overige stoffen
koper*^ [kg/j] 9 - 4.017 334 18 18 4.397
zink*^ [kg/j] 11 - 11.570 532 87 616 12.816
dichloorvos^ [kg/j] - - - - - - 0
PCB’s*^ [kg/j] - - 0 - 0 - 0
totaal stikstof* [ton N/j] 11 10 2.141 20 48 319 2.547
totaal fosfor* [ton P/j] 1 0 287 35 5 132 460

0 = afgerond naar 0
* = top-12 stof
^ = Rijn-relevante stof

naam categorie diffuse bron N-totaal P-totaal koper nikkel zink

uit- en afspoeling XXX XXX XXX XXX XXX

depositie op oppervlaktewater XX XX XX X

overstorten X X XX X X

meemesten sloten X XX

metaalelektro (sbi 1993 : 28 t/m 35) XX

recreatievaart XX X X

lozing huishoudelijk afvalwater X X X X X

stortplaatsen X X X X X

regenwaterriolen X X X X

niet lokaal verkeer X X X

reinigen van grondwater X X

glastuinbouw X X

bodemsanering (sbi 1993: 90004) X

afsteken vuurwerk X

binnenscheepvaart X

corrosie verzinkt staal glastuinbouw, wegenbouw en loodslabben (utiliteitsgebouwen) X

lood- en zinkemissies door jacht X

spoorwegen X

bijdrage aan de totale diffuse belasting: X : <5%
XX : 5-25%

XXX : 25-100%
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Kaart 11 brengt van een aantal stoffen de lozingen door zowel de RWZI’s als uit industriële

bronnen in beeld. Vooral de omvangrijke lozingen van nutriënten bij enkele grote RWZI’s

springen in het oog. Bij de RWZI’s, maar ook bij een beperkt aantal bedrijven, vallen de forse

lozingen van zware metalen op.

De bijdrage van de industriële lozingen aan de totale belasting in beschrijvingseenheid

IJsselmeerzuflüsse (NRW) is gering.

4.1.3 Diffuse belasting

Van de nutriënten, koper, nikkel en zink is een analyse van de diffuse bronnen gemaakt. 

De meeste bronnen blijken bekend. Vaak zijn slechts enkele bronnen bepalend voor de totale

belasting van het oppervlaktewater. In Tabel 4-4 zijn de belangrijkste diffuse bronnen van de

vijf stoffen weergegeven.

Tabel 4-5 geeft voor alleen het Nederlandse deel van Rijndelta per beschrijvingseenheid een

overzicht van de totale belasting van het oppervlaktewater met verontreinigende stoffen

afkomstig van diffuse bronnen. Voor het Duitse deel van Rijndelta is een overzicht als in

Tabel 4-5 niet beschikbaar. In beschrijvingseenheid Vechte (NI) is dat er wel voor de

belasting van het grondwater.

Uitspoeling uit de bodem speelt bij elk van de vijf stoffen uit Tabel 4-4 een bepalende rol. 

N-totaal en P-totaal komen vooral vrij uit landbouwgronden en voor een klein deel uit

natuurlijke bodems (onder andere veenmineralisatie, niet gekwantificeerd). Deze bodems

zijn decennia lang opgeladen met kunstmest, dierlijke mest en nutriënten afkomstig van

atmosferische depositie. In het laagland speelt ook zoute, fosfaatrijke kwel een belangrijke

rol. Het onbedoeld meemesten van sloten is een aan de landbouw gerelateerde bron, die

voor P-totaal een rol speelt.

De metalen nikkel en zink zijn voor circa 70 procent afkomstig uit de landbouw. Oplading

van de bodem als gevolg van hoge (kunst)mestgiften is ook hier de belangrijkste bron.

Daarnaast zijn voor deze matalen de uitspoeling van natuurlijke gronden en de atmos-

ferische depositie van belang.

Koper is voor ongeveer eenderde afkomstig van het verkeer. De landbouw heeft eenzelfde

aandeel in de belasting met dit metaal. Eenvijfde van de belasting vindt plaats via atmos-

ferische depositie. Overige relevante diffuse bronnen van emissies van koper zijn de metaal-

ektro (scheepsbouw), riooloverstorten en de uitloging van koperhoudende antifouling op

recreatievaartuigen. Inmiddels is overigens een verbod op het gebruik van koperhoudende

antifouling van kracht. 

Bijlage 15 geeft ook voor andere stoffen informatie over de diffuse lozingen als in Tabel 4-5.

Kaart 12 geeft de belastingen als gevolg van diffuse lozingen van de vijf stoffen, die ook op

Kaart 11 zijn getoond (nikkel, koper, zink, totaal-stikstof en totaal-fosfor).

belangrijkste diffuse bronnen voor vijf

probleemstoffen: uit- en afspoeling en

atmosferische depositie
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Tabel 4-6  Uitsplitsing van de diffuse belasting over verschillende diffuse bronnen 
in het Nederlandse deel van Rijndelta

Tabel 4-5  Vrachten aan verontreinigende stoffen die via diffuse bronnen in het oppervlaktewater terecht komen.

diffuse belasting IJsselmeer- Vechte (NI) Rijn- Rijn- Rijn- Rijn- Rijndelta
zuflüsse (NRW) West Oost Midden Noord totaal

prioritaire stoffen
benzo(k)fluorantheen* [kg/j] - - 9 - 2 1 13
chloorfenvinfos [kg/j] - - - - - - -
endosulfan [kg/j] - - - - - - -
nikkel* [kg/j] - - 22.909 13.244 34.818 20.683 91.654

overige stoffen
koper*^ [kg/j] - - 36.275 7.956 11.327 8.891 64.449
zink*^ [kg/j] - - 425.890 287.842 520.677 259.505 1.493.914
dichloorvos^ [kg/j] - - 1 - 17 2 21
PCB’s*^ [kg/j] - - 0,02 - 0,19 0,03 0,24
totaal stikstof* [ton N/j] - - 18.666 17.383 11.227 15.766 63.041
totaal fosfor* [ton P/j] - - 1.543 584 563 314 3.004

1)  De vrachten voor Rijn-Oost zijn hier gebaseerd op de meest recente gegevens uit het Emissie Registratie Collectief (ERC). Zij wijken daarmee af van de vrachten 
in de regionale rapportage van Rijn-Oost, die gebaseerd zijn op een eerder onderzoek.

0 = afgerond naar 0
* = top-12 stof
^ = Rijn-relevante stof

stof landbouw uitspoeling verkeer atmosferische overig diffuus 
natuurlijke depositie diffuus totaal

gronden

prioritaire stoffen
benzo(k)fluorantheen* [kg/j] - - 12 (91%) 1 (7%) - 13
chloorfenvinfos [kg/j] - - - - - -
endosulfan [kg/j] - - -
nikkel* [kg/j] 69.394 (76%) 10.345 (11%) 278 (0%) 10.246 (11%) 1.392 (2%) 91.654

overige stoffen
koper*^ [kg/j] 20.209 (31%) 3.333 (5%) 21.705 (34%) 11.946 (19%) 7.256 (11%) 64.449
zink*^ [kg/j] 1.024.139 (69%) 260.560 (17%) 79.792 (5%) 53.720 (4%) 75.701 (5%) 1.493.914
dichloorvos^ [kg/j] - - - 21 (100%) - 21
PCB’s*^ [kg/j] - - - 0,24 (100%) - 0,24
totaal stikstof* [ton N/j] 47.297 (75%) - 5 12.397 (20%) 3.341 (5%) 63.041
totaal fosfor* [ton P/j] 2.814 (94%) - - - 190 (6%) 3.004

0 = afgerond naar 0
* = top-12 stof
^ = Rijn-relevante stof
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In Nordrhein-Westfalen is separaat aandacht besteed aan de volgende bronnen (in het

Nederlandse deel van Rijndelta zijn deze bronnen meegenomen in de diffuse belasting):

• regenwaterlozingen uit gemengde en gescheiden rioolstelsels;

• koelwaterlozingen;

• lozingen van drainagewater;

• lozingen uit kleine zuiveringsinrichtingen;

• ongezuiverde lozingen.

Van deze verontreinigingsbronnen zijn alleen de regenwaterlozingen relevant voor de opper-

vlaktewaterkwaliteit. De stofvrachten die zo in het oppervlaktewater terechtkomen, zijn

centraal geschat voor heel Nordrhein-Westfalen. De resultaten staan in Tabel 4-7.

De geschatte waarden duiden vooral op aanzienlijke belastingen met zink, lood en koper.

Daarmee zijn de regenwaterlozingen een belangrijke bron, die bijvoorbeeld de industriële

emissies in beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) in betekenis overtreft.

Om de belasting door verontreinigingen afkomstig van diffuse bronnen te kunnen

inschatten, zijn in de beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) met behulp van GIS

analyses gemaakt van de risico’s van erosie en uitspoeling. Ook is een model gemaakt van

de emissies van schadelijke stoffen uit gemengde en gescheiden rioolstelsels. De gegevens

over de risico’s van erosie en uitspoeling leveren een eerste grondslag op voor het bepalen

van de relevantie van diffuse emissies naar de oppervlaktewateren vanuit de landbouw- en

bosbouwgebieden. De analyses richten zich vooral op de belasting vanuit de landbouw en

houden rekening met bodemkundige, geomorfologische en grondgebruiksaspecten van

erosie en uitspoeling. Zo is de uitspoeling van totaal-stikstof en totaal-fosfor uit de bodem

onderzocht. De uitspoeling van andere stoffen is alleen kwalitatief beschouwd.

De helling van het maaiveld in beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) is gering.

Daarom is er geen of zeer weinig erosie. Er is geen verband gevonden met de fosforbelasting

van het oppervlaktewater. Als gevolg van de zandige bodem is de uitwisselingssnelheid en

daardoor de kans op uitspoeling hoog tot zeer hoog. Dit wordt bevestigd door de nitraat-

concentraties in het grondwater. Hoe zich dit vertaald in de stikstofbelasting van het

oppervlaktewater is niet bekend. Dit vraagt nader onderzoek. Een andere diffuse bron van

verontreiniging, vooral met nitraat en bestrijdingsmiddelen, is het ondergrondse transport

van stoffen via de grondwaterafvoer. Deze afvoer wordt door drainage versterkt.

In beschrijvingseenheid IJsselmeeruflüsse (NRW) zijn ook (bodem)verontreinigingen uit het

verleden onderzocht die mogelijk een diffuse bron van verontreiniging van het oppervlakte-

water vormen. Gekeken is naar een strook van 200 meter aan beide zijden van het opper-

vlaktewater. De verontreinigingen zijn geïdentificeerd en hun relevantie voor de belasting van

het oppervlaktewater is ingeschat. Uit de analyse is gebleken dat deze verontreinigingen het

oppervlaktewater in IJsselmeerzuflüsse (NRW) niet aantoonbaar belasten.

Ook via atmosferische depositie vindt belasting van het oppervlaktewater plaats, bijvoor-

beeld met stikstof (ammoniak) en zwaveldioxide.

in Nordrhein-Westfalen

aandacht voor specifieke

bronnen

regenwaterlozingen in

IJsselmeerzuflüsse (NRW)

belangrijke bron voor zink, lood

en koper

IJsselmeerzuflüsse (NRW):

geen verband tussen erosie en

fosforbelasting; wél

nitraatuitspoeling

IJsselmeerzuflüsse (NRW):

(bodem)verontreinigingen uit

het verleden vormen geen

aantoonbare belasting van het

oppervlaktewater
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Tabel 4-7  Geschatte stofvrachten met regenwaterlozingen naar oppervlaktewater in Nordrhein-Westfalen.

stof geschatte stofvracht in 2002

opgelost aan zwevend stof totaal
[kg/j] [kg/j] [kg/j]

N-totaal 23.900 315.000 338.900
P-totaal 5.970 78.740 84.710
TOC 144.000 1.865.910 2.009.910
AOX 122 1.644 1.766
Cr - 1.113 1.113
Cu 337 4.844 5.181
Zn 2.398 30.619 33.017
Cd 13 164 177
Hg 2 26 28
Ni 158 1.975 2.132
Pb 520 6.556 7.076
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In beschrijvingseenheid Vechte (NI) is alleen de diffuse belasting van het grondwater met

totaal-stikstof onderzocht. Voor de grondwaterlichamen in Vechte (NI) werd voor het dicht

aan de oppervlakte gelegen grondwater op basis van emissiegegevens een potentiële nitraat-

concentratie van tussen 66 en 93 milligram per liter berekend. De invloed hiervan op het

oppervlaktewater en het al dan niet overschrijden van de daarvoor geldende normen zijn niet

verder onderzocht.

Voor fosfor is in Vechte (NI) een balansberekening uitgevoerd. Hiermee is de potentiële

belasting van het oppervlaktewater door afspoeling van akkerland en drainage van veen-

bodems en moerassen bepaald. De emissieroutes via afspoeling van akkerland en drainage

van moerassen zijn in Vechte (NI) te verwaarlozen. De route via drainage van veenbodems is

wel relevant. Berekeningen laten zien dat in de (vroegere) veengebieden (Bourtanger Moor)

in het noorden van de beschrijvingseenheid rekening moet worden gehouden met een 

fosforemissie van maximaal 140 kilogram per vierkante kilometer. Voor heel Vechte (NI) ligt

het gemiddelde op 20 tot 40 kilogram fosfor per vierkante kilometer.

Gedetailleerde emissieberekeningen van de nutriënten stikstof en fosfor zijn in beschrijvings-

eenheid Vechte (NI) niet beschikbaar. In de monitoringsfase zullen nader onderzoek en

nauwkeuriger berekeningen worden uitgevoerd. De eerste berekeningen voor de meetlocatie

Laar laten het volgende beeld zien. Via de Vecht wordt in totaal zo’n 5.400 (in 2002) 

respectievelijk 3.400 (in 2003) ton stikstof per jaar naar het Nederlandse deel van Rijndelta

geleid. Voor fosfor is dat respectievelijk circa 160 (2002) en 92 (2003) ton per jaar. 

Ter vergelijking: de negen RWZI’s groter dan 2.000 vervuilingseenheden, die bovenstrooms

van meetpunt Laar in het stroomgebied van de Vecht in Niedersachsen liggen, hebben in

2001 circa 45 ton stikstof en 7,3 ton fosfor geloosd. In 2002 bedroegen deze vrachten 9,5 ton

stikstof en 0,3 ton fosfor. Ook al is in deze benadering nog geen rekening gehouden met

belastingen van de Vecht uit het bovenstrooms gelegen Nordrhein-Westfalen, toch geven

deze waarden aan dat het grootste deel van de nutriëntenbelasting uit diffuse bronnen komt

en niet uit puntbronnen (zie voor het landgebruik paragraaf 2.5).

4.1.4 Hydromorfologische belasting

De hydrologische en morfologische omstandigheden van watersystemen zijn, net als de

fysisch-chemische toestand, voorwaardenscheppend en/of beperkend voor de ecologie.

Hydromorfologie beïnvloedt de grootte en kwaliteit van de habitat.  

Hydromorfologische omstandigheden houden nauw verband met het waterbeheer. 

Van oudsher is het waterbeheer in Nederland erop gericht overstromingen te voorkomen, de

mogelijkheden voor landbouw te optimaliseren, in de grotere wateren scheepvaart mogelijk

te maken en de drinkwatervoorziening te garanderen. Hiertoe is sinds de Middeleeuwen 

al veel in de hydromorfologische situatie ingegrepen: er zijn dijken gebouwd, polders aan-

gelegd en beek- en riviersystemen gereguleerd. Onder andere hierdoor is de ecologische

toestand van de meeste Nederlandse wateren achteruitgegaan.

Vechte (NI): diffuse belasting

met totaal-stikstof alleen

beschouwd voor grondwater

Vechte (NI): belasting met

totaal-fosfor hoog in (vroegere)

veengebieden

Rijndelta: fors ingegrepen in de

hydromorfologie voor

veiligheid, scheepvaart en

landbouw
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Figuur 4-1  Het percentage wateroppervlakte in het Nederlandse deel van Rijndelta met een 
hydromorfologische belasting, uitgesplitst naar kleine wateren (deel a, boven) en grote wateren 
(deel b, onder) (zie voor legenda Figuur 4-2).
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In beschrijvingseenheid Vechte (NI) is het merendeel van de wateren in de afgelopen

decennia ten behoeve van ontwatering en afwatering en ter bescherming van dorpen en

agrarisch gebied aanzienlijk uitgebreid, respectievelijk nieuw gegraven. In dit verband moet

vooral het Eemslandplan worden genoemd (het besluit van de Duitse Bondsdag van 5 mei

1950 om de woeste gronden van het Eemsland te ontginnen), waardoor als gevolg van het in

cultuur brengen van woeste gronden en moerassen er meer te bebouwen land bijkwam en

dankzij verbeterde landbouwmethoden de arbeidsproductiviteit steeg. Door deze maatre-

gelen verslechterde de morfologische en daarmee ook de ecologische toestand van veel

wateren in het Niedersaksische subwerkgebied.

In het deel van Rijndelta dat in Nordrhein-Westfalen ligt, is de morfologische belasting 

vergelijkbaar. De wateren zijn structureel veranderd of de doorgang is verstoord. Dit heeft

onder andere effect op de biologische kwaliteit, zoals in paragraaf 3.1.4 wordt beschreven.

In het Nederlandse deel van Rijndelta zijn 25 mogelijke hydromorfologische ingrepen in

waterlichamen onderscheiden en geïnventariseerd (Bijlage 7, Figuur 4-1). Deze ingrepen 

zijn gegroepeerd in vier typen: continuïteit, morfologie, onttrekkingen en peilbeheer/afvoer-

regulatie (zie Figuur 4-2). 

Uit Figuur 4-1 en Figuur 4-2 blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de onderscheiden

groepen waterlichamen. De kustwateren en grote meren kennen relatief weinig soorten

belastingen. Morfologische belastingen en onttrekkingen spelen er zelfs helemaal geen rol,

terwijl dat in zo’n 90 procent van de andere wateren wel het geval is. Onderbreking van de

continuïteit door stuwen, dammen of dijken is in vrijwel alle watertypen dominant: 

80 procent van het wateroppervlak is daarmee belast. Peilbeheer en afvoerregulatie speelt in

15 procent van de grote rivieren, overgangswateren en kustwateren een rol, maar meer dan

90 procent van het wateroppervlak van de meren, beken, sloten en kanalen is hiermee

belast. Onttrekkingen vormen slechts in een beperkt deel (4 procent) van de Nederlandse

wateren in Rijndelta een probleem.

In deze paragraaf komen de morfologische belastingen en de verstoring van de continuïteit

aan de orde. De onttrekking van oppervlaktewater en de belasting door afvoerregulering en

peilbeheer worden respectievelijk behandeld in paragraaf 4.1.6 en paragraaf 4.1.5. 

Morfologische belasting

De invloed van morfologische belastingen op de wateren in Rijndelta is groot. Uit Figuur 4-2

blijkt dat met uitzondering van de grote meren en de kustwateren, de ecologische situatie in

zo’n 90 procent van de Nederlandse wateren in Rijndelta nadelig wordt beïnvloed door

ingrepen in de morfologie. De belangrijkste morfologische belastingen zijn normalisatie en

kanalisatie van de stromende wateren. Daarbij wordt onder kanalisatie verstaan het recht-

trekken van de rivierloop, bijvoorbeeld door het afsnijden van bochten. Bij normalisatie

wordt het natuurlijke asymmetrische dwarsprofiel veranderd in een eenvormig dwarsprofiel

met steile oevers. Beide maatregelen leiden tot meer eenvormige en snellere waterstroming

met afname van de habitat ‘ondiep stromend water’. Uit Kaart 14a blijkt dat er meestal

meerdere morfologische belastingen tegelijk van invloed zijn. De waterlichamen waarvan de

morfologie niet ingrijpend is gewijzigd, zijn de kustwateren, het IJsselmeer en het Marker-

meer, enkele plassen in Rijn-West, enkele vennen in Rijn-Oost en het riviertje de Linge.

hydromorfologische belasting in

Vechte (NI)

hydromorfologische belasting in

beschrijvingseenheid

IJsselmeerzufüsse (NRW)

hydromorfologische belasting in

het Nederlandse deel van

Rijndelta

Nederlandse deel Rijndelta: 90

procent van de wateren

morfologisch belast
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Figuur 4-2  Het percentage wateroppervlakte in het Nederlands deel van Rijndelta met een hydromorfologische
belasting, uitgesplitst naar soort belasting en watertype (gegroepeerd).

Figuur 4-3  Morfologische belasting op basis van de wateroppervlakte in het Nederlandse deel van Rijndelta, 
uitgesplitst naar watertype (gegroepeerd).
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Figuur 4-3 geeft voor het Nederlandse deel van Rijndelta inzicht in de morfologische

belastingen per watertype. Hieruit blijkt dat in beken, naast kanalisatie en normalisatie,

intensief onderhoud een zeer veel voorkomende morfologische belasting is: meer dan 

80 procent is hiermee belast. Daarnaast is in ruim 60 procent van de beken de houtwal

verwijderd. Oeververdediging en de aanwezigheid van duikers en overkluizing spelen in 

30 procent respectievelijk 20 procent van de beken een rol van betekenis. Sloten en kanalen

zijn per definitie gekanaliseerd en genormaliseerd. Intensief onderhoud van de watergangen

en verdediging van de oevers zijn in 70 procent respectievelijk 45 procent van de sloten en

kanalen van belang. De rivieren en overgangswateren worden behalve door normalisatie en

kanalisatie morfologisch belast door verdiepingen, oeververdediging, de verwijdering van

houtwallen en kribben. Meren en plassen worden relatief weinig morfologisch belast. 

Toch heeft bijna 70 procent van deze watertypen harde oeververdedigingen en speelt bij circa

35 procent intensief onderhoud een negatieve rol. Verdieping van meren hangt samen met

bij de ontstaanswijze van de gegraven plassen, bijvoorbeeld door veenwinning.

In beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) zijn uit de waterstructuurkwaliteits-

kartering (‘Gewässerstrukturgütekartierung’) – gebaseerd op gedetailleerd gebiedsonderzoek

conform de LUA-Merkblättern 14 en 26 – de volgende belastingen als bijzonder verstorend

voor de wateren naar voren gekomen:

• ontbrekende of slechte ecologische verbindingen;

• kanalisatie;

• normalisatie;

• verdiepingen;

• verwijdering houtwallen langs de oever;

• oeververdediging;

• beddingverharding.

De situatie in het Duitse deel van Rijndelta is vergelijkbaar met die van de beken in het

Nederlandse deel. Alle wateren in beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) laten over

meer dan 70 procent van de lengte morfologische belasting zien (indeling in waterstructuur-

klasse 5 of hoger). Enkele wateren zijn zelfs over de volle lengte morfologisch belast. 

Dit is primair te wijten aan bebouwing in de inundatiezones, kanalisatie om hoogwater-

problemen te bestrijden en het landbouwkundig gebruik tot aan de bovenkant van het 

oevertalud. Negentig procent van de waterlichamen is morfologisch zwaar belast.

In beschrijvingseenheid Vechte (NI) is het water over meer dan 50 procent van de totale

lengte morfologisch belast, dat wil zeggen dat het in de waterstructuurklasse 5 of hoger valt.

Hetzelfde geldt voor ongeveer 70 procent van de waterlichamen. Behalve op de stuwen is dit

vooral terug te voeren op de met steenstort verharde oevers en de aanmerkelijke inkortingen

door bochtafsnijdingen. Deze morfologische veranderingen zijn toe te schrijven aan het

intensieve landbouwkundig gebruik van de inundatiezones.

Duitse deel Rijndelta: ongeveer 

70 procent van de wateren

morfologisch belast
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Figuur 4-4  Belasting door verstoring van de continuïteit op basis van de wateroppervlakte in het Nederlandse 
deel van Rijndelta, uitgesplitst naar watertype (gegroepeerd).

Tabel 4-8  Aantal dammen en stuwen in het Nederlandse deel van Rijndelta (exclusief Rijn-Oost), 
uitgesplitst naar watertype (gegroepeerd).

hoofdtype totaal aantal dammen, waarvan passeerbaar
stuwen en sluizen

sloten en kanalen 8.239 38 0%
vennen, plassen en kleine meren 32 12 38%
grote meren 11 9 82%
beken, bovenloop 527 1 0%
beken, beneden- en middenloop 166 44 27%
grote rivieren 12 3 25%
overgangswater 3 0 0%
kustwater 2 0 0%
totaal 8.992 107 1%
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Continuïteit van de wateren

Stuwen, sluizen en (zeekerende) dammen verstoren de continuïteit van de wateren in 

lengterichting, terwijl de aanleg van dijken en de afname van inundatiezones bij hoogwater

de continuïteit in dwarsrichting verstoort. Beide zijn van belang voor het ecologisch functio-

neren van het rivierecosysteem. Omdat sommige rivieren of beken uitmonden in meren of

kanalen, kunnen ook stuwen en sluizen daarin van invloed zijn op de riviercontinuïteit. 

Figuur 4-2 geeft aan dat in meer dan 90 procent van de grote rivieren, overgangswateren en

beken sprake is van onderbreking van de continuïteit. Figuur 4-4 geeft aan dat er in kleinere

systemen vaak stuwen liggen, terwijl de grotere wateren voor het merendeel vrij afstromen,

maar door bedijking in dwarsrichting worden belemmerd. Kaart 14b geeft de continuïteit van

de wateren weer. Hieruit blijkt dat alleen in een aantal beken in Rijn-Oost de continuïteit niet

ingrijpend wordt belemmerd.

Met behulp van stuwen en (zeekerende) dammen wordt in ongeveer 45 procent van alle

Nederlandse wateren in Rijndelta de waterstand beheerd (Figuur 4-1). In totaal (exclusief

Rijn-Oost) gaat het om bijna 9.000 stuwen, waarvan ruim 700 in stromende wateren 

(zie Tabel 4-8). Slechts een klein deel is passeerbaar gemaakt voor vissen. Hierdoor is de

hydrologische continuïteit in het werkgebied Rijndelta voor een groot deel verloren gegaan. 

Een kwart van de stuwen in de grotere rivieren en benedenlopen is voorzien van een vistrap. 

In het Duitse deel van werkgebied Rijndelta zijn de stuwen beoordeeld op hun barrière-

werking voor waterorganismen in stromende wateren. Daarbij is in het bijzonder gekeken

naar de belemmerende werking voor vissen, die onomstotelijk in hun trek worden gehinderd

door niet passeerbare kunstwerken. Een stuw met een overstorthoogte van meer dan 20

centimeter (NRW), respectievelijk meer dan 30 centimeter (NI) is als barrière aangemerkt.

In beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) is bijna 75 procent van de 526 stuwen als

barrière geclassificeerd. Daardoor is de doorgang in bijna 35 procent van de waterlichamen

significant verstoord.

In beschrijvingseenheid Vechte (NI) is de doorgang door stuwen zwaar belemmerd: dat geldt

voor 80 procent van de waterlichamen.

Naast de barrièrevorming door stuwen wordt de doorgang van de wateren ook verstoord

door duikers, langere trajecten in buizen en overkluizingen.

In het Nederlandse deel van Rijndelta is ongeveer 80 procent van de rivieren en overgangs-

wateren en 50 procent van de beken voorzien van dijken. Dit heeft samen met andere

ingrepen in respectievelijk 80 en 60 procent van deze wateren geleid tot een afname van de

oppervlakte aan inundatiezones (Figuur 4-4). Ook bij circa 40 procent van de meren en

plassen en in de Waddenzee is sprake van een afname van de inundatiezones. In de

Waddenzee is door bedijking het areaal kwelders flink afgenomen.

Nederlandse deel Rijndelta: heel veel,

niet passeerbare stuwen (99 procent)

Duitse deel Rijndelta: 75 à 80 procent

van de stuwen niet passeerbaar

veel dijken in Nederlandse deel

Rijndelta
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Figuur 4-6  Belasting door onttrekking van oppervlaktewater op basis van de wateroppervlakte in het 
Nederlandse deel van Rijndelta, uitgesplitst naar watertype (gegroepeerd).

Figuur 4-5  Belasting door afvoerregulering en peilbeheer op basis van de wateroppervlakte in het 
Nederlandse deel van Rijndelta, uitgesplitst naar watertype (gegroepeerd).
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4.1.5 Afvoerregulering en peilbeheer

In deze paragraaf zijn ingrepen die hydrologische belasting met zich meebrengen, beoor-

deeld op hun effect op de ecologie van de oppervlaktewaterlichamen. Een belangrijke

ingreep is de constructie van stuwen en dammen. Het effect op de continuïteit (de passeer-

baarheid) is al weergegeven in paragraaf 4.1.4. Het ecologisch effect van het peilbeheer en de

afvoerregulatie door middel van deze stuwen en dammen, komt in deze paragraaf aan de

orde. 

Uit Figuur 4-2 blijkt al dat meer dan 90 procent van de sloten, kanalen, beken, meren en

plassen in het Nederlandse deel van Rijndelta wordt belast door afvoerregulering en peilbe-

heer. Van de grote rivieren, overgangs- en kustwateren is circa 15 procent belast. Figuur 4-5

geeft een indruk van de maatregelen die voor de verschillende watertypen van belang zijn.

Hieruit blijkt dat onnatuurlijk peilbeheer (hoge zomerwaterstanden en lage waterstanden in

de winter) in alle watertypen een belangrijk negatief ecologisch effect heeft. In 75 procent van

alle wateren is dit een probleem (Figuur 4-1). In kanalen en meren is daarnaast bemaling één

van de oorzaken van de hydrologische belasting, terwijl in kanalen en beken versnelde afvoer

in het stroomgebied een negatieve factor van belang is. Kaart 14c geeft een beeld van de

ruimtelijke spreiding van de belasting door afvoerregulering en peilbeheer.

In beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) zijn de volgende ingrepen onder afvoerre-

gulering geschaard: toevoer- en omleidingen, stuwdammen en stuwen.

Enkele voorbeelden van afvoerregulering in de beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW):

• bij hoogwater op de Rijn zorgt een watertoevoerleiding over het Netterdenschen Kanal

(Die Wild) voor ontlasting van het gemaal van de Löwenberger Landwehr in Emmerich;

• aan de Berkel wordt een grote hoeveelheid water onttrokken en daardoor vermindert de

afvoer bij droge weersomstandigheden.

Daarnaast is er een veelvoud aan stuwen (tot nu toe zijn er 526 vastgelegd) die dienen voor

de afvoerregulering en die door hun barrièrewerking en de opstuwing een probleem vormen.

In de dorpen zijn de beken verruimd om wateroverlast te voorkomen. Op deelstaatniveau

wordt gewerkt aan het gebiedsdekkende aanwijzen van overstromingsgebieden (inclusief

hoogwaterrisicokaarten en -actie-plannen) in nationale programma’s.

De kwantitatieve gevolgen van lozingen op een oppervlaktewater zijn voor beschrijvings-

eenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) beoordeeld aan de hand van de verhouding tussen de

geloosde hoeveelheid en het gemiddelde debiet benedenstrooms (MNQ). Daaruit is

gebleken dat er in IJsselmeerzuflüsse (NRW) elf lozingen zijn waarvan het debiet duidelijk

hoger is dan de MNQ (een factor twee tot vijftien). Bij enkele wateren vormen de lozingen

eigenlijk de bron van de beken als deze in de zomer gedeeltelijk droogvallen.

Nederlandse deel Rijndelta: 80 à 90

procent van de wateren belast door

afvoerregulering en peilbeheer

Duitse deel Rijndelta: vele

voorbeelden van afvoerregulatie en

peilbeheer
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Tabel 4-9 Een aanduiding van het voorkomen van de overige significante belastingen van het oppervlaktewater.

bron IJsselmeer- Vechte Rijn- Rijn- Rijn- Rijn-
zuflüsse (NRW) (NI) West Oost1 Midden Noord2

beroeps- en recreatiescheepvaart X X, 2 X X

beroeps- en sportvisserij X X, 2 X X

visstandsbeheer X

mosselzaadvisserij X

kokkelvisserij X

boomkorvisserij X

drainage X

baggeren X X, 2 X

offshore activiteiten (als windenergie) X, 0 X

bodemdaling X X, 1 X X

warmtelozing en warmte/koude opslag X X, 2 X X

koelwaterinname X

(verontreinigende) waterbodems X X X X

verontreinigde landbouwgronden X

exoten (planten en/of dieren) X

intensief onderhoud X

afbraak van veen X

kwel (in kwelgevoelige gebieden) X

water- en oeverrecreatie X X, 2 X X

delfstoffenwinning (zand-, gas-, olie- en kolenwinning) X X, 1 X X

militair oefenterrein X, 1 X

buitendijkse ontwikkelingen X

1)  0=niet aanwezig, 1=aanwezig maar ecologisch niet relevant, 2=aanwezig en ecologisch relevant.
2)  Overige significante belastingen zijn alleen voor Waddenzee en Waddenkust beschreven.
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In beschrijvingseenheid Vechte (NI) wordt de waterhuishouding in het Vechtedal boven

Nordhorn geregeld door middel van kanalen. Deze liggen evenwijdig aan de Vechte in het

diepste deel van de uiterwaarden en monden uit in de benedenloop van de Vechte-Wehre.

De Vechte zelf loopt door hogere lagen, die voor de Tweede Wereldoorlog zijn aangelegd. 

De verlegging en de bouw van dammen vond indertijd plaats om de Vechte te kunnen

gebruiken voor de bevloeiing van weilanden. In het hele subwerkgebied zijn tal van dammen

en sluisjes te vinden die de waterstand regelen, maar die meestal ook de afvoer van het

water negatief beïnvloeden.

In de omgeving van de dorpen werden de irrigatiewateren ook aangelegd voor bescherming

tegen hoogwater. Zo vormt het Ems-Vechtekanaal tussen Lingen en Nordhorn een directe

verbinding met het stroomgebied Ems.

4.1.6 Onttrekking van oppervlaktewater

Onttrekking van oppervlaktewater kan verschillende gebruiksdoelen dienen.

Drinkwaterwinning, industrieel en landbouwkundig gebruik van water en inname van water

voor aangrenzende waterlichamen (zoals kanalen) zijn de belangrijkste. Op Kaart 15 zijn alle

(grotere) onttrekkingen aangegeven. Onttrekking van oppervlaktewater uit stromende

wateren is pas van belang voor het ecologisch functioneren van het watersysteem, als er bij

lage afvoer een significante vermindering van de afvoer optreedt. Figuur 4-6 geeft een beeld

van dit type belastingen in het Nederlandse deel van Rijndelta.

Met uitzondering van de grote meren en kustwateren heeft in tien procent van de wateren in

het Nederlandse deel van Rijndelta onttrekking van oppervlaktewater een negatief ecologisch

effect (zie Figuur 4-1). In de rivieren en kanalen betreft het onttrekkingen voor drinkwater-

winning. Daarnaast wordt uit de meeste beken, kanalen en sloten een onbekende hoeveel-

heid water voor de landbouw onttrokken.

In het Duitse deel van Rijndelta zijn de onttrekkingen van oppervlaktewater alleen beschouwd

als ze groter zijn dan 50 liter per seconde of meer dan eenderde van de afvoer bij gemiddeld

laagwater overschrijden.

In beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) vindt slechts uit één oppervlaktewater-

lichaam een onttrekking van meer dan 50 liter per seconde plaats. Voor deze beschrijvings-

eenheid is dit type hydromorfologsiche belasting dan ook niet relevant.

In beschrijvingseenheid Vechte (NI) vinden geen onttrekkingen met lozingen groter dan 

50 liter per seconde plaats. Ook in deze beschrijvingseenheid wordt het oppervlaktewater

dus niet kwantitatief belast door onttrekking.

4.1.7  Overige belastingen

Tabel 4-9 geeft per beschrijvingseenheid een aanduiding van andere significante bronnen van

belasting dan de hiervoor besproken verontreinigingsbronnen. In deze paragraaf is expliciet

aandacht besteed aan de belasting van buiten Rijndelta en de mogelijke verontreiniging van

het oppervlaktewater door nalevering uit verontreinigde waterbodems.

Nederlandse deel Rijndelta: 

beperkte invloed van onttrekkingen

Duitse deel Rijndelta: nauwelijks

invloed van onttrekkingen
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Figuur 4-7 Zeestroming langs de Nederlandse kust.

Tabel 4-10 Vrachten aan verontreinigende stoffen die van buiten Rijndelta komen, in verhouding tot de belasting
van binnen Rijndelta.

stof aanvoer van emissie binnen verhouding
buiten Rijndelta Rijndelta (buiten/

(via de Rijn) totaal binnen)

prioritaire stoffen
benzo(k)fluorantheen* [kg/j] 454 14 33,2
chloorfenvinfos [kg/j] - - -
endosulfan [kg/j] - - -
nikkel* [kg/j] 196.000 103.445 1,9

overige stoffen
koper*^ [kg/j] 332.000 79.666 4,2
zink*^ [kg/j] 1.241.000 1.578.154 0,8
dichloorvos^ [kg/j] - 43 -
PCB’s*^ [kg/j] 90 0,24 376,1
totaal stikstof* [ton N/j] 232.508 88.499 2,6
totaal fosfor* [ton P/j] 14.274 5.624 2,5

0 = afgerond naar 0
* = top-12 stof
^ = Rijn-relevante stof
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In beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) zijn de volgende, overige belastingen in

beschouwing genomen.

• In het kader van de ruilverkaveling en voor de optimalisering van de landbouwkundige

opbrengst zijn grote oppervlakken gedraineerd. Daardoor zijn de waterhuishouding en

daarmee de afvoerhoeveelheden veranderd. Het effect van de drainage is als relevant

beschouwd, maar een kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing is nauwelijks mogelijk.

• Door recreatie langs en in het water (zwemmen in meren en plassen, kamperen langs

beken) kan schade ontstaan.

• Het intensieve onderhoud van een aantal wateren in de vorm van het maaien van

planten op en langs de oevers en op de bodem leidt tot schade aan flora en fauna.

• De verplaatsing van sedimenten en de daaraan gekoppelde verlanding heeft vooral een

belastend effect op de bedding.

In de beschrijvingseenheid Vechte (NI) wordt de zoutvracht in het effluent van de steenkool-

mijnen in het Eemsstroomgebied ook nog als antropogene belasting beschouwd. 

Die zoutvracht komt via het Eems-Vechtekanaal ook in geringe mate in de Vechte terecht.

Belasting van buiten Rijndelta

De aanvoer van milieuvreemde stoffen van buiten Rijndelta is een belangrijke bron. Deze

aanvoer is berekend uit de concentraties en de debieten zoals die in de Rijn (bij Lobith) zijn

gemeten. Tabel 4-10 geeft voor de eerder geselecteerde tien stoffen een indruk van de verhou-

ding tussen het totaal aan bijdragen van binnen Rijndelta en de aanvoer van buiten Rijndelta.

Van de meest stoffen is de aanvoer van buiten Rijndelta groter dan de totale belasting van

binnen Rijndelta (som van RWZI’s, industrie en diffuse bronnen). Vooral PCB’s en in

mindere mate benzo(k)flu-or-antheen springen eruit. Voor zink lijkt het omgekeerde het

geval. Overigens kunnen de vrachten van buiten Rijndelta onder invloed van klimatologische

omstandigheden van jaar tot jaar sterk fluctueren. Om de invloed van de aanvoer van 

buiten Rijndelta op de waterkwaliteit binnen Rijndelta juist te beoordelen, is een bredere

beschouwing nodig dan alleen de stofvrachten die over de grens komen. Belangrijk is ook

welke concentraties in het grensoverschrijdende water worden aangetroffen.

In de kustwateren vindt ook aanvoer van buiten Rijndelta plaats, namelijk via  de zogenaam-

de ‘kustrivier’ (zeestroming vanuit het Kanaal en aangrenzende zeegebieden, zie Figuur 4-7).

De totale aanvoer naar de kustwateren van werkgebied Rijndelta bedraagt tussen 80 en 100

procent van de totale belasting.

Dat de bovenstroomse belasting een (grote) rol speelt, is het logische gevolg van de

benedenstroomse ligging van Rijndelta. Dit betekent dat het bereiken van een goede

toestand in de wateren in Rijndelta (vooral in het door Rijnwater beïnvloede laagland) niet

alleen afhankelijk is van de inspanningen binnen het werkgebied, maar evenzeer van de

inspanningen in de bovenstroomse werkgebieden.

belasting via de Rijn

belasting via de kustrivier

ook inspanningen in boven-

stroomse werkgebieden nodig
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Figuur 4-9  Het aandeel van de verschillende bronnen in de belasting van het oppervlaktewater 
met verontreinigende stoffen.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

benzo(k)fluorantheen

nikkel

koper

zink

PCB’s

totaal-stikstof

totaal fosfor

RWZI’s industrie landbouw uitspoeling natuurlijke gronden verkeer atmosferische depositie overig diffuus

Figuur 4-8   Beeld van het belang van vier stofgroepen bij normoverschrijding in de waterbodems van het 
Nederlandse deel van Rijndelta.
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Waterbodems 

Vooral de wateren in het laagland van Rijndelta kenmerken zich door veel sedimentatie.

Door menselijk ingrijpen (grote riviernormalisaties, bedijking, stuwen) is de natuurlijke

dynamiek fors teruggebracht en is het sedimentaire karakter van het systeem vergroot. 

Met name in het westelijk deel van het gebied (Rotterdamse havens) is de sedimentatie

groot door de menging van rivierwater met zeewater. Ook in de regionale watersystemen is

de natuurlijke dynamiek beperkt door menselijk ingrijpen. Onder andere in veel beeksy-

stemen doet zich (versnelde) sedimentatie voor. Met het slib worden in de waterbodem de

aan slib gebonden stoffen opgeslagen. In veel kleine wateren (sloten, plassen) is door het

stagnante karakter ervan de ophoping van organisch materiaal en de oplading van de bodem

met meststoffen een probleem. 

Nalevering van stoffen uit de waterbodem is afhankelijk van het type stof en de (abiotische)

milieuomstandigheden; nalevering betekent lang niet overal en voor elke stof een 

significante belasting van het oppervlaktewater. Nalevering van nutriënten is met name voor

regionale wateren een bekend probleem. Stoffen als metalen en PAK/PCB zijn in de water-

bodem vastgelegd, maar kunnen gemobiliseerd worden wanneer het milieu van karakter

verandert, bijvoorbeeld door droogleggen van waterbodems of juist vernatten van voormalig

droge bodems (uiterwaarden). Daarnaast is bij ecologisch herstel veelal sprake van 

herinrichting van de oeverzone en/of maatregelen waardoor de dynamiek van het water-

systeem zal toenemen. Hierdoor neemt de kans op erosie en verspreiding van verontreinigd

materiaal toe. 

De waterbodem is derhalve een potentiële, diffuse bron van verontreinigingen. Om de

omvang en aard van de belasting in beeld te brengen is een quick scan uitgevoerd (Ref. 7),

waarin de informatie die is verzameld in het Tienjarenscenario waterbodemsanering als

uitgangspunt is gebruikt. De data zijn uit 2001. 

Voor 2.543 locaties in regionale en rijkswateren is getoetst welke stoffen de norm

overschrijden. Daarbij is gekeken naar een twintigtal stoffen, waarvan acht prioritaire stoffen.

Voor deze acht stoffen is bij de toetsing een sedimentnorm afgeleid van de norm voor de

waterfase, zoals opgesteld door Fraunhofer Instituut (RIZA 2004, concept). 

De overige twintig stoffen zijn getoetst aan de MTR-sediment norm uit de vierde Nota water-

huishouding. Zie ook Bijlage 16 voor de gebruikte toetswaarden. 

In Figuur 4-8 is voor alle bemonsterde locaties aangeven in welke mate er normoverschrijding

plaatsvindt. Daarbij is de informatie geaggregeerd per stofgroep, waarbij het aantal

overschrijdingen is genormeerd op het aantal stoffen in een stofgroep. De onderliggende

informatie is opgenomen in Bijlage 16. Op de x-as staat voor elke beschrijvingseenheid het

aantal locaties aangegeven waarop gemeten is. Opvallend is de grote variatie in aantallen.

Normoverschrijding vindt in de meeste gevallen plaats op het merendeel van de hier 

gepresenteerd meetlocaties; lopende of voorgenomen saneringsprogramma's zijn niet in

deze data verwerkt. Met dergelijke saneringsprogramma's wordt echter slechts een deel van

deze locaties aangepakt.

veel sedimentatie in laagland

Rijndelta

nalevering uit waterbodem potentiële

verontreinigingsbron
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Figuur 4-10  Vrachten aan verontreinigende stoffen die van buiten Rijndelta komen, 
in verhouding tot de belasting van binnen Rijndelta.
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Elke stofgroep vormt in elke regio op een aanzienlijk aantal locaties een probleem. 

Figuur 4-8 geeft daarnaast ook enige variatie weer tussen de regio’s, echter voor inzicht in

welke stoffen exact waar een probleem vormen, dienen de achterliggende data te worden

geraadpleegd. Opgemerkt dient te worden dat nutriënten niet zijn meegenomen in deze

quick scan; nalevering daarvan vormt wel een bekend probleem voor de ecologie in met

name regionale wateren.

Het vertalen van waterbodemverontreinigingen naar belasting van het oppervlaktewater en

vervolgens naar een risico, biedt meer inzicht in waterbodems als mogelijke belemmering

voor het behalen van de goede toestand. De uitgevoerde quick scan geeft daartoe een eerste

aanzet, welke verder uitgewerkt dient te worden bij het afleiden van doelen en maatregelen.

4.1.8 Belangrijkste belastingen van het oppervlaktewater

Voor de belangrijkste probleemstoffen is in Figuur 4-9 de relatieve bijdrage van de verschil-

lende bronnen binnen Rijndelta aan de totale belasting weergegeven. De diffuse bronnen zijn

onderverdeeld in de brongroepen landbouw, uitspoeling natuurlijke gronden, verkeer, 

atmosferische depositie en overige diffuse bronnen. De overige diffuse bronnen en de

industrie zijn samengenomen onder ‘overige bronnen’.

De landbouw blijkt een belangrijke bron voor vier van de zeven stoffen. Nikkel en zink is

voor ruim 60 procent afkomstig uit de landbouw. Voor de nutriënten is de bijdrage ongeveer

50 procent. Koper komt voor ongeveer 25 procent uit de landbouw.

Voor koper zijn ook het verkeer en de rioolwaterzuiveringsinrichtingen belangrijke bronnen. 

Verkeer en depositie dragen het meest bij in de belasting met PAK’s en PCB’s. 

Voor benzo(k)fluorantheen overheerst de verkeersbelasting. De atmosferische depositie is de

belangrijkste bron voor PCB’s.

Boven op deze belasting door bronnen binnen Rijndelta speelt voor zes van de zeven stoffen

de belasting van bronnen buiten Rijndelta een belangrijke rol. Ze worden hoofdzakelijk via de

Rijn aangevoerd. PCB’s en in mindere mate benzo(k)fluorantheen vinden hun oorsprong

helemaal buiten Rijndelta (zie Figuur 4-10 en Tabel 4-10).

De hydromorfologische belasting wordt overheerst door peilbeheer, intensief onderhoud,

normalisatie en intensieve ontwatering van het stroomgebied.

In beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) zijn de belangrijkste bronnen van

belasting van het oppervlaktewater:

• de diffuse lozing van voedingsstoffen via het grondwater vanuit de landbouw;

• de sterke structuurverandering van de wateren als gevolg van verruiming en intensief

onderhoud;

• de puntbelastingen door RWZI’s, regen- en vuilwaterleidingen.

Nederlandse deel Rijndelta:

landbouw, verkeer en atmosferische

depostie zijn belangrijkste bronnen

Duitse deel Rijndelta: landbouw,

hydromorfologie, RWZI’s en regen-

waterlozingen zijn belangrijkste

belastingen
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Tabel 4-11 Aantal puntbronnen (bodemverontreinigingslocaties) naar grondwater en het aantal 
kleine grondwaterlichamen, dat wordt belast door puntbronnen.

IJsselmeer- Vechte (NI) Rijn- Rijn- Rijn- Rijn- Rijndelta
zuflüsse (NRW) West Oost Midden Noord totaal

aantal puntbronnen naar grondwater 183 33 682 ? 951 ? 993
aantal kleine grondwaterlichamen met 
met puntbronnen - - 64 39 34 ? 137
aandeel van totaal aantal kleine 
grondwaterlichamen - - 73% 47% 46% ? 51%

1)  Aantal locaties met grondwaterverontreinigingen (dat zijn er dus minder dan het aantal locaties met bodemverontreinigingen).
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Het beeld van de belastingen van de oppervlaktewateren in het Duitse deel van Rijndelta

komt grotendeels overeen met het beeld in het Nederlandse deel. In heel Rijndelta zijn het

intensieve ruimtegebruik door verstedelijking en de landbouw (peilbeheer, onderhouds-

maatregelen, stoflozingen) daar in belangrijke mate debet aan.

4.2 Belasting van het grondwater

4.2.1 Puntbronnen voor grondwater

Als de belasting van het grondwater met verontreinigende stoffen duidelijk is te koppelen

aan een specifieke locatie, spreken we van een puntbron. Dit is het geval op locaties waar de

bodem is verontreinigd, bijvoorbeeld onder industrieterreinen, in stedelijke gebieden en

onder stortplaatsen. Andere vormen van puntbronnen zijn van ondergeschikt belang en

daarom niet beschouwd. De benadering is voor het Nederlandse en Duitse deel van

Rijndelta hetzelfde.

Niet alle locaties met bodemverontreiniging vormen een bedreiging voor het omliggende

grondwater. Door de bodemopbouw of door isolerende maatregelen is de verspreiding van

verontreinigende stoffen niet altijd aan de orde. In Tabel 4-11 zijn voor zover mogelijk alleen

die locaties met bodemverontreiniging opgenomen, die bijdragen aan de belasting van het

grondwater. Dit vraagt nog nadere onderzoek.

Voor de analyse in het Duitse deel van Rijndelta zijn de grondwaterrelevante puntbronnen

ingedeeld naar hun beïnvloedingsbereik (Nordrhein-Westfalen: 0,8 vierkante kilometer,

Niedersachsen: 1 vierkante kilometer, respectievelijk 12,6 vierkante kilometer voor bodem-

verontreinigingen uit het verleden, Block A). Vervolgens is per grondwaterlichaam berekend

welk deel van het oppervlak door deze puntbronnen wordt beïnvloed. In zowel Nordrhein-

Westfalen als Niedersachsen is de belasting door puntbronnen als significant aangemerkt als

eenderde of meer van het oppervlak van een grondwaterlichaam wordt beïnvloed.

De uitkomst van deze analyse is dat in het Duitse deel van Rijndelta geen van de grond-

waterlichamen een significante belasting door puntbronnen kent.

Koude/warmteopslag

Warmte- en koudeopslag in de bodem is een gestaag groeiende vorm van energiebeheer in

Nederland vanwege de financieel aantrekkelijke en milieuvriendelijke aspecten. Er zijn instal-

laties die werken met het grondwater als warmtedragende vloeistof (open systemen), er zijn

ook gesloten systemen met glycol. Het aantal zogenaamde KWO-installaties in Rijndelta is

nog beperkt. In 2002 waren er ruim 200 projecten uitgevoerd, vooral in Rijn-West. Dit is een

ruwe schatting omdat een goed overzicht ontbreekt, met name van de gesloten installaties.

Nu vormen deze installaties nog geen bedreiging voor het grondwater, maar bij de verwachte

groei van het aantal installaties is er een risico. Bij onzorgvuldige bouw van een KWO-

installatie kunnen scheidende lagen lek raken, waardoor uitwisseling tussen het schone,

diepe watervoerende pakket en het ondiepe (en vaak ook meer vervuilde) watervoerende

pakket kan optreden. Lekkende, gesloten installaties veroorzaken verontreiniging van het

grondwater.

bodemverontreiniging als puntbron

voor het grondwater

Duitse deel Rijndelta: geen significan-

te belasting uit bodemverontreiniging

KWO in de toekomst mogelijk een

bedreiging voor het grondwater
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Tabel 4-12  Een overzicht van de belasting van de grote grondwaterlichamen in het Nederlandse deel 
van Rijndelta (bruto: bodembelasting, netto: grondwaterbelasting).

Rijn-West Rijn-Oost Rijn-Midden Rijn-Noord

diffuse belasting zand klei/ duin zand klei/ zand klei/ zand klei/
veen veen veen veen

N (kg/ha/a) bruto 463 437 427 517 462 551 423 453 433
netto 195 185 180 218 195 233 171 191 183
atm. depositie ca. 35 ca. 35 ca. 20 ca. 40 ca. 28 ca. 45 ca. 35 ca. 28 ca. 28

P (kg/ha/a) bruto 125 118 115 140 125 149 114 123 117
netto 55 52 51 63 55 66 48 54 52
atm. depositie ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca.1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1 ca. 1

Cd (g/ha/a) bruto 2,9 2,9 2,9 2,9
netto 1,4 1,4 1,4 1,4
atm. depositie 0,5 0,5 0,5 0,5

Cu (g/ha/a) bruto 380 380 380 380
netto 330 330 330 330
atm. depositie 9,5 9,5 9,5 9,5

Zn (g/ha/a) bruto 1070 1070 1070 1070
netto 790 790 790 790
atm. depositie 33 33 33 33

zuur depositie (z-eq./ha/a) 3000 3000 3500 2000
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4.2.2 Diffuse belasting van het grondwater

De diffuse belasting van het grondwater hangt samen met het grondgebruik. 

Desondanks blijkt uit onderzoek dat de kwaliteit van het grondwater onder stedelijke

gebieden niet significant afwijkt van die onder landelijke gebieden. 

De belangrijkste diffuse bronnen die het grondwater belasten zijn landbouw en atmos-

ferische depositie. In landbouwgebieden valt atmosferische depositie in het niet bij de

belasting door bemesting, maar in gebieden met natuurlijke vegetatie vormt het de belang-

rijkste bron van diffuse belasting. 

De belangrijkste stoffen zijn stikstof en fosfaat. Daarnaast zijn cadmium, koper en zink

significant. Deze stoffen zijn als spoorelementen aanwezig in de dierlijke mest.

Tabel 4-12 geeft een overzicht van de diffuse belasting van het grondwater in de grote grond-

waterlichamen in het Nederlandse deel van Rijndelta. De bruto belasting is wat er op het

maaiveld wordt gebracht; de netto belasting is wat daarvan daadwerkelijk in de bodem komt.

Daarnaast is de belasting door atmosferische depositie gegeven.

De bruto belasting van landbouwgronden met stikstof door mestgift ligt tussen 146 en 551

kilogram per hectare per jaar. De atmosferische depositie varieert van 28 tot 45 kilogram per

hectare per jaar.

In het Nederlandse deel van Rijndelta bedraagt de jaarlijkse bruto belasting met fosfor 114

tot 149 kilogram per hectare. Voor de atmosferische depositie is over het hele gebied uitge-

gaan van ongeveer 1 kilogram per hectare per jaar.

Voor de belasting met zware metalen zijn voor alle grondwaterlichamen in het Nederlandse

deel van Rijndelta gelijke waarden aangehouden (zie Tabel 4-12). De zuurdepositie varieert

nog wel enigszins: tussen 2.000 en 3.500 zuurequivalenten per hectare per jaar.

In het Duitse deel van Rijndelta maakt een analyse van immissie- en emissiegegevens deel

uit van de beschouwing van de diffuse belasting van de grondwaterlichamen. Zie paragraaf

3.2.5 voor de immissiegegevens en de beschouwde variabelen.

De emissiegegevens over belastingen uit de landbouw zijn in beschrijvingseenheid

IJsselmeerzuflüsse (NRW) afgeleid uit de stikstofgift op landbouwgronden volgens de

landbouwstatistieken. In Vechte (NI) is een stikstofoverschotberekening uitgevoerd.

Tabel 4-13 geeft de belasting weer van de grondwaterlichamen in het Duitse deel van Rijndelta.

Als resultaat van de analyses zijn in het Duitse deel van het werkgebied Rijndelta alle 

grondwaterlichamen voorlopig aangeduid als ‘significant belast door diffuse bronnen’.

Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de ruimtelijke verschillen in de belasting van

het grondwater met bestrijdingsmiddelen in beeld te brengen. Wel zijn er voor verschillende

perioden gemiddelde belastingen voor heel Nederland bepaald. Ze zijn opgenomen in

Tabel 4-14.

landbouw en atmosferische depositie

zijn belangrijkste bronnen voor het

grondwater

belangrijkste stoffen: stikstof, fosfor,

cadmium, koper en zink

belastingen van grote grondwater-

lichamen in Nederlandse deel

Rijndelta

belastingen van grondwaterlichamen

in het Duitse deel van Rijndelta
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Tabel 4-13 De (bruto) diffuse belasting met organische stikstof van de grondwaterlichamen 
in beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW).

diffuse belasting 
grondwaterlichaam met organische 

stikstof

code naam [kg N/ha/a]

IJsselmeerzuflüsse (NRW)
928_01 Niederungen des Rheins/Issel Talsandebene 150,4
928_02 Niederungen des Rheins mit Bocholter Aa-Talsandebene 194,4
928_03 Niederungen der Bocholter Aa 195,2
928_04 Niederungen im Einzugsgebiet der Issel/Berkel 208,8
928_05 Niederungen im Einzugsgebiet der Issel 225,6
928_06 Niederungen der Dinkel 182,4
928_07 Niederungen der Vechte 170,4
928_10 Ochtrupper Sattel 170,4
928_11 Tertiär und Grundmoräne van Enschede 212,8
928_12 Unterkreide des wetlichen Münsterlandes 195,2
928_13 Cenoman-Turon-Zug des westlichen Münsterlandes 196,8
928_14 Weseker- und Winterswijker Sattel 216,8
928_16 Tertiär des westlichen Münsterlandes/Vardingholt 196,0
928_17 Tertiär des westlichen Nünsterlandes/Issel 171,2
928_18 Halterner Sande/Nord 197,6
928_19 Münsterländer Oberkreide/West 179,2
928_20 Oberkreide der Coesfeld-Daruper Höhen 154,4
928_21 Oberkreide der Baumberge/Schöppinger Berg/Ostwicker Hügelland 166,4
928_22 Münsterländer Oberkreide/Alterberger Höhenzug 159,2
2799_01 Niederungen des Rheins (1) 156,8
2799_02 Niederungen des Rheins (2) 146,4

Vechte (NI)1

928_06 Niederung der Dinkel 99,0
928_07 Niederung der Vechte 75,0
928_10 Ochtruper Sattel 78,0
928_23 Niederung der Vechte rechts 89,0
928_24 Niederung der Vechte links 82,0
928_25 Bentheimer Berg 55,0
928_26 Untere Vechte links 107,0
928_27 Itter 85,0
928_28 Grenzaa 73,0

1)  In Vechte (NI): totaal van stikstofemissie inclusief atmosferische depositie
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Tabel 4-14 Overzicht van de diffuse belasting met bestrijdingsmiddelen van grondwater 
(en oppervlaktewater) in het Nederland.

aandeel gift naar oppervlaktewater1 aandeel gift naar grondwater

[kg/j]2 1984-1988 1995-1998 2.000 1984-1988 1.995 1998-2000 

insecticiden 
carbofuran 8 6 3 5 3 2
oxamyl3 380 170 0 290 130 0
propoxur 440 1.200 260 300 820 180
fungiciden 
metalaxyl3 400 220 0 290 160 0

herbiciden
atrazine3 820 870 0 570 610 0
bentazon 830 690 290 570 480 200
dalapon3 1.300 0 0 400 0 0
dichlobenil 44 33 29 3 2 2
dinoseb(-acetaat)3 6.400 0 0 3.600 0 0
lenacil3 490 1.000 0 510 1.040 0
MCPA  380 470 560 58 72 84
mecoprop4 500 180 170 12 4 4
metribuzin 180 150 150 64 54 53
propachloor 6.300 12.000 9.000 6.700 4.700 8.600
TCA3 5 36.000 0 0 30.000 0 0

grondontsmettingsmiddelen 
aldicarb 2.800 2.700 2.300 4.500 4.300 3.700
dichloorpropeen 14.000 2.700 1.800 3.500 650 390
ethoprophos 420 120 150 110 33 40
metam-natrium6 3.300 900 470 1.500 420 240

1)  Belasting van het oppervlaktewater via drainage (drift is niet meegenomen).
2)  Alle cijfers afgerond. Berekening op basis van de gewasverdeling in 1998.
3)  Dalapon, dinoseb en TCA zijn sinds 1995 en atrazin, lenacil, metalaxyl en oxamyl zijn sinds 2000 niet meer op de markt.
4)  Mecoporp omvat ook mecoprop-p.
5)  TCA omvat ook chloralhydraat
6)  Metam-natrium omvat ook dazomet.
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Figuur 4-12  Herkomst van het water afgeleverd door de water-
leidingbedrijven in de periode 1950-1995 
(Dufour, 2000)

Tabel 4-15  Overzicht van de grondwateronttrekking uit de grondwaterlichamen in Rijndelta.

Figuur 4-11  Productie openbare watervoorziening 1900-1995
(Dufour, 2000).

(RIZA/RIVM, 2004)(RIZA/RIVM, 2004)
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grondwaterlichaam grondwateronttrekkingen [*106 m3/a]1

code naam beregening menselijke landbouw industrie warmte/ recreatie overig natuur totaal
consumptie2 koude

opslag

IJsselmeerzuflüsse (NRW)
928_01 Niederungen des Rheins/Issel Talsandebene 13,90 13,90
928_02 Niederungen des Rheins mit Bocholter Aa-Talsandebene 6,50 6,50
928_03 Niederungen der Bocholter Aa 1,20 1,20
928_04 Niederungen im Einzugsgebiet der Issel/Berkel 1,50 1,50
928_05 Niederungen im Einzugsgebiet der Issel
928_06 Niederungen der Dinkel 3,62 3,62
928_07 Niederungen der Vechte 5,70 5,70
928_10 Ochtrupper Sattel
928_11 Tertiär und Grundmoräne van Enschede
928_12 Unterkreide des wetlichen Münsterlandes
928_13 Cenoman-Turon-Zug des westlichen Münsterlandes 1,50 1,50
928_14 Weseker- und Winterswijker Sattel
928_16 Tertiär des westlichen Münsterlandes/Vardingholt
928_17 Tertiär des westlichen Nünsterlandes/Issel 1,80 1,80
928_18 Halterner Sande/Nord 6,85 6,85
928_19 Münsterländer Oberkreide/West 3,00 3,00
928_20 Oberkreide der Coesfeld-Daruper Höhen
928_21 Oberkreide der Baumberge/Schöppinger Berg/Ostwicker Hügelland
928_22 Münsterländer Oberkreide/Alterberger Höhenzug
2799_01 Niederungen des Rheins (1)
2799_02 Niederungen des Rheins (2)

Vechte (NI)
928_06 Niederung der Dinkel
928_07 Niederung der Vechte
928_10 Ochtruper Sattel
928_23 Niederung der Vechte rechts 7,60 10,50
928_24 Niederung der Vechte links 1,20
928_25 Bentheimer Berg 0,70 0,90
928_26 Untere Vechte links 0,60
928_27 Itter 0,40 4,50
928_28 Grenzaa 1,20

Rijn-West
grondwater uit de duinen 0,27 279,55 0,63 34,37 1,84 0,03 0,03 0,00 316,72
overig grondwater 38,67 155,37 5,92 47,66 5,41 0,01 1,06 0,00 254,10

Rijn-Oost
overig grondwater 47,57 174,70 7,25 145,99 0,01 0,06 0,01 0,01 375,60

Rijn-Midden
overig grondwater 38,13 99,52 7,89 29,47 0,16 0,03 1,43 0,00 176,63

Rijn-Noord
grondwater uit de duinen 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71
overig grondwater 0,59 61,78 0,01 8,72 0,03 0,02 0,42 0,00 71,57
totaal 125,23 825,90 21,70 266,21 7,45 0,15 2,95 0,01 1.259,80

1)  De onttrekkingen in het Nederlandse deel van Rijndelta voor de zand- en klei/veen-grondwaterlichamen zijn opgeteld, aangezien het grondwater afkomstig is van het dieper gelegen gondwaterlichaam in zand.
2)  De getallen voor de grondwaterlichamen in het Duitse deel van Rijndelta betreffen vergunde hoeveelheden (er zijn geen actuele onttrekkingsgegevens)
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4.2.3 Grondwateronttrekking en kunstmatige grondwateraanvulling

Sinds 1900 is de openbare watervoorziening in Nederland gegroeid van circa 50 naar 1.300

miljoen kubieke meter per jaar. Vanouds komt een belangrijk deel (meer dan 50 procent) van

dit water uit het grondwater. Met name na de Tweede Wereldoorlog is er sprake geweest van

een sterke groei (zie Figuur 4-11 en Figuur 4-12). Inmiddels is deze groei, mede ingegeven

door de verdrogingsproblematiek die ermee gepaard ging, afgevlakt en is het beleid gericht

op grondwaterbesparing. 

Om de grondwateronttrekkingen voor drinkwater en industriewater te verminderen is het

streven naar beëindiging van de groeiende onttrekking per 2000 vastgelegd in het

‘Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening (1995)’. Daarnaast moet de industrie de

winning voor eigen gebruik met tenminste 40 procent verminderen. De druk vanuit de drink-

waterwinningen wordt verkleind door in plaats van grondwater meer gebruik te maken van

oppervlaktewater. Daartoe zijn onder andere systemen ontwikkeld, waarbij voorgezuiverd

oppervlaktewater wordt geïnfiltreerd in de bodem (diepinfiltratie) om het vervolgens als

grondwater te kunnen winnen. Hierdoor is de kwantitatieve druk op de zoetwatervoorraden,

met name die in de duinen, afgenomen.

De winning van drinkwater is sinds 1990 min of meer stabiel, terwijl de omvang van de

grondwaterwinningen door de industrie fors is afgenomen nadat allerlei waterbesparende

maatregelen zijn doorgevoerd. Het beleid lijkt dus effectief te zijn in het streven naar

duurzaam beheer. Wel is de ongecontroleerde toename van kleine winningen op lokaal en

regionaal niveau nog een punt van zorg, aangezien groei verdere verdroging van gebieden

met een natuurfunctie in de hand kan werken (CIW, 1999). 

Deze ontwikkelingen spelen ook in het werkgebied Rijndelta. In Tabel 4-15 is per beschrijvings-

eenheid en waar mogelijk per grondwaterlichaam aangegeven hoeveel water er wordt

onttrokken. Voor het Nederlandse deel is onderscheid gemaakt naar het doel waarvoor het

water wordt gebruikt. 

Zoals al in paragraaf 3.2.5 staat, is de analyse van de kwantitatieve belasting van het grond-

water in het Duitse deel van werkgebied Rijndelta totstandgekomen met behulp van trend-

analyses en ramingen van waterbalansen. Uitgaande van het feit dat te grote belasting van

een grondwaterlichaam blijkt uit de ontwikkeling van de grondwaterstanden over een 

hydrologisch geschikte tijdspanne, werd in Nordrhein-Westfalen de voorkeur gegeven aan de

trendanalyse en werd pas in tweede instantie – als dat vereist was of nodig omdat gegevens

over de grondwaterstand ontbraken – naar de balans gekeken. Geen enkel grondwater-

lichaam in het Duitse deel van het werkgebied toont een kwantitatief significante belasting. 

In beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) zijn alleen de grondwateronttrekkingen

van grondwaterlichamen geraamd waarvan de trendanalyses duidden op een negatieve trend

of waarvoor – gezien hun waterhuishoudkundige betekenis – niet genoeg grondwatermeet-

punten voor de trendanalyse ter beschikking staan. 

Nederlandse deel Rijndelta: winning

van water voor drinkwater sinds 1990

stabiel
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Tabel 4-16  Kunstmatige aanvulling grondwaterlichamen.

grondwaterlichaam grondwateraanvulling

code naam percentage van netto (exclusief  
onttrekking onttrekking voor

menselijke con-
sumptie) [x106 m3]

Rijn-Oost
NLGWV85 bedrijf 100%
NLGWV226 pompstation Weerseloseweg Enschede 80%
NLGWV722 pompstation Engelse Werk (oeverinfiltratie) 70%
NLGWV252 pompstation St. Jansklooster 60%
NLGWV54 bedrijf 50%
NLGWV591 pompstation Rodenmos 40%
NLGW28030022 pompstation ‘t Klooster 20%

Rijn-Midden
NLGW34020012 pompstation Epe 1,018
NLGW32040012 pompstantion Harderwijk 1,000
NLGW32050021 bedrijf 0,258
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Alleen in beschrijvingseenheid Vechte (NI) zijn de daadwerkelijke onttrekkingen uit alle

grondwaterlichamen geïnventariseerd (in totaal zo’n 9,5 miljoen kubieke meter per jaar). 

Bij de opzet in Nordrein-Westfalen is het opmaken van een lijst van daadwerkelijke onttrek-

kingen overbodig.

De precieze locaties van de onttrekkingen in het Duitse deel van Rijndelta zijn tot op heden

niet vastgelegd. Daarom ontbreken zij op Kaart 15.

In totaal wordt in Rijndelta jaarlijks 1,250 miljard kubieke meter grondwater gewonnen. 

In het Duitse deel van Rijndelta zijn de onttrekkingen niet significant.

Naast onttrekking van grondwater vindt ook kunstmatige aanvulling van grondwater plaats.

Hierover zijn gegevens beschikbaar uit de regio’s Rijn-Oost en Rijn-Midden (zie Tabel 4-16).

Het gaat daarbij om kleine grondwaterlichamen.

Rijn-Oost heeft zeven van dergelijke grondwaterlichamen waar kunstmatige aanvulling

plaatsvindt. Dat gebeurt door het op peil houden van lokaal oppervlaktewater. 

In Rijn-Midden gaat het om drie grondwaterlichamen. Aanvulling vindt hier plaats door

kunstmatige infiltratie.

Kunstmatige aanvulling van het grondwater vindt in het Duitse deel van Rijndelta niet plaats.

4.2.4 Belangrijkste belastingen van het grondwater

De effectieve ontwatering en afwatering ten behoeve van de landbouw en de stedelijk ontwik-

keling, de onttrekking van grondwater voor menselijke consumptie en in mindere mate de

beregening van akkers veroorzaken de belangrijkste kwantitatieve menselijke belasting van

de grondwaterlichamen in werkgebied Rijndelta.

De kwaliteit van het grondwater staat onder druk door vooral het uitrijden van mest en het

spuiten van bestrijdingsmiddelen. De mestgift resulteert in hoge nitraatgehalten.

Grondwaterlichamen zonder bescherming van klei- en veenlagen hebben de grootste

problemen.

Duitse deel Rijndelta: onttrekkingen

niet significant

kunstmatige aanvulling grondwater

alleen in Nederlandse deel Rijndelta
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Samenvatting

In de terminologie van de KRW is een oppervlaktewaterlichaam ‘natuurlijk’, 

‘sterk veranderd’ of ‘kunstmatig’. Het verschil tussen de laatste twee is dat de eerste ooit een natuurlijk

water is geweest, terwijl een kunstmatig waterlichaam doelbewust is aangelegd (sloot, kanaal). 

De aanwijzing als natuurlijk, kunstmatig of sterk veranderd is van belang voor de beoordeling, omdat

voor de kunstmatige en sterk veranderde wateren een aangepaste ecologische doelstelling geldt. Voor

natuurlijke oppervlaktewateren geldt de Goede Ecologische Toestand (GET); voor kunstmatige en sterk

veranderde wateren geldt het Goed Ecologische Potentieel (GEP). 

De KRW stelt voorts een resultaatverplichting. Niet langer tellen streefbeelden uit beleidsdocumenten,

maar telt de uitvoering van beleid dat in nationale regelgeving is vastgelegd en waarvoor de financiering

is afgedekt. De Kaderrichtlijn schrijft voor dat op basis van de informatie over de huidige toestand, de

menselijke belasting en informatie uit de economische analyse, een inschatting wordt gemaakt of de

waterlichamen de kans lopen in 2015 niet te

voldoen aan de GET. 

Aan zeven waterlichamen in het lage deel

van Rijndelta is de status ‘natuurlijk’ toege-

kend (Naardermeer, vier duingebieden, 

de Waddenzee en de waddenkust). 

Van de rest is ruwweg tweederde kunst-

matig en een derde sterk veranderd. 

In het hoge deel van Rijndelta zijn aan de

Duitse kant van de grens 125 natuurlijke

waterlichamen benoemd. 

Deze zijn klein en ze omvatten beken en

riviertjes.

Effecten van menselijke 
activiteiten en ontwikkelingstrends

H O O F D S T U K 5
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5.1 Kunstmatige en kandidaat sterk veranderde waterlichamen

5.1.1 Methodiek voorlopige statustoekenning

De status van een waterlichaam (kunstmatig, natuurlijk of sterk veranderd) is gekoppeld aan

de hydromorfologische belasting. In het werkgebied Rijndelta is dit type belasting van alle

waterlichamen in beeld gebracht en beoordeeld op de ecologische effecten (zie de paragrafen

4.1.4 tot en met 4.1.5). Daaruit blijkt dat de belasting voor het overgrote deel van de water-

lichamen ecologische consequenties heeft (in het Nederlandse deel van Rijndelta voor ruim

90 procent van de waterlichamen, zie Figuur 5-1).

In de eerste stap van de statustoekenning is onderscheid gemaakt tussen kunstmatige en

natuurlijke waterlichamen. Vooral in het laagland van Rijndelta zijn veel wateren door mense-

lijke activiteiten tot stand gekomen (zie ook paragraaf 2.4). Deze ingrepen hadden tot doel

om land te winnen en te ontginnen. Het gaat voornamelijk om sloten, kanalen en gegraven

plassen. Dit zijn kunstmatige waterlichamen. Voor heel Rijndelta zijn het 276 waterlichamen,

dat is ongeveer de helft van het totale aantal (zie Figuur 5-2 en Kaart 16). Deze waterlicha-

men zijn overigens meegenomen in de inventarisatie van de hydromorfologische belasting

(Figuur 5-1).

De overige (niet kunstmatige) waterlichamen zijn vervolgens beoordeeld op de mate waarin

de hydromorfologische ingrepen het bereiken van de Goede Ecologische Toestand (GET) in

de weg staan. Daarbij is de huidige toestand een goede graadmeter. Waterlichamen waarin

geen ecologisch relevante ingrepen zijn gepleegd, hebben de status ‘natuurlijk’ gekregen.

Dat zijn er in Rijndelta 132, waarvan 7 in het Nederlandse deel (het Naardermeer, vier

duingebieden, de Waddenzee en de waddenkust,). In het Duitse deel gaat het om natuurlijke

beken (zie Kaart 16).

De Waddenzee is één van de belangrijkste natuurgebieden in Europa. Zij wordt gedomineerd

door de natuurlijke processen (getij, golven en stormen) en functioneert binnen de

bestaande hydromorfologische situatie (bedijking, actief kwelderbeheer en dergelijke) als een

natuurlijk systeem in overeenstemming met de eisen van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Daarom heeft de Waddenzee nu de status ‘natuurlijk’ gekregen. In en om de Waddenzee

spelen maatschappelijke belangen van veiligheid en economie. Het zorgdragen voor deze

belangen en het handhaven van de aangegeven natuurlijke status is uitgangspunt voor het

duurzame beheer van dit waterlichaam. In dat verband is internationale afstemming van de

implementatie van de KRW in het gehele Waddenzeegebied van groot belang.

In het Nederlandse deel van Rijndelta hebben waterlichamen met ingrepen, die het bereiken

van de GET in de weg staan, de status ‘kandidaat sterk veranderd’ gekregen. Dat geldt

bijvoorbeeld heel duidelijk voor waterlichamen die als gevolg van hydromorfologische

ingrepen van type zijn veranderd: het IJsselmeer was vóór de aanleg van de Afsluitdijk een

binnenzee en is nu een zoet meer. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of ingrepen

kunnen worden teruggedraaid, waardoor de GET in de betreffende waterlichamen toch kan

worden bereikt en zij alsnog de status ‘natuurlijk’ kunnen krijgen.

natuurlijk of kunstmatig

natuurlijk, maar sterk veranderd

Waddenzee natuurlijk ondanks

aanzienlijke veranderingen

M A A R T  2 0 0 5



1 2 0

Figuur 5-1  Het percentage van het wateroppervlak in het Nederlandse deel van Rijndelta dat wordt belast 
met minimaal één van hydromorfologische ingrepen, uitgesplitst naar watertype (gegroepeerd).

Figuur 5-2  De voorlopige status van de waterlichamen.

natuurlijk
23%

sterk
veranderd

28%

kunstmatig
49%

beschrijvingseenheid aantal oppervlaktewaterlichamen

status

natuurlijk sterk kunstmatig
veranderd  

IJsselmeerzuflüsse (NRW) 123 18 1
Vechte (N) 2 20 20
hoofdstroom Rijn 2 16 3
Rijn-West 4 17 106
Rijn-Oost 50 34
Rijn-Midden 23 88
Rijn-Noord 1 13 24
totaal 132 157 276
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In het Duitse deel van Rijndelta is bij de voorlopige aanwijzing van waterlichamen als

'natuurlijk', respectievelijk 'sterk veranderd' een in vergelijking met Nederland iets verder-

gaand onderzoek gedaan. Er is voorlopige onderscheid gemaakt tussen morfologische 

veranderingen die mogelijk omkeerbaar zijn en onomkeerbare veranderingen. Alleen water-

lichamen waarvan een terugkeer naar de natuurlijke toestand onwaarschijnlijk is, of waarvan

de verandering als 'ingrijpend' is aangemerkt, zijn bij de inventarisatie voorlopig als 'sterk

veranderd' aangewezen. Daarbij gaat het onder andere om wateren in bebouwde omgeving

en wateren die invloed ondervinden van aardverschuivingen, respectievelijk wateren die

vallen in de structuurklasse hoger dan 5 of die langere trajecten met opgestuwd water kennen.

Van de overige wateren wordt in de verdere beheerplannen nagegaan of de morfologische

veranderingen inderdaad onomkeerbaar zijn.

In Vechte (NI) is een waterlichaam voorlopig als ‘sterk veranderd’ aangemerkt als 70 procent

of meer van een traject in de structuurklasse 6 of 7 valt. Daarnaast heeft nuttig gebruik van

een waterlichaam, als bedoeld in artikel 4, lid 3 van de KRW, tot de voorlopige status ‘sterk

veranderd’ geleid. Het gaat dan om scheepvaart, waterberging, hoogwaterbescherming en

onomkeerbare ingrepen door de mens, zoals verstedelijking en ontwatering.

5.1.2 Beschrijving sterk veranderde waterlichamen

De waterlichamen, die op grond van de hiervoor beschreven systematiek de status 

(kandidaat) sterk veranderd’ hebben gekregen, zijn van alle typen: beken, meren en plassen,

rivieren, overgangswateren en kustwateren (zie paragraaf 4.1.4 tot en met 4.1.5).

De beken zijn sterk veranderd door vooral morfologische ingrepen: kanalisatie, normalisatie

en het intensieve onderhoud. Daarnaast is de continuïteit vaak verstoord; er zijn veel stuwen

(en dammen) en de inundatiezones zijn in omvang afgenomen. Deze ingrepen zijn vooral

gepleegd om de gronden in de beekdalen geschikt te maken voor landbouw en bebouwing

en om de waterhuishouding beter te kunnen reguleren.

De meren en plassen zijn vaak sterk veranderd door vooral het peilbeheer en de bemaling.

Daarnaast spelen harde oeververdediging en intensief onderhoud een rol. Het strakke peilbe-

heer en de daarmee samenhangende bemaling zijn nodig om wateroverlast te voorkomen en

de recreatie(vaart) te faciliteren. Grote peilvariaties maken zwemlocaties in zoete wateren

minder aantrekkelijk en zijn onhandig bij het afmeren van pleziervaartuigen aan kades en

vaste steigers. Oeververdediging is nodig om afkalving door windgolven te voorkomen. 

Het omliggende land wordt overal intensief gebruikt voor landbouw, bewoning en ander

menselijke activiteiten.

De (grote) rivieren in Rijndelta hebben een belangrijke scheepvaartfunctie. Zij vormen een

onmisbare verbinding tussen de grote zeehavens van Rotterdam en Amsterdam en het

achterland. Dit is een van de redenen voor de aantasting van het natuurlijke karakter van

deze wateren. Ze zijn in grote mate gekanaliseerd en genormaliseerd, er zijn kribben en

stuwen aangelegd en de oevers zijn verhard. De rivieren vormen vooral in het laagland ook

een bedreiging. Daarom zijn dijken gebouwd. Met die dijken zijn inundatiezones verdwenen

en houtwallen gesneuveld. 

werkwijze Duitse deel Rijndelta

sterk veranderde beken

sterk veranderde meren en

plassen

sterk veranderde rivieren
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Figuur 5-3  De procedure van de risicoanalyse met duiding van de locatie waar het in dit rapport aan de orde is
gesteld.

huidige belasting en toestand
(paragraaf 3.1.4)

autonome ontwikkeling en trends
(paragraaf 5.2.1, Technologische ontwikkeling en 6.3)

effect vigerend beleid
(paragraaf 5.2.1, Effect vigerend beleid)

2015 belasting en toestand
(paragraaf 5.2.1, Synthese)

oordeel wel of niet
“at risk”

(paragraaf 5.2.1.)

doel 2015

= feitelijk

= prognose

= prognose

= prognose
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De overgangswateren hebben hetzelfde lot ondergaan als de grote rivieren. Vooral in het

Rotterdamse havengebied zijn de veranderingen ingrijpend.

De Hollandse kustwateren (zowel langs de kust als de territoriale wateren) zijn sterk veran-

derde wateren. De Hollandse kustwateren zijn van karakter veranderd door de aanleg van de

Deltawerken en de Maasvlakte.

5.2 Oppervlaktewaterlichamen met kans niet bereiken GT in 2015

5.2.1 Methodiek bepalen kans niet bereiken GT (oppervlaktewater)

Algemeen

De risicoanalyse is eigenlijk de conclusie van deze rapportage over de stand van zaken: zij

geeft aan van welke wateren de kans bestaat dat zij, als gevolg van belasting met bepaalde

stoffen of als gevolg van morfologische veranderingen, lozingen en onttrekkingen of als

gevolg van andere belastingen, in 2015 niet aan de milieukwaliteitsdoelstellingen voldoen.

Deze prognose gaat uit van de huidige toestand (paragraaf 3.2.5) en belasting (paragraaf 4.1)

In het Nederlandse deel van Rijndelta, in IJsselmeerzuflüsse (NRW) en in Vechte (NI) is de

risicoanalyse steeds op een (iets) andere wijze uitgevoerd. Hierna is waar nodig het onder-

scheid tussen deze gebiedsdelen aangegeven en toegelicht.

In het Nederlandse deel van Rijndelta is bij de inschatting van de toestand in 2015 rekening

gehouden met voor het waterbeheer autonome ontwikkelingen en trends en de effecten van

het vigerende omgevingsbeleid (zie Figuur 5-3 met verwijzing naar de paragrafen uit dit

rapport waar de informatie is gepresenteerd).

Sommige ontwikkelingen, zoals de bevolkingsgroei, de economische en technologische

ontwikkeling en de klimaatverandering, voltrekken zich buiten de invloedsfeer van het water-

beheer, maar kunnen wel voor meer of juist minder belasting van het watersysteem zorgen.

De prognose tot 2015 omtrent de bevolkingsgroei en de economische groei van diverse

sectoren op regionaal niveau staat in hoofdstuk 6. De verwachte klimatologische verande-

ringen zijn besproken in paragraaf 2.2. De andere ontwikkelingen komen in deze paragraaf

aan de orde.

De risicoanalyse moet een koppeling aanbrengen tussen de voorspelde ontwikkelingen, het

effect daarvan op de belasting van de watersystemen en de waterkwaliteitstoestand. 

Een onzekere factor is de feitelijke relatie tussen die verschillende ontwikkelingen. 

Het watersysteem reageert vaak traag op ontwikkelingen van buiten, zodat effecten niet altijd

meetbaar zijn.

De risicoanalyse geeft richting aan het traject na 2004, waarin wordt bepaald welke maat-

regelen nodig zijn om de doelstellingen te realiseren en in hoeverre het monitorings-

programma moet worden aangepast (zie ook hoofdstuk 8).

sterk veranderde overgangswateren

sterk veranderde kustwateren

methodiek risicoanalyse 

verschilt per land

autonome ontwikkelingen

reactie watersysteem op

ontwikkelingen niet altijd duidelijk
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Tabel 5-1       Een overzicht van de doorwerking van het vigerende Nederlandse en internationale beleid.

beleid aard effecten

reductie belasting ecologie

nutriënten zware metalen organische 
microverontreinigingen

stedelijk afvalwater internationaal < 5% P, ± 25% N < 5% < 5%; > 50%: eutrofiëring!  
nonylfenolen Cd/Cu/Ni/Zn & deel PAK’s > norm

mest internationaal < 5% P, ± 5% N < 5% n.v.t. eutrofiëring!
Cd/Cu/Ni/Zn & deel PAK’s > norm

industrie internationaal < 5% P, < 5% N < 5% gebromeerde DEHP & PCB’s > norm
difenylethers > 50%

gewasbescherming internationaal n.v.t. n.v.t. ? endosulfan & isoproturon > norm

onkruidbestrijding internationaal n.v.t. n.v.t. < 5% glyfosaat < MTR, maar > drinkwaternorm 

org. biociden internationaal n.v.t. n.v.t. < 5%; TBT > 50%” TBT > norm

verdroging nationaal toename toename n.v.t. ?; taak PT2’s

NBW nationaal n.v.t. n.v.t. n.v.t. ?; taak PT2’s

RO-beleid nationaal n.v.t. n.v.t. n.v.t. ?; taak PT2’s

reconstructie nationaal N? n.v.t. n.v.t. ?; taak PT2’s

natuur rijkswateren nat.+internat. n.v.t. n.v.t. n.v.t. ?; taak PT2’s

EHS-beleid nationaal n.v.t. n.v.t. n.v.t. ?; taak PT2’s

recreatie & visserij nat.+internat. n.v.t. n.v.t. n.v.t. ?; taak PT2’s

NBW = Nationaal Bestuursakkoord Water
EHS = Ecologische Hoofd Structuur
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Om te bepalen of een waterlichaam de kans loopt de doelstellingen niet te behalen (‘at risk’

is), is het principe ‘one-out, all-out’ gehanteerd: als een van de gebruikte stoffen of ecologi-

sche kwaliteitselementen niet aan de norm voldoet is het waterlichaam ‘at risk’. Om in te

kunnen schatten welke maatregelen nodig zijn is echter meer gedifferentieerde informatie

nodig: welke stoffen/kwaliteitselementen zijn waar en waardoor een probleem? Omdat een

dergelijke prognose voor alle stoffen praktisch onhaalbaar was, is ervoor gekozen niet álle

stoffen in de risicoanalyse te betrekken, maar om te werken met de tien stoffen met de

relatief hoogste concentraties, zie ook paragraaf 3.1.4.

Technologische ontwikkeling

Het lijkt een verantwoorde schatting, dat 50 procent van de economische groei door

autonome technologische ontwikkeling wordt gecompenseerd. Het uitgangspunt daarbij is

dat technologische ontwikkeling ervoor zorgt, dat de milieueffecten van economische en

andere activiteiten afnemen, of liever minder toenemen. Dit effect kan vooral optreden in de

industrie en het verkeer. 

Effect vigerend beleid 

De KRW stelt een resultaatverplichting. Daarom tellen niet de streefbeelden en doel-

stellingen uit beleidsdocumenten, zoals de vierde Nota waterhuishouding, maar telt de

uitvoering van maatregelen, die in nationale regelgeving zijn vastgelegd en waarvan de 

financiering is afgedekt.

Deze paragraaf beschrijft de te verwachten effecten van het huidig beleid op de toestand van

het oppervlaktewater en het grondwater. Tabel 5-1 geeft voor de periode 2004-2015 weer hoe

dit nationale en internationale beleid doorwerkt op de belasting van watersystemen.

Het blijkt dat voortzetting van het beleid zal leiden tot een geringe afname van de belasting

van het oppervlaktewater met nutriënten, zware metalen en de meeste organische micro-

verontreinigingen. Alleen de reductie van de belasting met nonylfenolen, gebromeerde

difenylethers en TBT zal substantieel zijn. De concentraties van al deze stoffen blijven naar

verwachting te hoog om een gezonde ontwikkeling van de ecologie te waarborgen.

Synthese van de ontwikkelingen

Het vertrekpunt voor de synthese van de geprognosticeerde ontwikkelingen is de recht-

evenredigheid tussen autonome ontwikkelingen en de ontwikkeling van de belasting van het

watersysteem; met andere woorden: verdubbeling van omzetvolume in een sector leidt tot

verdubbeling van de milieubelasting, zij het met de volgende restricties.

• Relatief geringe veranderingen (kleiner dan + of -20 procent) spelen waarschijnlijk binnen

de betrouwbaarheidsmarges van de risicoanalyse geen rol van betekenis en kunnen

worden verwaarloosd.

• In de landbouwsector heeft de afname van de veehouderij slechts beperkte invloed op de

ontwikkeling van de belasting met nutriënten. Dat komt doordat het fosfaat dat al in de

bodem zit, sterk bepalend is voor de uitspoeling en de nutriëntrijke kwel. Verandering

van landgebruik werkt wél direct door in het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

uitgangspunt: one-out, all-out; alleen

prognose voor de tien stoffen met de

relatief hoogste concentraties

compenseert 50 procent van

economische groei

huidig beleid waarborgt niet een

gezonde ecologische ontwikkeling

verband tussen ontwikkeling en

belasting van het watersysteem is

rechtevenredig, behalve voor de

veehouderij
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Figuur 5-4  Methodiek voor de kansberekening binnen de risicoanalyse in het Nederlandse deel van RIjndelta.

natuurlijke
waterlichamen

beoordeling op
biologische en morfologische

toestand

oordeel over
Goede Ecologische Toestand

(GET)

kans op
niet halen doelstelling

in 2015 (‘at risk’)

1
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Tabel 5-2  Prognoses voor de ontwikkelingen tot 2015 voor acht stoffen als synthese van de prognoses voor
economie, de technologische ontwikkeling en de effecten van het vigerende beleid.

stof synthese van de ontwikkelingen

N-totaal • De belangrijkste bron van deze stof is de uit- en afspoeling, circa 60 procent van de totale binnenlandse belasting. Ondanks de afname van de productie van de veehouderij wordt aan-
genomen dat de daling van de emissies beperkt zal zijn tot 5 procent. Dit wordt vooral veroorzaakt door de verzadiging van de bodem en de naijling die hierdoor optreedt. Aangezien de 
schattingen voor deze bron een vrij grote onbetrouwbaarheid hebben en de uitspoeling erg afhankelijk is van de specifieke regionale omstandigheden, heeft het geen zin hier onderscheid 
te maken in het reductiepercentage van de verschillende subwerkgebieden. Voor heel Nederland wordt 5 procent aangehouden.

• Voor de tweede belangrijke bron (circa 20 procent): de effluenten, spelen twee factoren een rol. Enerzijds een stijging van de emissies van de effluenten door de bevolkingsgroei en ander
zijds een verwachte stijging van het gemiddelde zuiveringsrendement van de RWZI’s naar 75 procent, wat een daling van het effluent ten opzichte van het jaar 2000 oplevert van circa 25 
procent . Deze reductiefactor wordt gecombineerd met de bevolkingsgroei om te komen tot een prognose per subwerkgebied.

• De atmosferische depositie is de derde grote bron voor N-totaal (circa 9 procent). Hiervoor wordt een reductie aangehouden van 20 procent (afgeleid uit de prognoses die zijn gemaakt 
voor de 5e Milieuverkenningen [6]). Aangezien deze bron is gekoppeld aan het oppervlak van het oppervlaktewater wordt de reductie automatisch naar rato over de subwerkgebieden 
verdeeld. De reductie wordt voor alle gebieden op 20 procent gesteld.

P-totaal • Evenals voor N-totaal, wordt voor P-totaal slechts een beperkte reductie verwacht (maximaal 5 procent) van de belasting uit de belangrijkste bron (circa 44 procent van de totale binne-
landse belasting): de uit- en afspoeling. Hier wordt 5 procent aangehouden voor alle gebieden.

• Voor de tweede grote bron voor deze stof (circa 30 procent): de effluenten wordt een beperkte daling verwacht van de belasting (5 procent) door een lichte stijging van het zuiverings-
rendement bij een aantal RWZI’s. Daarnaast zal de emissie stijgen met de bevolkingsgroei per subwerkgebied.

• De lozingen vanuit de kunstmestfabrieken vormen de derde grote bron voor P-totaal (13 procent van de totale binnenlandse belasting in 2000). Inmiddels zijn deze lozingen sterk gere-
duceerd door de beëindiging van de productie van fosfaatkunstmest bij de twee grootste producenten. In 2002 was al een afname van ruim 95 procent bereikt. Aangezien beide fabrieken 
in Rijn-West zijn gelegen wordt alleen voor dit subwerkgebied een index van 0,05 gebruikt.

koper • Voor koper vormt, volgens de laatste onderzoeksgegevens van Alterra, de uitspoeling uit bodems de grootste binnenlandse bron (39 procent). Deze schattingen zijn overigens nog vrij 
onzeker. Het grootste deel hiervan betreft uitspoeling uit landbouwbodems (circa 75 procent), de rest is uitspoeling uit natuurlijke bodems. De belasting van de bodem wordt voornamelijk 
bepaald door de koper in de mest. Voor de reductie van zware metalen uit mest wordt een percentage van (maximaal) 5 procent aangehouden. Hierbij speelt de oplading van de bodem en 
de naijling die optreedt bij vermindering van mestgiften een rol. Voor alle gebieden wordt analoog aan P-totaal een reductie van 5 procent aangehouden.

• De effluenten van de RWZI’s vormen ook een belangrijke bron van koper (15 procent van de binnenlandse belasting). Het zuiveringsrendement van koper is al gedurende een aantal jaren 
vrij stabiel (circa 85 procent). Grootschalige vervanging van koperen waterleidingen vindt op dit moment niet plaats, dus de aanvoer op de RWZI’s zal niet wezenlijk afnemen. Voor deze 
bron is slechts een beperkte reductie te verwachten van maximaal 5 procent. Daarnaast zal de emissie stijgen met de bevolkingsgroei per subwerkgebied.

• De atmosferische depositie op oppervlaktewater veroorzaakt 9 procent van de totale binnenlandse belasting voor koper. De depositie wordt grotendeels (circa 80 procent) veroorzaakt door
emissies in het buitenland. Over de buitenlandse ontwikkelingen zijn geen gegevens bekend, zodat deze bron constant wordt verondersteld in de periode tot 2015.

• De uitloging van de antifouling van recreatievaartuigen is een bron die voor 9 procent van de binnenlandse belasting zorgt. Door het verbod op koperhoudende antifouling zal de emissie 
waarschijnlijk in 2015 zijn beëindigd. Dit resulteert in een reductie van 100 procent voor alle gebieden.

• De uitloging van koper uit zeeschepen in havens bepaalt 7 procent van de binnenlandse belasting. Er bestaat hiervoor geen (inter)nationale regelgeving. Het aantal zeeschepen is al jaren 
vrij stabiel. Als gevolg van de verwachte afname van het gebruik van TBT als coating voor zeeschepen en het ontbreken van milieuvriendelijke alternatieven, kunnen we een toename 
verwachten van het gebruik van koperhoudende antifouling. Hier wordt gerekend met een toename van de koperhoudende antifouling van 10 procent van de zeeschepen naar 70 procent in
2015: de emissies nemen dan met een factor 7 toe in 2015.

zink • Voor zink vormt, volgens het al bij koper genoemde onderzoek van Alterra, de uitspoeling uit bodems de enige bepalende binnenlandse bron (circa 90 procent). Deze schattingen zijn nog 
vrij onzeker. Het grootste deel hiervan betreft uitspoeling uit landbouwbodems (circa 75 procent), de rest is uitspoeling uit natuurlijke bodems. De belasting van de bodem wordt voorna
melijk bepaald door de zink in de mest. Voor de reductie van zware metalen uit mest wordt een percentage van (maximaal) 5 procent aangehouden. Hierbij speelt de oplading van de 
bodem en de naijling die optreedt bij een vermindering van mestgiften een rol. Voor alle gebieden wordt 5 procent reductie aangehouden.

nikkel • Ook voor nikkel vormt, volgens het onderzoek van Alterra, de uitspoeling uit bodems de belangrijkste binnenlandse bron (84 procent). Deze schattingen zijn overigens nog vrij onzeker. 
Het grootste deel hiervan betreft uitspoeling uit landbouwbodems (ca. 85 procent), de rest is uitspoeling uit natuurlijke bodems. Niet de mest, maar de verwering van natuurlijke mineralen
is de belangrijkste oorzaak van de uitspoeling van nikkel. Het is niet te verwachten dat hierin significante veranderingen optreden vóór 2015. De belasting wordt constant in de tijd 
verondersteld.

• De effluenten van de RWZI’s vormen ook een belangrijke bron van nikkel (9 procent van de binnenlandse belasting). Het zuiveringsrendement van nikkel is al gedurende een aantal jaren 
vrij stabiel (circa 45 procent). Voor deze bron is nog slechts een beperkte reductie te verwachten van maximaal 5 procent. Daarnaast zal de emissie stijgen met de bevolkingsgroei per 
subwerkgebied.

fluor- • De grootste bron van fluorantheen is de atmosferische depositie (52 procent). Er zijn geen gegevens beschikbaar over de ontwikkelingen van de binnen- en buitenlandse emissies naar 
antheen lucht, zodat deze bron constant wordt verondersteld in de periode tot 2015.

• Als tweede bron (20 procent) gelden de emissies ten gevolge van de uitloging van gecreosoteerd hout in de waterbouw. Er wordt geen nieuw gecreosoteerd hout meer toegepast. Het 
betreft hier alleen de emissies van de bestaande opstand. Wanneer we rekenen met een levensduur van het hout van 25 jaar, zal de emissie in 2015 volgens schattingen uit de 
Watersysteemverkenningen [9] zijn afgenomen met circa 75 procent. Voor alle gebieden houden we deze reductie van 75 procent aan.

• Tenslotte is een belangrijke bron de coating van de binnenvaartschepen (17 procent). Aangenomen wordt dat door het verbod op het gebruik van PAK-houdende coating in Nederland en in
Duitsland de emissies in 2015 zijn gedaald met 90 procent (voor alle gebieden).

benzo(a) • De belangrijkste bron is de coating van de binnenvaartschepen (51 procent). Aangenomen wordt dat door het verbod op het gebruik van PAK-houdende coating in Nederland en in 
pyreen Duitsland de emissies in 2015 zijn gedaald met 90 procent (voor alle subwerkgebieden).

• De tweede grote bron van benzo(a)pyreen is de atmosferische depositie (31 procent). Er zijn geen gegevens beschikbaar over de ontwikkelingen van de binnen- en buitenlandse emissies 
naar lucht, zodat deze bron constant wordt verondersteld in de periode tot 2015.

• De derde bron zijn de emissies uit de regenwaterriolen (7 procent), die vooral bepaald worden door de atmosferische depositie. In verband met de toename van het afkoppelen van verhard
oppervlak kunnen we een stijging van de emissies verwachten op basis van de nota Strategie aanpak microverontreinigingen communaal afvalwater. Hiervoor wordt dan ook dezelfde trend
als voor de depositie aangehouden: constant tot 2015.

PCB’s • De enige bekende bron voor deze stof is de atmosferische depositie. Andere mogelijke bronnen zoals zuiveringsslib en nalevering uit waterbodems zijn niet gekwantificeerd. Er is geen 
productie of gebruik van PCB’s in Nederland en de depositie komt geheel uit het buitenland. Op basis van onderzoek van TNO [8] schatten we de reductie van de depositie in 2015 op circa
50 procent, vooral ten gevolge van internationale regelgeving voor luchtemissies. Deze reductie wordt voor alle subwerkgebieden aangehouden.  

beoordeling stoffen op beoordeling fysische-chemie
Goede Chemisch Toestand Goede Ecologische Toestand

(GCT) (GET)

kunstmatige sterk veranderde
waterlichamen waterlichamen
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De resultaten van de synthese zijn in Tabel 5-2 per stof weergegeven. Hierin is de verwachte

klimaatverandering niet verdisconteerd. Voor het Duitse deel van Rijndelta is geen soort-

gelijke inschatting van de ontwikkelingen in de belastingen beschikbaar.

De risicoanalyse is in het Nederlandse deel van Rijndelta nog niet volwaardig. De verwachte

ontwikkelingen zijn grof en conservatief ingeschat en het inzicht in de effecten van de 

economische ontwikkeling op het waterbeheer is nog onvolledig. Er zit daarom een grote

foutenmarge in de gepresenteerde prognoses. Voor geen van de variabelen is de prognose

voldoende onderbouwd. Er is dus geen goede reden om te veronderstellen dat de situatie in

het waterbeheer in 2015 veel zal afwijken van de huidige situatie. Bovendien lijken,door de

oogharen kijkend, positieve en negatieve ontwikkelingen elkaar te compenseren. 

Dit betekent dat ervan is uitgegaan dat de situatie in 2015 vrijwel gelijk is aan de huidige

situatie. Op hoofdlijnen geeft de risicoanalyse hetzelfde beeld als de beschrijving van de

huidige toestand (paragraaf 3.1.4). Na 2004 is dan ook een vervolgtraject nodig voor het

inwinnen van informatie en het verdiepen van inzichten.

In het Duitse deel van Rijndelta is in het kader van de inventarisatie geen inschatting

gemaakt van de toekomstige ontwikkeling van de belastingen (zoals in Tabel 5-2), omdat

zulke prognoses, net zoals in Nederland, als zeer onzeker worden beschouwd.  

5.2.2 Oppervlaktewateren met kans niet bereiken GT

Om de kans op het niet bereiken van de doelstelling in 2015 te kunnen bepalen, zijn de

waterlichamen in het Nederlandse deel van Rijndelta op verschillende manieren beoordeeld.

Figuur 5-4 illustreert hoe deze beoordelingen voor wateren met verschillende status leiden

tot de aanduiding al dan ‘niet at risk’.

Stap 1

De stoffen in alle waterlichamen zijn beoordeeld op het behalen van de Goede Chemische

Toestand (GCT, prioritaire en 76/464/EG-stoffen, stap 1a) en op het behalen van de Goede

Ecologische Toestand (GET, onder andere nutriënten en stroomgebiedsrelevante stoffen,

stap 1b).

Voor de kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen is dit de basis voor het bepalen van

de kans op het niet behalen van de doelstellingen in 20156.

Stap 2

Alleen de natuurlijke wateren zijn beoordeeld op de biologische en morfologische toestand. 

Stap 3

Op basis van de uitkomst van stap 1b én stap 2 is alleen voor de natuurlijke waterlichamen

een oordeel gegeven over het behalen van de GET. Dit levert samen met de uitkomst van

stap 1a de kans op het niet behalen van de doelstellingen in 2015 op.

risicoanalyse nog niet volwaardig

M A A R T  2 0 0 5

6 Voor de aanwijzing als sterk veranderd of kunstmatig is immers eerder al aangegeven dat de GET in 2015 niet wordt gehaald ten
gevolge van hydromorfologische ingrepen. Daar is met name gekeken naar de biologische effecten. De stoffen uit de GET zijn daarom
separaat in deze risicoanalyse meegenomen. 
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Tabel 5-4  Het aantal oppervlaktewaterlichamen met de kans op overschrijding van de doelstellingen 
(GET) in 2015 (uitkomst stap 1b)

Tabel 5-3  De kans op overschrijding van de doelstellingen (GCT,  voorlopige FHI-normen) in 2015 
(uitkomst stap 1a), uitgedrukt in het percentage waterlichamen met een overschrijding ten opzichte 
van het aantal bemeten waterlichamen.

beschrijvingseenheid nutriënten PCB’s bestrijdings zware metalen
(aantal oppervlakte- middelen

waterlichamen) totaal-N totaal-P som 7 dichloorfvos koper zink

hoofdstroom Rijn (21) 71% van 21 33% van 21 90%van 21 0% van 0 76% van 21 5% van 21

Rijn-West (127) 68% van 115 77% van 118 3% van 30 0% van 0 70% van 93 17% van 95

Rijn-Oost (84) 82% van 22 59% van 22 100% van 22 0% van 0 86% van 22 45% van 22

Rijn-Midden (111) 37% van 111 45% van 111 100% van 111 100% van 81 78% van 111 40% van 111

Rijn-Noord (38) 100% van 38 100% van 38 100% van 38 100% van 15 100% van 38 100% van 38

: geen informatie
: overschrijding in 0% van de waterlichamen
: overschrijding in 1-25% van de waterlichamen
: overschrijding in 26-50% van de waterlichamen
: overschrijding in 51-75% van de waterlichamen
: overschrijding in 76-100% van de waterlichamen

overschrijding is uitgedrukt als % van de waterlichamen, waarvoor informatie beschikbaar is
71% van 12 : overschrijding in 71% van de 12 waterlichamen, waarvoor informatie beschikbaar is

beschrijvingseenheid           PAK bestrijdingsmiddelen zwaar metaal
(aantal oppervlakte-
waterlichamen) benzo(k)fluor-antheen chloorfenvinfos endosulfan nikkel

hoofdstroom Rijn (21) 95% van 20 13% van 18 100% van 6 19% van 21

Rijn-West (127) 53% van 45 0% van 1 0% van 0 23% van 87

Rijn-Oost (84) 32% van 22 100% van 4 7% van 14 55% van 22

Rijn-Midden (111) 100% van 111 100% van 79 100% van 64 22% van 111

Rijn-Noord (38) 100% van 38 20% van 15 22% van 27 100% van 38

: geen informatie
: overschrijding in 0% van de waterlichamen
: overschrijding in 1-25% van de waterlichamen
: overschrijding in 26-50% van de waterlichamen
: overschrijding in 51-75% van de waterlichamen
: overschrijding in 76-100% van de waterlichamen

overschrijding is uitgedrukt als % van de waterlichamen, waarvoor informatie beschikbaar is
71% van 12 : overschrijding in 71% van de 12 waterlichamen, waarvoor informatie beschikbaar is
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Kans niet bereiken GCT

(Nederlandse deel, stap1a)

Tabel 5-3 geeft een beeld van de prognose voor het Nederlandse deel van Rijndelta. Gegeven

is het percentage van het aantal waterlichamen dat ‘at risk’ is voor de prioritaire en

76/464/EG-stoffen.

De PAK benzo(k)fluorantheen onderscheidt zich in negatieve zin. In de hoofdstroom van de

Rijn en de regionale wateren van Rijn-Midden en Rijn-Noord worden ook in 2015 nog veel

normoverschrijdingen verwacht. Alleen het bestrijdingsmiddel chloorfenvinfos lijkt in Rijn-

West te voldoen aan de Goede Chemische Toestand.

Voor de natuurlijke wateren in het Nederlandse deel van Rijndelta geldt voor wat betreft de

chemische stoffen (bijlage IX en X van de KRW) het volgende:

• Rijn-West:

•• Naardermeer: ‘mogelijk at risk’;

•• natuurlijke duinplassen Voorne: ‘at risk’;

•• duingebied Noorderkwartier (gebufferd): ‘at risk’;

•• duingebied Noorderkwartier (kalkrijk): ‘at risk’;

• Rijn-Noord:

•• duinmeertjes op de waddeneilanden: onbekend;

•• Waddenzee: ‘at risk’

•• waddenkust: ‘at risk’.

Kans niet bereiken GET voor stoffen

(Nederlandse deel Rijndelta, stap 1b)

De analyse voor de overige stoffen die een rol spelen bij het al dan niet behalen van de

Goede Ecologische Toestand heeft voor het Nederlandse deel van Rijndelta geleid tot het

beeld van Tabel 5-4.

De PCB’s en koper vallen op in negatieve zin. Daarnaast voldoen ook veel waterlichamen

niet aan de normen voor nutriënten en dichloorvos. 

Voor de natuurlijke wateren in het Nederlandse deel van Rijndelta geldt voor wat betreft de

ecologisch relevante stoffen het volgende:

• Rijn-West:

•• Naardermeer: geen gegevens;

•• natuurlijke duinplassen Voorne: ‘at risk’;

•• duingebied Noorderkwartier (gebufferd): ‘niet at risk’;

•• duingebied Noorderkwartier (kalkrijk): ‘niet at risk’;

• Rijn-Noord:

•• duingebied op de waddeneilanden: ‘at risk’;

•• Waddenzee: ‘at risk’;

•• waddenkust: ‘at risk’;

benzo(k)fluorantheen is groot probleem

in Nederlandse deel Rijndelta

PCB’s, koper en nutriënten zijn groot

probleem in Nederlandse deel Rijndelta

M A A R T  2 0 0 5
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Figuur 5-5  De methodiek voor de risicoanalyse in IJsselmeerzuflüsse (NRW)
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Kans niet bereiken GET voor biologie en morfologie

(Nederlandse deel RIjndelta, stap 2)

Voor de natuurlijke wateren in het Nederlandse deel van Rijndelta geldt voor wat betreft de

biologie en morfologie het volgende:

• Rijn-West:

•• Naardermeer: geen gegevens;

•• natuurlijke duinplassen Voorne: geen gegevens;

•• duingebied Noorderkwartier (gebufferd): ‘mogelijk at risk’;

•• duingebied Noorderkwartier (kalkrijk): ‘at risk’;

• Rijn-Noord:

•• duigebied op de waddeneilanden: ‘niet at risk’;

•• Waddenzee: ‘at risk’;

•• waddenkust: ‘at risk’;

Kans op niet bereiken GET

(Nederlandse deel Rijndelta, stap 3)

Een oordeel over het al dan niet bereiken van de GET in 2015 is alleen voor de natuurlijke

wateren relevant. Op basis van het voorgaande (stappen 1a, 1b en 2) en het principe ‘one

out, all out’ blijkt dat geen van de negen Nederlandse natuurlijke wateren in 2015 de Goede

Ecologische Toestand zal bereiken.

Methodiek risicoanalyse Duitse deel Rijndelta

De risicoanalyse is in het Duitse deel van Rijndelta gebeurd op grond van de beschrijving

van de huidige toestand (uitgangssituatie), gebruik makend van de kennis over de belasting

van het oppervlaktewater. Er is onderscheid gemaakt tussen waterlichamen die waarschijnlijk

de goede toestand zullen bereiken en waterlichamen die waarschijnlijk niet de goede

toestand zullen bereiken. Daarnaast zijn er waterlichamen waarover geen uitspraak kan

worden gedaan, doordat gegevens ontbreken of de beoordelingsbasis onduidelijk is. 

Deze wateren zullen in de planvormingsfase nader worden onderzocht om duidelijkheid te

krijgen over de kans dat zij de doelstellingen van de KRW zullen bereiken. Bij de integrale

analyse zijn alle waterlichamen betrokken, ongeacht of ze nou als natuurlijk, kunstmatig of

voorlopig als sterk veranderd zijn aangewezen. Dit is in overeenstemming met de principes

van de ICBR, die in het document over de 'Eerste analyse volgens de Kaderrichtlijn water en

de relatie met de milieudoelen' rekent op een zo transparant mogelijke classificatie van alle

wateren. Toekomstige maatregelen en prognoses van de situatie tot 2015 worden om boven-

genoemde redenen in Duitsland niet bij de integrale analyse betrokken.

Methodiek risicoanalyse IJsselmeerzuflüsse (NRW)

De risicoanalyse voor alle stromende wateren in IJsselmeerzufüsse (NRW) is gebeurd in

verschillende stappen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de ecologische en de chemi-

sche toestand (zie Figuur 5-5).

alle natuurlijke wateren in het Neder-

landse deel van Rijndelta ‘at risk’

M A A R T  2 0 0 5



= kandidaat sterk veranderde waterlichamen + = bereiken doelstellingen waarschijnlijk, ‘niet at risk’ (situatie 2004)
= kunstmatige waterlichamen ? = bereiken doelstellingen onduidelijk, ‘mogelijk at risk’ (situatie 2004)

- = bereiken doelstellingen onwaarschijnlijk, ‘at risk’ (situatie 2004)

1 3 2

Tabel 5-5  Resultaten risicoanalyse oppervlaktewaterlichamen in IJsselmeerzuflüsse (NRW).
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DE_NRW_928_122787 Issel - - - - ? - - -
DE_NRW_928_137370 Issel - - - - - - ? -
DE_NRW_928_145000 Issel - - - - ? - ? -
DE_NRW_928_156400 Issel - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928_158770 Issel - ? ? - - - ? -
DE_NRW_928_162450 Issel - ? - - - - ? -
DE_NRW_928_165368 Issel - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928_175300 Issel - ? - - ? - ? -
DE_NRW_92812_0 Löchter Mühlenbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_928122_0 Waldbach - ? ? - - - ? -
DE_NRW_928136_0 Winzelbach - ? - - ? - ? -
DE_NRW_92814_0 Drevenacker Landwehr - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928152_0 Brüner Mühlenbach - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928152_6600 Brüner Mühlenbach - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928154_0 Wolfsgraben - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928156_0 Königsbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_928156_1000 Königsbach - ? - - ? - ? -
DE_NRW_92816_0 Kleine Issel - ? - - ? - ? -
DE_NRW_92816_6900 Kleine Issel - ? - - ? - ? -
DE_NRW_92818_0 Klevesche Landwehr - ? - - ? - ? -
DE_NRW_92818_5100 Klevesche Landwehr - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928182_0 Wolfstrang - ? - - ? - ? -
DE_NRW_9282_5014 Bocholter Aa - ? - - - - ? -
DE_NRW_9282_26765 Bocholter Aa - - - - - - ? -
DE_NRW_9282_36375 Bocholter Aa - - - - ? - ? -
DE_NRW_9282_38434 Bocholter Aa - - - - ? - ? -
DE_NRW_9282_39885 Bocholter Aa - - - - ? - ? -
DE_NRW_9282_43690 Bocholter Aa - - - - ? - ? -
DE_NRW_9282_45407 Bocholter Aa - - ? - ? - ? -
DE_NRW_9282_51100 Bocholter Aa + ? ? ? ? ? ? ?
DE_NRW_9282_53600 Bocholter Aa - ? ? - ? - ? -
DE_NRW_92822_0 Vennbach - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928232_0 Thesingbach - ? ? - - - ? -
DE_NRW_928232_3000 Thesingbach - ? ? - - - ? -
DE_NRW_928234_0 Rindelfortsbach - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928234_3800 Rindelfortsbach - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928236_0 Messlingbach - ? ? - - - ? -
DE_NRW_928236_2500 Messlingbach - ? ? - - - ? -
DE_NRW_92824_0 Borkener Aa - ? - - ? - ? -
DE_NRW_92824_2278 Borkener Aa - ? ? - ? - ? -
DE_NRW_92824_8900 Borkener Aa - ? ? - ? - ? -
DE_NRW_928242_0 Wichersbach - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928242_2890 Wichersbach - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928244_0 Döringbach - - - - - - ? -
DE_NRW_928244_5100 Döringbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_928252_0 Knüstingbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_928252_5200 Knüstingbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_928258_0 Rümpingbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_92826_0 Rheder Bach - ? - - - - ? -
DE_NRW_92826_3600 Rheder Bach - ? - - - - ? -
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De ecologische toestand is beschreven aan de hand van biologische kwaliteitselementen,

ondersteunende hydromorfologische kwaliteitselementen, ondersteunende algemeen fysisch-

chemische elementen en specifieke synthetische en niet-synthetische stoffen voorzover deze

niet in de chemische toestand worden beschouwd.

Als hulpgrootheden voor de biologische kwaliteitselementen (stap 1) zijn gebruikt:

• de biologische waterkwaliteit, die is gekenschetst door biologische tekortkomingen die 

te wijten zijn aan de zuurstofhuishouding, met name door makkelijk afbreekbare, 

organische stoffen en andere belastingen. Hiermee is een deel van de situatie met het oog

op de makrozoobenthos weergegeven;

• de waterstructuurkwaliteit, die in IJsselmeerzuflüsse (NRW) gebiedsdekkend bekend is.

Voor de ondersteunende fysisch-chemische kwaliteitselementen (stap 2; zuurstof totaal stik-

stof, ammoniumstikstof, chloride, temperatuur, zuurgraad en totaal-fosfor) is gebruikgemaakt

van omvangrijke datasets van de watermonitoring (‘Gewässerüberwachung’) in IJsselmeer-

zuflüsse (NRW). 

De visstand is als indicator voor de hydromorfologische kwaliteit gebruikt (stap 3). Omdat de

gegevens over de visstand slechts in beperkte mate beschikbaar zijn, is daarnaast gewerkt met

gegevens over stuwen, voorzien van een deskundigenoordeel.

De biologisch-ecologische toestand is samengesteld uit deze drie kwaliteitselementen. 

Voor elke variabele zijn er afzonderlijke criteria en voor de combinatie ervan zijn er aggregatie-

voorschriften (zie Bijlage 5). Deze zijn uitvoerig beschreven in leidraden van Nordrhein-West-

falen. Bij de risicoanalyse is net als in het Nederlandse deel van Rijndelta, het ‘worst case’ prin-

cipe gehanteerd: als maar één element niet aan de criteria voldoet, wordt het waterlichaam

onafhankelijk van de andere elementen hooguit als ‘matig’ geclassificeerd (‘one out, all out’).

Bij de beschrijving van de chemisch-ecologische toestand zijn specifieke, synthetische en niet-

synthetische stoffen beschouwd, niet zijnde prioritaire of 76/464/EG-stoffen. In IJsselmeer-

zuflüsse (NRW) zijn hieronder begrepen de stoffen of stofgroepen uit bijlage VIII van de KRW,

zoals AOX, TOC, nitriet en sulfaat. Voor al deze stoffen zijn gegevens uit de immissiemonito-

ring (‘Immissionsüberwachung’) voorhanden.

De chemische toestand is beschreven aan de hand van de stoffen en stofgroepen uit bijlage IX

(76/464/EG-stoffen) en bijlage X (prioritaire stoffen) van de KRW.

Resultaten risicoanalyse IJsselmeerzuflüsse (NRW)

De resultaten van de risicoanalyse in beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) zijn

samengevat in Tabel 5-5.

Tabel 5-5 laat zien, dat het op grond van de waterkwaliteit en de structuurkwaliteit voor meer

dan 90 procent van de waterlichamen in de beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW)

onwaarschijnlijk is dat de doelstelling wordt bereikt (stand van zaken 2004). De onduidelijke

situatie rond de gegevens over de visfauna zorgt ervoor, dat van geen enkel waterlichaam

duidelijk kan worden uitgesproken dat het bereiken van de doelstelling voor de ecologische

toestand waarschijnlijk is. 

biologische kwaliteitselementen

fysisch-chemische kwaliteitselementen

hydromorfologische

kwaliteitselementen

biologisch-ecologische toestand

chemisch-ecologische toestand

chemische toestand

biologische waterkwaliteit, structuur-

kwaliteit en nutriënten een groot

probleem in IJsselmeerzuflüsse (NRW)
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Tabel 5-5  Resultaten risicoanalyse oppervlaktewaterlichamen in IJsselmeerzuflüsse (NRW) (vervolg).
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= kandidaat sterk veranderde waterlichamen + = bereiken doelstellingen waarschijnlijk, ‘niet at risk’ (situatie 2004)
= kunstmatige waterlichamen ? = bereiken doelstellingen onduidelijk, ‘mogelijk at risk’ (situatie 2004)

- = bereiken doelstellingen onwaarschijnlijk, ‘at risk’ (situatie 2004)

DE_NRW_928262_0 Messingbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_928262_4577 Messingbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_928272_0 Kettelerbach - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928272_2400 Kettelerbach - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928274_0 Pleystrang - ? ? - ? - ? -
DE_NRW_928274_2133 Pleystrang - ? ? - ? - ? -
DE_NRW_92828_0 Holtwicker Bach - - - - - - ? -
DE_NRW_92828_8684 Holtwicker Bach - - - - - - ? -
DE_NRW_92828_17026 Holtwicker Bach - ? - - - - ? -
DE_NRW_92828_19576 Holtwicker Bach - ? - - - - ? -
DE_NRW_928282_0 Reyerdingsbach - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928282_3800 Reyerdingsbach + ? - - ? - ? -
DE_NRW_92832_40140 Schlinge - - ? - - - ? -
DE_NRW_9284_44029 Berkel - - - - ? - - -
DE_NRW_9284_66960 Berkel - - - - ? - - -
DE_NRW_9284_68982 Berkel - - - - ? - - -
DE_NRW_9284_95475 Berkel - - - - ? - ? -
DE_NRW_9284_98224 Berkel - - - - ? - ? -
DE_NRW_9284_110000 Berkel - - - - ? - ? -
DE_NRW_9284_112100 Berkel - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928412_0 Varlarer Mühlenbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_928412_1900 Varlarer Mühlenbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_92842_0 Honigbach - ? - - ? - ? -
DE_NRW_92844_0 Felsbach - ? ? - ? - ? -
DE_NRW_92844_5300 Felsbach - ? ? - ? - ? -
DE_NRW_928452_0 Leppingwelle - ? - - - - ? -
DE_NRW_92846_0 Ölbach - - - - ? - ? -
DE_NRW_92846_2900 Ölbach - - - - ? - ? -
DE_NRW_92846_5316 Ölbach - - - - ? - ? -
DE_NRW_928462_0 Moorbach - ? ? - ? - ? -
DE_NRW_928472_0 Huningbach - - ? - ? - ? -
DE_NRW_928474_0 Emrichbach - - ? - - - ? -
DE_NRW_928476_5282 Ramsbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_928482_10943 Wellingbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_9284822_8303 Vitiverter Bach - ? + - - - ? -
DE_NRW_9284822_11200 Vitiverter Bach - ? + - - - ? -
DE_NRW_928484_6659 Beurserbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_92852_58481 Ahauser Aa - - - - - - - -
DE_NRW_92852_68639 Ahauser Aa - - - - - - - -
DE_NRW_92852_74634 Ahauser Aa - - - - - - ? -
DE_NRW_92852_77785 Ahauser Aa - - - - - - ? -
DE_NRW_928526_0 Brockbach - ? ? - ? - ? -
DE_NRW_928528_0 Flörbach II - ? - - ? - ? -
DE_NRW_9286_144282 Vechte - - - - ? - ? -
DE_NRW_9286_154662 Vechte - - - - - - - -
DE_NRW_9286_161512 Vechte - - - - - - - -
DE_NRW_9286_166212 Vechte + - - - - - - -
DE_NRW_9286_180112 Vechte - ? - - - - - -
DE_NRW_928612_0 Burloer Bach + ? - - ? - ? -
DE_NRW_928612_2500 Burloer Bach ? ? - - ? - ? -
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Bij de fysisch-chemische parameters zijn het vooral totaal-stikstof en totaal-fosfor die de

situatie nadelig beïnvloeden. Wat betreft specifieke synthetische en niet-synthetische schade-

lijke stoffen die in de analyse van de ecologische toestand een rol spelen, zijn 63 waterli-

chamen zodanig belast dat het bereiken van de doelstelling onwaarschijnlijk is. Dat heeft

vooral te maken met parameters die duiden op aanvullende voedingsstoffen zoals TOC.

Daarom wordt ingeschat dat van 151 waterlichamen het bereiken van de doelstelling voor de

ecologische toestand onwaarschijnlijk is en van drie waterlichamen onduidelijk. Van geen

enkel waterlichaam in de beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) is na de eerste

analyse het bereiken van de doelstelling waarschijnlijk.

Het niet bereiken van de goede chemische toestand (in 13 procent van de waterlichamen) of

onduidelijkheid daarover (in 87 procent van de waterlichamen) wordt in IJsselmeerzuflüsse

(NRW) veroorzaakt door de volgende stoffen of stofgroepen:

• bestrijdingsmiddelen: diuron, atrazine, simazine en isoproturon;

• PAK: anthraceen, bezo(a)pyreen, bezo(b)fluorantheen, benzo(ghi)peryleen, fluorantheen

en indeno(1,2,3-c,d)peryleen;

• zware metalen: lood, cadmium, kwik en nikkel.

De bestrijdingsmiddelen en lood zijn zeer wijd verspreid in IJsselmeerzuflüsse (NRW).

Alles bij elkaar genomen is van geen enkel waterlichaam het bereiken van de doelstelling

waarschijnlijk. Van drie waterlichamen (Bocholter Aa, Wirloksbach en Strohtbach) is 

het onduidelijk of het doel zal worden bereikt en van alle overige waterlichamen is dat

onwaarschijnlijk. Vooral voor de inschatting van de visfauna en de belasting met schadelijke

stoffen ontbreken op veel plaatsen gegevens. Die moeten in de volgende monitoring worden

aangevuld.

Methodiek risicoanalyse Vechte (NI)

In de beschrijvingseenheid Vechte (NI) richt de risicoanalyse zich op de inschatting hoe de

belastingen van zowel stoffen als morfologische ingrepen uitwerken op de waterlichamen en

of met deze belastingen de goede ecologische toestand kan worden bereikt. Bij de bepaling

of de doelstellingen al dan niet worden gehaald, is ook vastgesteld hoe gevoelig de opper-

vlaktewaterlichamen zijn voor antropogene invloeden. 

Dit vereist de volgende stappen:

• verzamelen van immissie- en kwaliteitsgegevens waarmee de huidige of uitgangssituatie

wordt beschreven;

• integraal beoordelen van deze gegevens per waterlichaam of groep van waterlichamen;

• beschrijven van veranderingen in de toestand van de waterlichamen tussen nu en 2015

voorzover die bekend zijn. Uitgangspunt hierbij is de huidige toestand; er is geen

rekening gehouden met toekomstige maatregelen.

In Vechte (NI) zijn gebiedsdekkende immissiegegevens beschikbaar die ook al voor de kwali-

teitsbeoordeling zijn gebruikt. Ze zijn voor een eerste inschatting ingezet.

De goede ecologische toestand is opgebouwd uit twee kwaliteitscomponenten:

• de biologische elementen (vis, benthos en waterflora);

• de specifieke, verontreinigende stoffen uit bijlage VIII van de KRW.

chemische toestand in

IJsselmeerzuflüsse (NRW): veel

onduidelijk, rest ‘at risk’

ecologische toestand
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Tabel 5-5  Resultaten risicoanalyse oppervlaktewaterlichamen in IJsselmeerzuflüsse (NRW) (vervolg)
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= kandidaat sterk veranderde waterlichamen + = bereiken doelstellingen waarschijnlijk, ‘niet at risk’ (situatie 2004)
= kunstmatige waterlichamen ? = bereiken doelstellingen onduidelijk, ‘mogelijk at risk’ (situatie 2004)

- = bereiken doelstellingen onwaarschijnlijk, ‘at risk’ (situatie 2004)

DE_NRW_928614_0 Feldbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_928616_0 Gauxbach + ? - - ? - ? -
DE_NRW_92862_0 Steinfurter Aa - - - - ? - - -
DE_NRW_92862_23699 Steinfurter Aa - - - - ? - - -
DE_NRW_92862_39200 Steinfurter Aa + ? - - ? - - -
DE_NRW_928624_0 Neben Aa - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928624_3500 Neben Aa - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928626_0 Wirloksbach + ? ? ? ? ? ? ?
DE_NRW_928626_4600 Wirloksbach - ? ? - ? - ? -
DE_NRW_928628_0 Leerbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_9286292_0 Düsterbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_928632_11985 Eileringsbecke - ? - - - - ? -
DE_NRW_9286322_0 Lambert I - ? - - - - ? -
DE_NRW_9286322_2725 Lambert I - ? - - - - ? -
DE_NRW_9286322_5000 Lambert I - ? - - - - ? -
DE_NRW_9286328_3686 Wüstegraben - ? - - - - ? -
DE_NRW_9286328_6700 Wüstegraben - ? - - - - ? -
DE_NRW_92864_45232 Dinkel - - - - - - ? -
DE_NRW_92864_46918 Dinkel - - - - ? - ? -
DE_NRW_92864_49134 Dinkel - - - - ? - ? -
DE_NRW_92864_63763 Dinkel - - - - ? - ? -
DE_NRW_92864_82963 Dinkel - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928642_0 Legdener Mühlenbach - - - - ? - ? -
DE_NRW_928642_2500 Legdener Mühlenbach - ? - - ? - ? -
DE_NRW_928644_0 Asbecker Mühlenbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_928644_3806 Asbecker Mühlenbach - ? - - ? - ? -
DE_NRW_9286452_0 Hülsbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_9286452_6200 Hülsbach + ? - - - - ? -
DE_NRW_9286454_0 Strothbach - ? ? - ? - ? -
DE_NRW_9286454_7900 Strothbach + ? ? ? ? ? ? ?
DE_NRW_9286456_2429 Flörbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_928646_4526 Hellingbach - ? - - - - ? -
DE_NRW_928646_10000 Hellingbach - ? ? - - - ? -
DE_NRW_9286462_0 Hornebecke + ? - - - - ? -
DE_NRW_9286462_5400 Hornebecke - ? - - - - ? -
DE_NRW_27992_6670 Große Wässerung - ? + - ? - ? -
DE_NRW_279922_0 Kranenburger Bach - ? - - - - - -
DE_NRW_2799222_0 Groesbeecker Bach - ? - - - - - -
DE_NRW_279924_1721 Hauptwässerung - ? - - + - - -
DE_NRW_2799242_0 Bosse Wässerung - ? - - + - + -
DE_NRW_27998_9057 Die Wild - ? - - ? - - -
DE_NRW_27998_19275 Die Wild - ? - - ? - - -

statistiek bereiken doelstellingen, situatie 2004
aantal waterlichamen waarschijnlijk 10 0 3 0 2 0 1 0
onduidelijk 1 103 25 3 77 3 123 3
onwaarschijnlijk 131 39 114 139 63 139 18 139

aandeel waterlichamen waarschijnlijk 7,00% 0,00% 2,10% 0,00% 1,40% 0,00% 0,70% 0,00%
onduidelijk 0,70% 72,50% 17,60% 2,10% 54,20% 2,10% 86,60% 2,10%
onwaarschijnlijk 92,30% 27,50% 80,30% 97,90% 44,40% 97,90% 12,70% 97,90%
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Ontbrekende biologische gegevens zijn vervangen door de ondersteunende beoordelingsele-

menten uit de waterkwaliteitsmetingen en het waterstructuuronderzoek:

• gegevens over de saprobie- en trofiegraad van de wateren;

• morfologische structuurgegevens en/of gegevens over biologische barrières.

Een voorlopig oordeel over de kans dat de doelstellingen van de goede ecologische toestand

niet worden gehaald, is gebaseerd op de beschikbare gegevens over de genoemde stoffen en

de ondersteunende gegevens alsmede specifieke, regionale kennis over andere fysisch-

chemische belastingen.

Bij de beoordeling van de wateren op het bereiken van de goede chemische toestand zijn de

stoffen en stofgroepen uit bijlage IX (76/464/EG-stoffen) en bijlage X (prioritaire stoffen)

van de KRW beschouwd. De goede chemische toestand is bereikt als aan de kwaliteits-

normen is voldaan. Gegevens over enkele prioritaire en prioritair gevaarlijke stoffen zijn op

enkele meetpunten uit het grove LAWA-meetnet beschikbaar volgens de voorschriften van

richtlijn 76/464/EG.

Het eindoordeel over de uitwerking van de antropogene belastingen op de waterlichamen

respectievelijk het al dan niet bereiken van de goede toestand, is gevormd op basis van een

driestaps beoordeling van de genoemde biologische en chemische kwaliteitscomponenten.

De drie stappen zijn:

1. de beoordeling van de waterkwaliteit;

2. de beoordeling van de waterstructuur;

3. de inschatting van de chemische toestand op basis van de specifieke, verontreinigende

stoffen uit bijlage IX en X van de KRW.

Het oordeel over het bereiken van de doelstellingen is uitgerukt in ‘waarschijnlijk wel’ (‘niet

at risk’), ‘onduidelijk’ (‘mogelijk at risk’) of ‘waarschijnlijk niet’ (‘at risk’). Als één van de

kwaliteitselementen een normoverschrijding laat zien, is het bereiken van de doelstellingen

niet waarschijnlijk. Als gegevens ontbreken of gegeven niet betrouwbaar zijn, dan is het al

dan niet bereiken van de doelstellingen onduidelijk. Als alle kwaliteitselementen aan de

normen voldoen, is ervan uitgegaan dat de doelstellingen waarschijnlijk wel worden bereikt.

Als de vereiste meetgegevens voor het inschatten van de chemische toestand ontbreken, dan

is het oordeel ‘bereiken doelstellingen onduidelijk’ (‘Zielerreichung unklar’) gegeven. Omdat

het ecologisch potentieel voor kunstmatige en sterk veranderde wateren niet bekend is, is in

de eindbeoordeling het bereiken van de doelstellingen voor de betreffende waterlichamen

alleen met ‘niet waarschijnlijk’ aangeduid als het bereiken van de goede chemische toestand

niet waarschijnlijk is.

In het kader van het monitoringsprogramma zijn de waterlichamen waarvoor het bereiken

van de doelstellingen niet waarschijnlijk of onduidelijk is, gelijk behandeld. Dat betekent voor

deze waterlichamen een verdergaande beschrijving en een operationele monitoring.

chemische toestand

oordeel in drieën
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Tabel 5-6  Resultaten risicoanalyse oppervlaktewaterlichamen in Vechte (NI).
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32001 Vechte Ohne-Nordhorn w uk uk uk h
32002 Vechte Nordhorn-Neuenhaus uw uw uk uk h
32003 Vechte Neuenhaus-Laar uk uw uk uk uk h
32004 Dinkel uw uk uk uw uw h
32005 Eileringsbecke uw w uk uk h
32006 Samerottbecke uw w uk uk k
32007 Ahlder Bach w w w w h
32008 Engdener Bach uw uk uk uk k
32009 Brandlechter Bruchgraben uk w uk uk k
32010 Frensdorfer Bruchgraben uw uk uk uk k
32011 Rietbecke uk uk uk uk n
32012 Nordbecks Graben uk uk uk uk n
32013 Hardinger Becke uk uw uk uk h
32014 Wolsterbach w uk uk uk h
32015 Obere Lee uk uw uk uk k
32016 Lee Hohenkörben-Vechte uw w uk uk h
32017 Lee bis Hohenkörben uw uw uk uk k
32018 Lohner Bach uw uk uk uk h
32019 Stiftsbach uk w uk uk h
32020 Soermannsbach uw w uk uk h
32021 Böltbach w uk uk uk k
32022 Neuenhauser Kanal uw uw uk uk h
32023 Hauptbecke Bimolten uk w uk uk k
32024 Leegraben uk uk uk uk h
32025 Ravenhorster Bach uk uw uk uk h
32026 Puntbecke w uk uk uk k
32027 Rammelbecke ab Forst Bentheim uw uk uk uk h
32028 Rammelbecke Forst Bentheim w w w w n
32029 Gewässer Getelo-Itterbeck uk w uk uk k
32030 Hopfenbach w w w w n
32031 Radewijke uw uw uk uk k
32032 Hauptvorfluter Heesterkante uw uk uk uk k
32033 Grenzaa bis Ringe uw w uk uk h
32034 Grenzaa Ringe-CPK uw uw uk uk h
32035 Wettringe uw uw uk uk h
32036 Emlichheimer Graben uk uk uk uk k
32037 Emlichheimer Entlastungskanal uw uw uk uk h
32038 Georgsdorfer Graben A uk w uk uk k
32039 Coevorden-Piccardie-Kanal uk uw uk uk k
32040 Süd-Nord-Kanal uw uk uk uk k
32041 Nordhorn-Almelo-Kanal uk uk uk uk k
32042 Ems-Vechte-Kanal uk uw uk uk k

statistiek bereiken doelstellingen, situatie 2004
aantal waterlichamen waarschijnlijk (w) 7 13 3 0 3
onduidelijk (uk) 16 16 39 1 38
onwaarschijnlijk (uw) 19 13 0 1 1

aandeel waterlichamen waarschijnlijk (w) 16,70% 31,00% 7,10% 0,00% 7,10%
onduidelijk (uk) 38,10% 38,10% 92,90% 2,40% 90,50%
onwaarschijnlijk (uw) 45,20% 31,00% 0,00% 2,40% 2,40%

w = bereiken doelstellingen waarschijnlijk (‘niet at risk’) k = kunstmatig
uk = bereiken doelstellingen onduidelijk (‘mogelijk at risk’) h = kandidaat sterk veranderd
uw = bereiken doelstellingen onwaarschijnlijk (‘at risk’)
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Groepen van waterlichamen in Vechte (NI)

In aanvulling op de waterlichamen zijn in Vechte (NI) groepen van waterlichamen onderschei-

den. Het oordeel over het bereiken van de doelstellingen voor een groep van waterlichamen is

gebaseerd op de indeling van de beektrajecten van alle afzonderlijke waterlichamen. De gege-

vens van de groepen van waterlichamen zullen in de monitoringfase worden gebruikt.

Resultaten risicoanalyse Vechte (NI)

De resultaten van de drie essentiële stappen van de risicoanalyse voor beschrijvingseenheid

Vechte (NI) zijn opgenomen in Tabel 5-6.

Tabel 5-6 laat zien dat:

• voor bijna eenderde van de waterlichamen het bereiken van de doelstellingen voor water-

kwaliteit en waterstructuurkwaliteit niet waarschijnlijk wordt geacht, terwijl van meer dan

70 procent van de betreffende beektrajecten de waterkwaliteit én de waterstructuurkwaliteit

ontoereikend zijn;

• voor bijna eenderde van de waterlichamen het bereiken van de doelstellingen onduidelijk

(‘unklar’) is, terwijl 30 tot 70 procent van de beektrajecten een ontoereikende water-

kwaliteit respectievelijk waterstructuur kennen;

• van twee waterlichamen meetwaarden van de prioritaire en prioritair gevaarlijke stoffen

beschikbaar zijn;

• van in totaal meer dan 90 procent van de waterlichamen (38 van de 42) het bereiken van

de doelstellingen onduidelijk is, hoewel het eindoordeel voor kunstmatige of sterk veran-

derde waterlichamen alleen afhangt van het oordeel over de chemische toestand;

• voor één waterlichaam het bereiken van de doelstellingen niet waarschijnlijk is (de Dinkel);

• voor drie waterlichamen het bereiken van de doelstellingen waarschijnlijk is.

Kans op het niet bereiken van de doelstellingen in 2015 (Rijndelta)

Het resultaat van de risicoanalyse is hierna voor heel Rijndelta samengevat (zie ook Kaart 17).

Daarbij is onderscheid gemaakt tussen kunstmatige en sterk veranderde wateren enerzijds en

natuurlijke wateren anderzijds.

Kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen

Vrijwel alle waterlichamen in het Nederlandse deel van Rijndelta en in IJsselmeerzuflüsse

(NRW) met de status kunstmatig of sterk veranderd zijn ‘at risk’. Zij voldoen in 2015

waarschijnlijk niet aan de doelstellingen.

In Vechte (NI) is van op één na alle waterlichamen onduidelijk of de doelstellingen zullen

worden gehaald (‘mogelijk at risk’).

Natuurlijke waterlichamen

In het Nederlandse deel van Rijndelta is het bereiken van de goede ecologische toestand in

alle natuurlijke wateren niet waarschijnlijk (‘at risk’). In IJsselmeerzuflüsse (NRW) geldt

hetzelfde, afgezien van drie natuurlijke waterlichamen waarvoor de risicoanalyse niet is 

uitgevoerd vanwege gebrek aan gegevens. Twee van de vier natuurlijke waterlichamen in

Vechte (NI) zijn ‘niet at risk’; van de andere twee is het onduidelijk.

gebrek aan gegevens over prioritaire

stoffen een probleem in Vechte (NI)

vrijwel alle sterk veranderde en

kunstmatige wateren ‘at risk’

vrijwel alle natuurlijke 

wateren ‘at risk’
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De waterlichamen in de het Duitse deel van Rijndelta die ‘at risk’ zijn en de waterlichamen

waarvoor de risicoanalyse niet kon worden uitgevoerd, zullen in de monitoringsfase gelijk

worden behandeld.

5.3 Grondwaterlichamen met kans niet bereiken GT in 2015

5.3.1 Methodiek bepalen kans niet bereiken GT (grondwater)

Bij grondwater worden voor het bepalen van de totale kans van het niet bereiken van de

goede toestand in 2015 de grondwaterkwantiteit en -kwaliteit eerst afzonderlijk bekeken.

Vervolgens worden de gegevens net als bij oppervlaktewater samengevoegd.

Grondwaterkwantiteit

Bij de risicobeoordeling van de kwantitatieve grondwatertoestand dienen volgens de KRW de

volgende criteria gehanteerd te worden.

1. De waterbalans. Op lange termijn mag de onttrekking van grondwater de -aanvulling niet

overtreffen, zodat er geen grondwaterstandsdalingen optreden.

2. Schade aan terrestrische ecosystemen. De grondwaterstand mag geen zodanige 

antropogene verandering ondergaan, dat significante schade wordt toegebracht aan

terrestrische ecosystemen, die rechtstreeks van het grondwaterlichaam afhankelijk zijn.

3. Verhinderen bereiken goede toestand van oppervlaktewateren. De grondwaterstand mag

geen zodanige antropogene verandering ondergaan, dat de milieudoelstellingen voor

oppervlaktewateren niet worden gehaald, dan wel dat de toestand van die wateren 

significant achteruitgaat.

Voor de verschillende criteria is bij de risicoanalyse voor grondwaterkwantiteit de volgende

aanpak gevolgd.

1. Waterbalans.

De risicobeoordeling is gebaseerd op de waterbalans die berekend is voor de huidige

situatie. Het beleid is gericht op het niet laten toenemen van de netto grondwater-

onttrekking voor de drinkwatervoorziening en het reduceren van de netto grondwater-

onttrekking door de industrie. Er is geen reden om aan te nemen, dat de gemiddelde

grondwateraanvulling in de periode tot 2015 zal afnemen. De waterbalans van de huidige

situatie kan dus gebruikt worden voor de risicoanalyse voor de situatie in 2015.

2. Schade aan terrestrische ecosystemen.

Dit aspect is alleen bekeken voor het Nederlandse gedeelte van de Rijndelta. 

Hierbij wordt dezelfde benadering gebruikt als bij de beschrijving van de huidige situatie

(zie paragraaf 3.2.5) gebaseerd op de verdroging in habitatrichtlijngebieden in ieder

grondwaterlichaam. Er is sprake van een kans op significante schade aan grondwateraf-

hankelijke terrestirische ecosystemen in een habitatrichtijngebied als het voortbestaan

van het zogenaamde kritische habitattype voor dit gebied onder druk staat en dit type

mogelijk niet of nauwelijks meer voorkomt in 2015. Bij het opstellen van deze rapportage

was nog niet duidelijk of de kans op significante schade het gevolg is van huidige veran-

deringen in grondwaterstanden of kwel of van andere oorzaken (bijvoorbeeld

grondwaterstanddalingen die zich in het verleden hebben voorgedaan). 

drie beoordelingscriteria

aanpak per criterium
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Aangezien dit eerst nog moet worden uitgezocht door analyse van bestaande meet-

gegevens en aanvullende monitoring, wordt in geval van kans op significante schade aan

terrestrische ecosystemen in habitatrichtlijngebieden de kwalificatie ‘mogelijk at risk’

gebruikt.

Hierbij is uitgegaan van het principe ‘one out, all out’. Wanneer er binnen één habitat-

richtlijngebied significante schade aan terrestrische ecoystemen verwacht wordt, is het

hele grondwaterlichaam, waarin het habitatrichlijngebied ligt ‘mogelijk at risk’.

3. Verhinderen bereiken goede toestand oppervlaktewateren.

Toetsing aan het derde criterium is nog niet mogelijk, omdat er nog onvoldoende inzicht

is in de interactie tussen het grondwater enerzijds en de exacte doelstellingen van de

oppervlaktewaterlichamen en de vereiste condities om die doelstellingen te bereiken

anderzijds. 

Grondwaterkwaliteit

De KRW spreekt van een goede chemische toestand van grondwaterlichamen als de concen-

traties van verontreinigende stoffen:

1. geen effecten van zout of andere intrusies vertonen;

2. voldoen aan de grenswaarden zoals die uit de KRW naar voren komen;

3. niet zodanig zijn dat:

•• de milieudoelstellingen voor de bijbehorende oppervlaktewateren niet worden bereikt;

•• een significante vermindering van de ecologische toestand of chemische kwaliteit van

die waterlichamen optreedt;

•• significante schade wordt toegebracht aan terrestrische ecosystemen, die rechtstreeks

afhankelijk zijn van het grondwaterlichaam.

Voor het bepalen van de kans van het niet bereiken van de goede toestand voor grondwater-

kwaliteit dienen derhalve deze criteria te worden meegenomen.

1. Intrusies van zout of brak water

De risico’s voor intrusie van zout of brak grondwater in de situatie in 2015 is gebaseerd

op de beschikbare informatie over het verplaatsen van zoet-zout grensvlakken in de

huidige situatie. Het verplaatsen van deze zoet-zoutgrensvlakken verloopt erg langzaam.

Daarnaast worden geen grote veranderingen in grondwateronttrekking of grondwater-

stroming verwacht, zodat de huidige verplaatsing ook een goede indicatie geeft over de

situatie in 2015.

nog geen milieudoelstellingen

vastgesteld

vier beoordelingscriteria
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2. Voldoen aan grenswaarden uit de KRW

De vraag naar het voldoen aan grenswaarden uit de KRW heeft uitsluitend betrekking op

de gemiddelde concentraties van nitraat en van bestrijdingsmiddelen in het grondwater

van de grondwaterlichamen. De Europese Commissie heeft echter in een voorstel voor

de dochterrichtlijn Grondwater (DGW) gesteld dat ook voor andere stoffen grenswaarden

moeten worden bepaald. Bovendien stelt ook de KRW dat de lidstaten desgewenst 

strengere bepalingen kunnen vaststellen ten aanzien van de kwaliteit van het grondwater

op hun grondgebied. Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen hebben echter

(nog) geen strengere bepaling of grenswaarden vastgesteld. In het Nederlandse deel van

Rijndelta worden bij de risicoanalyse daarom uitsluitend de concentraties van nitraat en

van bestrijdingsmiddelen nader beschouwd, met dien verstande dat voor nitraat kan

worden beschikt over landelijke metingen en voor bestrijdingsmiddelen niet. 

De grenswaarde in de Nitraatrichtlijn ten aanzien van nitraat in het grondwater is 

50 milligram per liter. 

In het Duitse deel van Rijndelta is de risicoanalyse gebaseerd op een analyse van alle

emissie- en immissiegegevens.

De zandige grondwaterlichamen zijn erg dik. In het Nederlandse deel van Rijndelta zijn

daarin verschillende niveaus onderscheiden voor de bepaling van de grondwaterkwaliteit.

Het bovenste grondwater vormt het ‘early warning level’ (EWL) dat wordt gebruikt voor de

risk assessment. Voor de grondwaterlichamen in klei- en veenlagen is geen apart ‘early

warning level’ onderscheiden. Het bovenste grondwater representeert het totaal. Het

wordt niet gebruikt voor winning van drinkwater, maar heeft wel effecten op de kwaliteit

van het drainerende oppervlaktewater. In het Duitse deel van Rijndelta hebben alle

gebruiksvormen betrekking op de bovenste watervoerende pakketten.

3. Verhinderen bereiken goede toestand oppervlaktewateren

Om te analyseren door welk risico het bereiken van de goede toestand van oppervlakte-

wateren wordt verhinderd, kan worden uitgegaan van de waterkwaliteitsnormen die voor

het drainerende oppervlaktewater zijn vastgesteld. De vierde Nota waterhuishouding

noemt als normen (MTR) dat het water niet meer dan 2,2 milligram stikstof (N) per liter

mag bevatten en niet meer dan 0,15 milligram fosfor (P) per liter. Daarnaast zullen het

regionale oppervlaktewater en de daarin aanwezige ecosystemen gevoelig zijn voor

diverse ecotoxische verbindingen. De toevoer van N en P vanuit het grondwater naar het

regionale water is nog niet volledig uitgewerkt voor de zandige grondwaterlichamen,

maar wel voor de klei/veen grondwaterlichamen. In die gevallen is de kwaliteit van het

naar het oppervlaktewater stromende grondwater gelijk aan de kwaliteit van het

gemiddelde van het bovenste grondwater. 

De oppervlaktewaterkwaliteit is als gevolg van wateraanvoer van elders, directe 

afstroming van neerslag en menging in het oppervlaktewater niet identiek aan de kwaliteit

van het grondwater. Toch is in de meeste gevallen gemiddeld over het jaar gezien de

uitstroming van grondwater – eventueel via drainagebuizen – naar het watersysteem de

belangrijkste voeding van het (regionale) watersysteem. Wanneer in het grondwater de

normen voor oppervlaktewater significant worden overschreden, vormt dit dus een risico

voor het bereiken van de goede toestand van het oppervlaktewater.

M A A R T  2 0 0 5



1 4 6

Tabel 5-7  Resultaat van de risicoanalyse voor de grote grondwaterlichamen (kwantiteit en kwaliteit).

grondwaterlichaamkwantiteitkwaliteit kwantiteit kwaliteit totaal

water- schade totaal zout- grens- verhin- schade
balans terres- kwanti- intrusie waarden deren terres-

code naam trische teit KRW doel- trische
natuur stelling natuur

oppervl.
water

IJsselmeerzuflüsse (NRW)
928_01 Niederungen des Rheins/Issel Talsandebene
928_02 Niederungen des Rheins mit Bocholter Aa-

Talsandebene
928_03 Niederungen der Bocholter Aa
928_04 Niederungen im Einzugsgebiet der 

Issel/Berkel
928_05 Niederungen im Einzugsgebiet der Issel
928_06 Niederungen der Dinkel (ligt ook in NI)
928_07 Niederungen der Vechte
928_10 Ochtrupper Sattel (ligt ook in NI)
928_11 Tertiär und Grundmoräne van Enschede
928_12 Unterkreide des wetlichen Münsterlandes
928_13 Cenoman-Turon-Zug des westlichen 

Münsterlandes
928_14 Weseker- und Winterswijker Sattel
928_16 Tertiär des westlichen Münsterlandes/

Vardingholt
928_17 Tertiär des westlichen Nünsterlandes/Issel

928_18 Halterner Sande/Nord
928_19 Münsterländer Oberkreide/West
928_20 Oberkreide der Coesfeld-Daruper Höhen
928_21 Oberkreide der Baumberge/Schöppinger 

Berg/Ostwicker Hügelland
928_22 Münsterländer Oberkreide/Alterberger 

Höhenzug
2799_01 Niederungen des Rheins (1)

2799_02 Niederungen des Rheins (2)

Vechte (NI)
928_06 Niederung der Dinkel (ligt ook in NRW)
928_07 Niederungen der Vechte
928_10 Ochtruper Sattel (ligt ook in NRW)
928_23 Niederung der Vechte rechts
928_24 Niederung der Vechte links
928_25 Bentheimer Berg
928_26 Untere Vechte links
928_27 Itter
928_28 Grenzaa

Rijn-West
05 Zand Rijn-West
12 Klei/veen Rijn-West
16 Duin Rijn-West

Rijn-Oost
3 Zand Rijn-Oost
10 Klei/veen Rijn-Oost

Rijn-Midden
04 Zand Rijn-Midden
11 Klei/veen Rijn-Midden

Rijn-Noord
02 Zand Rijn-Noord
09 Klei/veen Rijn-Noord
15 Duin Rijn-Noord

“niet at risk’ ‘mogelijk at risk’ ‘at risk’
voor dit aspect geen risico-analyse uitgevoerd
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4. Schade aan terrestrische ecosystemen. 

Voor de risicoanalyse van het aspect ‘schade aan terrestrische ecosystemen’ ontbreken

de benodigde gegevens over de gevoeligheid van waardevolle terrestrische ecosystemen

voor verslechtering van de grondwaterkwaliteit. Toch moet dit aspect een rol spelen bij

de beoordeling. Natuurlijke vegetaties in Nederland – en dus ook de terrestrische eco-

systemen waar ze deel van uitmaken – zijn in veel gevallen afhankelijk van de hoedanig-

heden van het grondwater. En voorbeeld is de depositie van zuurvormende en voedings-

stoffen met de neerslag. Het effect daarvan is dat het grondwater onder gebieden met

natuurlijke vegetatie zuurder en/of voedselrijker wordt, waardoor de vegetatie verandert

(vergrassing van heidevelden). Bij dit criterium is aangehouden dat terrestrische eco-

systemen schade kunnen lijden als de nitraatconcentratie meer dan 50 milligram per liter

bedraagt. Hiermee loopt dit criterium dus parallel met het tweede criterium: ‘voldoen

aan grenswaarden van de KRW’. Het wordt in de volgende paragraaf daarom niet 

afzonderlijk behandeld.

5.3.2 Grondwaterlichamen met kans niet bereiken GT

Kwantiteit

Wat betreft de waterbalans loopt geen enkel grondwaterlichaam het risico de goede toestand

in 2015 niet te bereiken (zie ook paragraaf 3.2.5).

In alle grote grondwaterlichamen in het Nederlandse deel van Rijndelta met uitzondering

van Duin Rijn-Noord (15) en Klei/veen Rijn-Midden (09) bevindt zich één of meer habitat-

richtlijngebieden waar significante schade aan terrestrische ecosystemen wordt verwacht. 

Dit zou het gevolg kunnen zijn van veranderingen in grondwaterstanden en kwel die nu

momenteel optreden. De meeste grote grondwaterlichamen zijn daarom ‘mogelijk at risk’.

Klei/veen Rijn-Midden en Duin Rijn-Noord zijn ‘niet at risk’.

In de kleine grondwaterlichamen liggen veel minder habitatrichtlijngebieden waar schade

aan terrestrische ecosystemen wordt verwacht. Hierdoor is slechts circa 47 procent ‘mogelijk

at risk’ (zie Tabel 5-8).

In het Duitse deel van Rijndelta is het criterium schade aan grondwaterafhankelijke eco-

systemen nog niet meegenomen in de risicoanalyse. In het kader van de monitoring zal

nader onderzoek worden gedaan naar de grondwaterafhankelijke ecosystemen. Alleen op

basis van de uitkomsten van de waterbalansberekeningen zijn alle grondwaterlichamen

geclassificeerd als ‘niet at risk’ (zie Kaart 18a).  

Kwaliteit

Zoutintrusie vormt geen risico voor het niet bereiken van de goede toestand, behalve in vijf

kleine grondwaterlichamen in Rijn-West (Ridderkerk en vier grondwaterlichamen langs de

grote rivieren in Zuid-Holland), waar het zoet/zout grensvlak richting de onttrekkingsfilters

beweegt. Deze kleine grondwaterlichamen zijn vanwege zoutintrusie ‘at risk’.

meest grote grondwaterlichamen in

Nederlandse deel Rijndelta ‘mogelijk

at risk’

grondwaterlichamen Duitse deel

Rijndelta op basis waterbalans ‘niet

at risk’

veel grondwaterlichamen in Neder-

landse deel Rijndelta ‘at risk’ of

‘mogelijk at risk’
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Tabel 5-8  Resultaten risicoanalyse kleine grondwaterlichamen in het Nederlandse deel van Rijndelta.

aantal kleine grondwaterlichamen

Rijn-West Rijn-Oost Rijn-Midden Rijn-Noord totaal

uitkomst risicoanalyse kwantitatieve toestand
‘niet at risk’ 36 (42%) 18 (22%) 65 (90%) 18 (78%) 137 (52%)
‘misschien at risk’ 50 (58%) 60 (74%) 7 (10%) 5 (22%) 122 (47%)
‘at risk’ 0 (0%) 3   (4%) 0 (0%) 0 (0%) 3   (1%)

uitkomst risicoanalyse chemische toestand
‘niet at risk’ 12 (14%) 10 (12%) 12 (17%) 16 (70%) 50 (19%)
‘misschien at risk’ 68 (79%) 28 (35%) 46 (64%) 7 (30%) 149 (57%)
‘at risk’ 6 (7%) 43 (53%) 14 (19%) 0 (0%) 63 (24%)

uitkomst risicoanalyse totaal
‘niet at risk’ 10 (12%) 7 (9%) 12 (17%) 13 (57%) 42 (16%)
‘misschien at risk’ 70 (81%) 27 (33%) 46 (64%) 10 (43%) 153 (58%)
‘at risk’ 6 (7%) 47 (58%) 14 (19%) 0 (0%) 67 (26%)
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De meeste grote zandgrondwaterlichamen in het Nederlandse deel van Rijndelta zijn ‘at risk’

vanwege de kans op het niet bereiken van de grenswaarde voor nitraat. Zand Rijn-Noord is

‘mogelijk at risk’. Ook een aantal kleine grondwaterlichamen is om dezelfde reden als ‘at risk’

aangemerkt (24 procent, zie Tabel 5-8). Veel kleine grondwaterlichamen zijn voor dit aspect

als ‘mogelijk at risk’ aangeduid (57 procent, zie Tabel 5-8), omdat de beschikbare informatie

onvoldoende is om een goede inschatting te kunnen maken van de kans, dat deze grond-

waterlichamen in 2015 voldoen aan de grenswaarde van nitraat. Enkele kleine grondwater-

lichamen onder kleilagen of met geringe belasting vanaf het maaiveld zijn als ‘niet at risk’

aangemerkt (19 procent, zie Tabel 5-8). 

Enkele kleine grondwaterlichamen zijn als ‘at risk’ aangegeven, omdat zich hier punt-

verontreinigingen bevinden die ertoe kunnen leiden, dat de doelstellingen van artikel 7.2 niet

worden bereikt.

Bij de grote klei/veen grondwaterlichamen is er geen kans op overschrijding van de grens-

waarde voor nitraat. Maar hier is de totale concentratie van nutriënten (stikstof en fosfor) in

het grondwater dat uitstroomt naar het oppervlaktewater naar verwachting ook in 2015 zo

hoog, dat het oppervlaktewater niet de goede toestand kan bereiken. Daarom zijn deze

grondwaterlichamen als ‘at risk’ of ‘mogelijk at risk’ aangemerkt. De grondwaterkwaliteit van

Duin Rijn-West is ‘mogelijk at risk’, vanwege eventuele, significante schade aan terrestrische

ecosystemen als gevolg van ontoereikende grondwaterkwaliteit. 

De grondwaterkwaliteit van het grondwaterlichaam Duin in Rijn-Noord zal zowel voor de

grenswaarde van nitraat als voor de afstroming naar oppervlaktewater naar verwachting in

2015 de goede toestand bereiken en is dus ‘niet at risk’. 

Voor het Duitse deel van Rijndelta zijn alle grondwaterlichamen ‘at risk’ op grond van de

diffuse belasting vanuit de landbouw (situatie 2004, zie Kaart 18b).

alle grondwaterlichamen in Duitse deel

Rijndelta’at risk’ vanwege belasting

vanuit landbouw
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Samenvatting

Uitgesplitst naar de vier deelgebieden waarin Rijndelta is opgedeeld, zijn de 

economische vooruitzichten tot 2015 als volgt:

• deelstroomgebied Rijn-West

•• op enkele landbouwsectoren na, een gematigde economische groei;

•• de veehouderij en de tuinbouw op open grond krimpen;

•• de metaalindustrie groeit het sterkst;

• deelstroomgebied Rijn-Noord

•• voor alle sectoren economische groei;

•• de glastuinbouw groeit het sterkst;

• deelstroomgebied Rijn-Midden

•• op enkele landbouwsectoren en een industriële sector na, 

een gematigde economische groei;

•• de veehouderij en de tuinbouw op open grond krimpen;

•• de glastuinbouw groeit het sterkst;

• deelstroomgebied Rijn-Oost

•• op enkele landbouw- en industriële sectoren na, 

een gematigde economische groei;

•• de veehouderij, de voedings- en genotmiddelenindustrie, 

de chemische industrie en de metaalindustrie krimpen;

•• de tuinbouw op open grond groeit het sterkst.

Economische analyse

H O O F D S T U K 6
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6.1 Inleiding

De KRW gaat uit van een integrale aanpak van het waterbeheer. Ook de economische factoren

die invloed hebben op het waterbeheer of die zelf door het waterbeheer worden beïnvloed,

spelen hierin mee. De KRW verbindt dus waterbeleid met economie. Economische principes

en instrumenten (gebruiker/vervuiler betaalt, kosteneffectiviteit en prijsbeleid) werken mee

aan het bereiken van de ecologische doelstellingen.

Deze economische analyse 2004 van het werkgebied Rijndelta bevat:

• een economische beschrijving van het werkgebied;

• een analyse van de autonome ontwikkelingen tot en met 2015;

• een beschrijving van de huidige mate van kostenterugwinning van waterdiensten.

Het werkgebied is gekarakteriseerd op basis van bestaande informatie. Daarmee is meteen dui-

delijk geworden welke informatie al beschikbaar is en welke nog zou kunnen worden verzameld.

Verder vormt de karakterisering van het werkgebied de basis voor de deels nog uit te voeren

(economische) analyses, te weten:

• de risicoanalyse;

• de analyse van mogelijkheden voor de ontwikkeling en invoering van prijsprikkels;

• de identificatie van een kosteneffectief maatregelenprogramma.

De kosteneffectiviteitanalyse (KEA) wordt momenteel voorbereid. Zo wordt een methodiek

voor de KEA ontwikkeld en wordt een database met mogelijke maatregelen opgebouwd met

daarin gegevens over kosten en effecten van maatregelen.

In het Duitse deel van werkgebied Rijndelta is de economische analyse nog niet gereed.

Momenteel wordt gewerkt aan één analyse voor Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. 

De resultaten zullen in de herfst van 2004 beschikbaar komen.

KRW verbindt waterbeleid en

economie

basis voor onder andere de

risicoanalyse

Duitse deel Rijndelta: één

economische analyse
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Figuur 6-1  Enkele kentallen van de economische sectoren in het Nederlandse deel van Rijndelta.

Tabel 6-1  Overzicht verdeling bevolking over Rijndelta.

inwoners

beschrijvingseenheid aantal bevolkingsdichtheid1

[#/km2]

IJsselmeerzuflüsse (NRW) 555.731 5% 240

Vechte (NI) 133.000 1% 126

hoofdstroom Rijn 0 0% 0

Rijn-West 7.290.600 60% 1.013

Rijn-Oost 1.956.669 16% 296

Rijn-Midden 1.391.000 11% 365

Rijn-Noord 905.000 7% 187

totaal 12.232.000 100% 473

1)  de bevolkingsdichtheid is berekend op basis van het bruto oppervlak exclusief het oppervlak van
de hoofdstroom Rijn

industrie
34,3%

dienstverlening
62,4%

delfstoffenwinning
1,1%

visserij
0,1%

landbouw
2,1%

productie- toegevoegde werk-
waarde waarde gelegenheid

hoofdgroep *106 e *106 e *106 aje1

landbouw 11.377 5.291 148,2
visserij 295
delfstoffenwinning 5.926 4.693 4,8
industrie 185.057 55.933 899,4
dienstverlening 336.698 202.904 3.177,10
totaal 539.353 268.821 4.229,50

1)aje = arbeidsjaareenheden                                                                                                 Bron: CBS, LEI
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6.2 Economische beschrijving van het stroomgebied

Demografische karakteristieken

In termen van bevolking is het beschrijvingseenheid Rijn-West het meest omvangrijk.

Ongeveer 60 procent van de totale bevolking in werkgebied Rijndelta is hier woonachtig 

(zie Tabel 6-1). Het deelstroomgebied is met grote steden als Amsterdam, Rotterdam, 

Den Haag en Utrecht in vergelijking met de overige gebieden het meest verstedelijkt.

Beschrijvingseenheid Rijn-West geldt als het meest dichtbevolkt van Rijndelta. Vechte (NI) en

Rijn-Noord kennen de laagste inwonerdichtheid.  

Economische subsectoren

Nederland maakt bij de economische beschrijving op stroomgebiedsniveau onderscheid

tussen een aantal ‘waterbelastende sectoren’. Dit zijn sectoren met economische activiteiten

die een significante belasting van het watersysteem veroorzaken (onttrekking van water,

emissies naar water). Over deze waterbelastende sectoren zijn economische gegevens verza-

meld (zie Figuur 6-1). 

Het Nederlandse deel van het werkgebied Rijndelta draagt voor ongeveer 72 procent 

(539 miljard euro) bij aan de nationale (Nederlandse) productiewaarde. De bijdrage wat betreft

toegevoegde waarde en arbeidsvolume is ook ongeveer 72 procent. Tezamen genereren de

economische activiteiten in het werkgebied een toegevoegde waarde van circa 269 miljard

euro. De bijbehorende werkgelegenheid in 2000 bedroeg zo’n 4,23 miljoen voltijdbanen.

Het subwerkgebied Vechte (NI) draagt voor ongeveer één procent (circa 2,5 miljard euro) bij

aan het bruto binnenlands product van Niedersachsen (stand van zaken 2002). De bruto

toegevoegde waarde is eveneens circa één procent (circa 2,3 miljard euro). Het aandeel van

de verschillende sectoren in de bruto toegevoegde waarde is als volgt:

• landbouw, bosbouw en visserij: 5 procent;

• industrie: 31 procent;

• dienstverlening: 64 procent.

Het totale aantal werkenden in het subwerkgebied Vechte (NI) bedraagt ongeveer 55.600

(situatie 2002).

Hierna volgt een uitwerking van enkele economische subsectoren.

waterbelastende sectoren

Nederland

waterbelastende sectoren

Vechte (NI)
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Figuur 6-3  Enkele kentallen van de visserij (exclusief zeevisserij) in het Nederlandse deel van Rijndelta.

Figuur 6-2   Enkele kentallen van de subsectoren van de landbouw in het Nederlandse deel van Rijndelta.

graasdieren
37,7%

overige tuinbouw
6,7%

glastuinbouw
26,1%

bollenteelt
5,1%

akkerbouw
7,5%

combinaties
7,1%

intensieve
veehouderij

9,7%

productie- toegevoegde werk-
waarde waarde gelegenheid

subsector *106 E *106 E *106 aje1

akkerbouw 858 654 8,9
bollenteelt 581 374 6,8
glastuinbouw 2.971 1.452 38,5
overige tuinbouw 764 447 16,4
graasdieren 4,293 2.001 58,6
intensieve veehouderij 1.100 126 9,5
combinaties 810 237 9,50
totaal 11.377 5.291 148,20

1)aje = arbeidsjaareenheden                                                                                               Bron: CBS, LEI

subsector productiewaarde *106 E

kustvisserij 7,7
binnenvisserij 4,8
mosselcultuur (vis- en schelpdierkwekerij) 13,7
totaal 26,2

Bron: CBS

binnenvisserij
18%

mosselcultuur (vis-
en schelpdierkwekerij)

53%

kustvisserij
29%



1 5 5 K A R A K T E R I S E R I N G  W E R K G E B I E D  R I J N D E LTA

Landbouw

De grondgebonden veehouderij is, met een productieaandeel van circa 38 procent, dominant

binnen de landbouw in het Nederlandse deel van Rijndelta. Daarnaast is de glastuinbouw

met een productieaandeel van 26 procent belangrijk. Ook wat betreft toegevoegde waarde en

werkgelegenheid zijn de grondgebonden veehouderij en de glastuinbouw de twee belang-

rijkste agrarische subsectoren in het gebied. Zie Figuur 6-2.

De vier Nederlandse subwerkgebieden binnen Rijndelta hebben hun eigen karakteristieken. 

• In Rijn-Noord en Rijn-Oost is de grondgebonden veehouderij veruit de dominante

activiteit met een productieaandeel van 72 procent in Rijn-Noord en ruim 57 procent in

Rijn-Oost.

• Rijn-Midden wordt gekarakteriseerd door de combinatie van grondgebonden veehouderij

(31 procent), intensieve veehouderij (22 procent) en akkerbouw (18 procent). 

• Rijn-West is wat landbouw betreft een echt tuinbouwgebied. De sector glastuinbouw is

goed voor 50 procent van de totale productiewaarde. De overige tuinbouw en bollenteelt

zijn ook relatief sterk vertegenwoordigd.

In subwerkgebied Vechte (NI) werken ongeveer drieduizend mensen in de agrarische sector

(situatie 2002). Dit is ongeveer vijf procent van de totale beroepsbevolking. Ook al is dit

procentuele aandeel in de laatste jaren gedaald, toch is de agrarische sector in het sub-

werkgebied Vechte (NI), vergeleken met de gemiddelde cijfers van Niedersachsen, nog een

verhoudingsgewijs belangrijke economische sector (aandeel in Niedersachsen in 2002: circa

2 procent). Vooral de verwerking van landbouwproducten (de zetmeelfabriek in Emlichheim)

is in het subwerkgebied een belangrijke economische factor.

Ondanks het feit dat de landbouw is gestoeld op individuele boerenbedrijven, doen zich ook

in deze tak van de economie concentraties voor. Dat blijkt uit het teruglopende aantal

landbouwbedrijven en uit de verhoging van de gemiddelde oppervlakte per bedrijf. Deze

structurele verandering weerspiegelt zich ook in de veehouderij. Zo is de laatste jaren het

aantal veehouderijen sterk gedaald en tegelijkertijd is van enige diersoorten het aantal stuks

sterk gestegen. Concentratieprocessen zijn vooral duidelijk te zien bij varkenshouderijen en

pluimveebedrijven.

Visserij

Het werkgebied Rijndelta is het belangrijkste gebied voor de visserij in Nederland. Met een

productievolume van 295 miljoen euro in 2002 vertegenwoordigt Rijndelta circa 63 procent

van de totale bedrijfstak in Nederland. De subsector zeevisserij heeft binnen de visserij het

grootste productievolume met een waarde van 269 miljoen euro. De andere subsectoren

(kustvisserij, binnenvisserij en mosselcultuur) hebben een productievolume met een waarde

van respectievelijk 8, 5 en 14 miljoen euro (zie Figuur 6-3). 

De activiteiten verschillen per subwerkgebied:

• de kustvisserij is vooral terug te vinden in Rijn-Noord, waar op de Waddenzee wordt gevist. 

• de binnenvisserij vindt vooral plaats op het IJsselmeer in Rijn-Midden. 

• de mosselcultuur vindt vooral plaats in Rijn-West en daarnaast in Rijn-Noord en Rijn-

Midden.

• In Rijn-Oost zijn de visserijactiviteiten zeer beperkt.

graasdieren en glastuinbouw

de landbouw in Vechte (NI)

vooral zeevisserij
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Figuur 6-5  Enkele kentallen van de subsectoren van de industrie in het Nederlandse deel van Rijndelta.

Figuur 6-4  Enkele kentallen van de delfstoffenwinning in het Nederlandse deel van Rijndelta 

Tabel 6-2  Zand- en grindwinning in 2001.

Rijn-Noord
67,2%

Rijn-Midden
0,2 %

Rijn-Oost
11,5 %

Rijn-West
21,1%

productie- toegevoegde werk-
waarde waarde gelegenheid

subsector *106 E *106 E *106 aje1

Rijn-West 1.249 926 2,9
Rijn-Oost 684 522 0,9
Rijn-Midden 13 6 0,0
Rijn-Noord 3.980 3.239 1,0
totaal 5.926 4.693 4.8

1)aje = arbeidsjaareenheden                                                                                                 Bron: CBS

overige industrie
53,0%

metaalindustrie
11,5%

chemische industrie
19,5%

V&G-industrie
15,9%

productie- toegevoegde werk-
waarde waarde gelegenheid

subsector *106 E *106 E *106 aje1

V&G-industrie2 29.465 7.020 86,5
chemische industrie 36.154 6.919 69,1
metaalindustrie 21.311 7.254 130,5
overige industrie 98.126 34.741 613,20
totaal 185.056 55.934 899,30

1) aje = arbeidsjaareenheden Bron: CBS, LEI
2) voedings - en genotmiddelenindustrie

provincie ligging in zand- en grindwinning in 2001 [*106 ton/j]
werkgebied

ophoogzand beton- en metselzand grind

Groningen Rijn-Noord 1,7 0,5 -
Eems

Friesland Rijn-Noord 3,6 - -

Drenthe Rijn-Oost 3,6 0,9 -
Rijn-Noord
Eems

Overijssel Rijn-Oost 2,5 1 0,04

Gelderland Rijn-West 12,4 4,5 0,5
Rijn-Oost
Rijn-Midden

Flevoland Rijn-Midden 0,5 - -

Utrecht Rijn-West 4,8 0,2 -
Rijn-Midden

Noord-Holland Rijn-West 1,6 - -

Zuid-Holland Rijn-West 2,2 - -

grote rivieren Rijn-West - 1,1 0,2
Rijn-Oost
Rijn-Midden

Noordzee en IJsselmeer Rijn-West 46 1 0
Rijn-Midden
Rijn-Noord

zee (dichtbij de kust, Rijn-West 20 - -
specifiek voor 
kustsuppletie)

totaal in Nederland 110 20 6
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Delfstofwinning

De sector delfstoffenwinning omvat alle industrieën die zich bezighouden met de winning

van aardgas, aardolie, steenkool, bruinkool, zout, zand en grind. In Figuur 6-4 is te zien hoe

de activiteiten in delfstoffenwinning zijn verdeeld over de stroomgebieden.

De belangrijkste concentraties in de delfstoffenwinning bevinden zich binnen Rijndelta in

Rijn-Noord. Dit heeft voor een groot deel te maken met de winning van aardgas.

Binnen de bedrijfstak delfstoffenwinning is zand- en grindwinning een activiteit met een

significante invloed op de toestand van het water. De gegevens over de locaties van zand- en

grindwinning zijn wel op provinciaal niveau, maar nog niet op stroomgebiedniveau beschik-

baar. Om toch een beeld te geven van het belang van de zand- en grindwinning per werkge-

bied zijn in Tabel 6-2 de gegevens gepresenteerd van de provincies, die zich (deels) in het

werkgebied Rijndelta bevinden. 

In het subwerkgebied Vechte (NI) valt circa 900.000 ton grind en zand rendabel te winnen.

Turfwinning

In het noorden van het subwerkgebied Vechte (NI) bevinden zich resten van het zuidelijk

deel van het Bourtangerveen. Van de eertijds drieduizend hectare hoogveengebied is

ongeveer driehonderd hectare nog niet afgegraven voor de turfwinning. Deze hectares

hebben enerzijds grote betekenis voor de turfwinning, maar zijn anderzijds vanwege de

extensieve benutting van de graslanden ook van bijzonder belang voor het landschapsbeeld

en als toevluchtsoord voor planten en dieren die aan dit soort omgeving zijn gebonden.

Industrie

Het Nederlandse deel van werkgebied Rijndelta herbergt ongeveer 64 procent van de 

nationale industriële productie in Nederland. In Figuur 6-5 wordt het productieaandeel

weergegeven van enkele industriële subsectoren die een significante impact hebben op de

toestand van het water. 

De voedings- en genotmiddelenindustrie is vooral te vinden in Rijn-West (50 procent van het

productievolume van deze subsector). In de overige regio’s varieert het aandeel in het

productievolume van Rijndelta: 11 procent in Rijn-Noord, 17 procent in Rijn-Midden en 22

procent in Rijn-Oost.

De chemische industrie omvat de waterbelastende deelactiviteiten aardolieverwerking,

chemische industrie sec en rubber- en kunststofindustrie. Veruit de belangrijkste concen-

tratie van het productievolume van deze subsector bevindt zich in Rijn-West met 83 procent.

In de andere gebieden zijn de productievolumes een stuk lager, variërend van 2 procent in

Rijn-Noord, 5 procent in Rijn-Midden tot 10 procent in Rijn-Oost.

De metaalindustrie bestaat uit verschillende activiteiten, namelijk basismetaal, metaal-

productenindustrie en de machine-industrie. Vooral de basismetaal en metaalproducten-

industrie zijn belastend voor de toestand van het water. Het grootste deel van de metaal-

industrie bevindt zich in Rijn-West (55 procent van het productievolume van deze subsector).

zand en grind

zand, grind en turf in Vechte (NI)
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Figuur 6-7  Watergebruik Nederlandse deel Rijndelta naar sector in 2001.

Figuur 6-6  Enkele kentallen van de subsectoren van de dienstverlening in het Nederlandse deel van Rijndelta.

overig
dienstverlening

95,1%

milieudienst-
verlening

1,0%

lucht- en
scheepvaart

3,5%

productie- toegevoegde werk-
waarde waarde gelegenheid

subsector *106 E *106 E *106 aje1

lucht- en scheepvaart 11.650 3.833 36
milieudienstverlening 4.942 1.952 20
overig dienstverlening 320.106 197.119 3.122
totaal 336.698 202.904 3.178

1)aje = arbeidsjaareenheden                                                                                                 Bron: CBS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

totaal

bedrijven

landbouw en visserij

consumenten

leidingwater zelf gewonnen grondwater zelf gewonnen oppervlaktewater

watergebruik (106 m3/jaar)
leiding- zelf gewonnen zelfgewonnen totaal

water grondwater oppervlaktewater

consumenten 516 - - 516
landbouw en visserij 38 40 15 93
bedrijven 422 582 8.607 609
totaal 976 622 8.622 10.220
1)aje = arbeidsjaareenheden                                                                                      Bron: CBS, Regionale waterbalans 2001
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Ook in Rijn-Oost is een aanzienlijk deel van de metaalindustrie gesitueerd (26 procent). 

In de andere twee deelstroomgebieden (Rijn-Midden en Rijn-Noord) is het aandeel in het

productievolume respectievelijk 6 en 13 procent.

De sector energie- en waterleidingbedrijven richt zich op de voorziening van energie en

warmte en op de winning en distributie van water. Net als de overige sectoren, komt ook bij

de energie- en waterbedrijven het productievolume voor een belangrijk deel uit het deel-

stroomgebied Rijn-West (71 procent van het totale productievolume van deze subsector in

Rijndelta: productiewaarde 10.054 miljoen euro). In Rijn-Oost is het productievolume ook

aanzienlijk (21 procent). In de regio’s Rijn-Noord en Rijn-Midden is het aandeel in het

productievolume respectievelijk 6 en 2 procent.

De bruto toegevoegde waarde in het subwerkgebied Vechte (NI) van de industrie is ongeveer

710,9 miljoen euro (situatie 2002). Dat is ongeveer één procent van de totale toegevoegde

waarde van deze sector in Niedersachsen. Hieraan draagt de verwerkingsindustrie 400,5

miljoen euro bij en de bouwsector 174,7 miljoen euro. In het subwerkgebied Vechte (NI)

werken ongeveer 16.700 mensen in de productiebedrijven.

Dienstverlening

In het Nederlandse deel van werkgebied Rijndelta vertegenwoordigt de dienstverlening 

62 procent van de totale productie. De sector is goed voor ongeveer driekwart van de

werkgelegenheid. Van belang voor de toestand van het water zijn met name de deel-

activiteiten milieudienstverlening en scheepvaart. Het productieaandeel van de beide

bedrijfstakken in de totale dienstverlening is zeer beperkt, zoals in Figuur 6-6 is weer-

gegeven.

De milieudienstverlening (afval(water)inzameling en -behandeling, sanering van milieu-

verontreiniging) is het sterkst vertegenwoordigd in Rijn-West met 69 procent van het produc-

tievolume van deze subsector in Rijndelta. In Rijn-Oost is dat 15 procent en Rijn-Noord en

Rijn-Midden nemen elk ongeveer 8 procent voor hun rekening.

Het overgrote deel van de productie in de lucht- en scheepvaart is afkomstig uit Rijn-West:

97 procent van het productievolume van deze subsector in Rijndelta.

De bruto toegevoegde waarde in het subwerkgebied Vechte (NI) van de dienstverlenende

sector is ongeveer 1.486,1 miljoen euro (situatie 2002). Dat is ongeveer 1 procent van de

totale toegevoegde waarde van deze sector in Niedersachsen. Hieraan draagt de subsector

'handel, horeca en verkeer' 394,2 miljoen euro bij en de subsector 'financiering, verhuur,

dienstverlening aan bedrijven, en publieke en private dienstverlening' 1.091,9 miljoen euro.

In het subwerkgebied Vechte (NI) werken ongeveer 35.900 mensen in de dienstverlenende

sector.

de industrie in Vechte (NI)

dienstverlening in Vechte (NI)
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Watergebruik

In deze paragraaf volgt een globale beschrijving van de fysieke omvang van alle vormen van

watergebruik (onder andere hoeveelheid drinkwateronttrekkingen en lozingen). De water-

gebruikgegevens zijn voor het Nederlandse deel van Rijndelta ontleend aan de nationale en

regionale waterbalans voor 1996 en 2001 (CBS, NAMWA7). Bij de beschrijving wordt onder-

scheid gemaakt tussen huishoudens, landbouw en bedrijven.

Figuur 6-7 illustreert de omvang en verdeling van het fysieke watergebruik voor deze 

categorieën watergebruikers in het Nederlandse deel van Rijndelta. Weergegeven is de

onttrekking van grond- en oppervlaktewater dat na bewerking door waterleidingbedrijven

wordt gedistribueerd en als leidingwater terechtkomt bij de eindgebruiker (consumenten,

bedrijven). Ook zetten landbouw en bedrijven grond- en oppervlaktewater deels direct in als

irrigatiewater, proces- en/of koelwater.

Het totale watergebruik in 2001 in het Nederlandse deel van Rijndelta bedroeg circa 10.220

miljoen kubieke meter. De bedrijven gebruiken daarbij in alle gevallen veruit het meeste water

(9.612 miljoen kubieke meter). Een aanzienlijk deel van dat water keert echter vrijwel onmid-

dellijk na gebruik terug in het oppervlaktewater. Bepaalde industrietakken en bijvoorbeeld

energiebedrijven ontrekken namelijk tijdelijk water aan het grond- en oppervlaktewater voor

koeling. Dit koelwater komt voor bijna 100 procent, alleen warmer, terug in het oppervlakte-

water. De landbouw en visserij gebruiken leidingwater (38 miljoen kubieke meter) en ontrek-

ken daarnaast voornamelijk grondwater voor productie (circa 40 miljoen kubieke meter).

Huishoudens

Een aanzienlijk deel van het bij waterleidingbedrijven afgenomen leidingwater vindt zijn weg

naar huishoudens in het Nederlandse deel van RIjndelta en wordt gebruikt als drinkwater,

warm tapwater en huishoudwater. 

Op basis van gegevens uit de regionale waterbalans 2001 gaat het om ongeveer 516 miljoen

kubieke meter water. 

Landbouw

Land- en tuinbouwbedrijven in het Nederlandse deel van Rijndelta zijn voor hun water-

voorziening niet alleen afhankelijk van leidingwater, maar halen ook water uit eigen grond-

waterputten. Zoals uit Figuur 6-7 blijkt (waarin overigens landbouw en visserij worden

samengenomen) gaat het daarbij zowel om zelf opgepompt grondwater als oppervlakte-

water. Het weer is sterk van invloed op het volume water dat in een bepaald jaar wordt

onttrokken.

Bedrijven

Van het totale watergebruik in het Nederlandse deel van Rijndelta kan circa 9.611 miljoen

kubieke meter herleid worden tot de categorie bedrijven8. Binnen de categorie bedrijven

bestaan grote verschillen in type en intensiteit van watergebruik. De voornaamste water-

gebruikers worden hierna apart behandeld.

watergebruik in Nederlandse

deel Rijndelta ruim 10 miljard

kubieke meter
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8 De categorie bedrijven omvat de sectoren: delfstofwinning, industrie, energie- en waterleidingbedrijven, overige diensten en bouwnijverheid,
waterschappen.

7 In de NAMWA (Nationale Accounting Matrix including Water Accounts) wordt de relatie gelegd tussen gegevens over economie in samenhang
met informatie over emissies naar het water en gebruik van water, uitgesplitst naar bedrijfsklassen en stroomgebieden. Hierbij vindt de toedeling
naar stroomgebieden voor zowel emissies, watergebruik als economische data plaats door gebruik te maken van gegevens op bedrijfsniveau.
Hierdoor kan een betrouwbaar beeld worden verkregen van de relatie tussen economische sectoren en hun emissies en watergebruik. NAMWA
geeft geen informatie over de gevolgen van emissies in termen van veranderingen in het ecosysteem.
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Figuur 6-8  De verwachte groei van de economische (sub)sectoren in de periode 2002-2015 
in het Nederlandse deel van Rijndelta.

Figuur 6-9   De verwachte groei van de economische (sub)sectoren in de periode 2002-2015 in de 
subwerkgebieden (Nederlandse deel) en beschrijvingseenheden (Duitse deel) van Rijndelta.
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Industrie

De industrie is goed voor zo’n 25 procent van het watergebruik in het Nederlandse deel van

Rijndelta. In totaal bedraagt het gebruik ongeveer 2.415 miljoen kubieke meter, grotendeels

oppervlaktewater (84 procent) en daarnaast leidingwater (11 procent) en grondwater 

(5 procent). De grootste industriële watergebruiker is de chemische industrie (20 procent

van het totale watergebruik in het gebied). 

Energiebedrijven

Energiebedrijven in het Nederlandse deel van Rijndelta nemen water in voor koeling. Gegevens

voor 1996 en 2001 over de wateropnamecapaciteit van energiebedrijven zijn niet openbaar. 

Waterleidingbedrijven

Waterleidingbedrijven nemen zoet grond- en oppervlaktewater in, dat vervolgens na zuive-

ring en behandeling tot rein drinkwater via het leidingnet bij eindgebruikers (huishoudens,

landbouw, bedrijven) terechtkomt. Het door waterleidingbedrijven gewonnen watervolume in

het Nederlandse deel van Rijndelta bedroeg in 2001 ongeveer 937 miljoen kubieke meter. 

In hetzelfde jaar is 1.016 miljoen kubieke meter als leidingwater geleverd (516 miljoen

kubieke meter aan huishoudens, 38 miljoen kubieke meter aan bedrijven en 422 miljoen

kubieke meter aan de landbouw). 

Overige diensten en bouwnijverheid

De dienstverlenende sector maakt uitsluitend gebruik van leidingwater. Het totale water-

gebruik van deze categorie in het Nederlandse deel van Rijndelta in 2001 bedroeg circa 

12 miljoen kubieke meter. Dat is dus slechts een fractie van het industriële watergebruik.

6.3 Trends tot en met 2015

Om iets te kunnen zeggen over de belasting van het water in 2015 moet bekend zijn hoe de

waterbelastende sectoren zich tot 2015 naar verwachting zullen ontwikkelen. Daartoe zijn

eerste prognoses per werkgebied opgesteld. Figuur 6-8 toont de verwachte groei per sector

voor het Nederlandse deel van Rijndelta als geheel; Figuur 6-9 laat de verwachte groei per

subwerkgebied zien.

Behalve de prognoses van de productie is de verwachte ontwikkeling van de bevolkings-

opbouw van belang. Samen vormen ze een belangrijk onderdeel van het baselinescenario,

dat de input vormt voor de risicoanalyse. In 2002 bedroeg het aantal inwoners van werk-

gebied Rijndelta 12.232.000. De verwachting is dat er tot 2015 een groei zal zijn van 

6,4 procent. In Figuur 6-9 is onder andere de bevolkingsgroei per regio afgebeeld.

Volgens de 'Regionale prognose van de bevolking in Niedersachsen, rekening houdend met

migraties tot 2016' (Bureau voor Statistiek van Niedersachsen) zal de bevolking in het

subwerkgebied Vechte (NI) met ongeveer 2,6 procent toenemen. Deze groei is duidelijk

hoger dan het gemiddelde van 0,3 procent dat geldt voor heel Niedersachsen.

ruim zes procent bevolkingsgroei

M A A R T  2 0 0 5
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Landbouw 

In de landbouw in het Nederlandse deel van Rijndelta maken gedurende de periode 2002-

2015 de subsectoren akkerbouw, glastuinbouw, open grondtuinbouw en de combinatie-

bedrijven naar verwachting een groei door. De productievolumes in de subsectoren grond-

gebonden veehouderij en intensieve veehouderij zullen naar verwachting dalen. 

De verwachte autonome ontwikkelingen van het productievolume van de verschillende

subsectoren in de landbouw is gepresenteerd in Figuur 6-8 en Figuur 6-9 middels de index-

cijfers voor 2015.

Visserij

De gemiddeld gerealiseerde groei in de visserij tussen 1990-2002 was negatief in het

Nederlandse deel van Rijndelta (-3,48 procent voor Nederland in totaal). De inschatting is

dat de negatieve groei zich doorzet met een gemiddelde van 2,25 procent per jaar. Voor de

periode 2002 tot 2015 leidt dat tot een afname met 29 procent.

Delfstoffenwinning

Gegevens over de verwachte ontwikkelingen in de delfstoffenwinning – en dan met name de

zand- en grindwinning – zijn voor het Nederlandse deel van Rijndelta wel beschikbaar op

provinciaal niveau, maar nog niet op stroomgebiedniveau. De verwachte, relevante ontwikke-

lingen tot en met 2015 in de zand- en grindwinning zijn:

• ophoogzandwinning:

•• daling van de winning van ophoogzand dat vrijkomt bij beton- en metselzand-

winningen (vanwege daling beton- en metselzandwinning en terugstort ophoogzand-

fractie);

•• afname primaire winning ophoogzand;

•• verdere toename ophoogzandwinning in Noordzee en IJsselmeergebied;

•• totaal Nederland (exclusief Noordzee en IJsselmeer): wellicht daling naar circa 

30 miljoen ton per jaar;

• beton- en metselzandwinning:

•• stijging winning in Gelderland (tot circa 8 miljoen ton);

•• totaal Nederland: kleine daling naar 17-18 miljoen ton per jaar vanwege deze daling is

een (lichte) prijsstijging voorzien;

• grindwinning:

•• vanaf circa 2008 toename winning in Gelderland vanwege toename beton- en metsel-

zandwinning (tot circa 1 miljoen ton per jaar).

Al met al leidt dit voor deze sector tot een verwachte groei van 17 procent in de periode tot

2015.

Industrie en dienstverlening

Figuur 6-8 en Figuur 6-9 laten de verwachte autonome ontwikkelingen van het productie-

volume van de verschillende subsectoren in de industrie en dienstverlening in het

Nederlandse deel van Rijndelta zien door middel van de indexcijfers voor 2015. De grootste

groei gedurende de periode 2002-2015 wordt verwacht voor de milieudienstverlening en het

vervoer over water en door de lucht.

krimp bij veehouderij

krimp met bijna 30 procent

meer zand- en grindwinning

groei in milieudienstverlening en

vervoer over water en door de lucht
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Tabel 6-3  Een overzicht van de berekende kostenterugwinningspercentages in 
het Nederlandse deel van Rijndelta.

waterdienst kosten- aanbieder gebruiker bijdrage kostenterug
terugwinning waterdienst waterdienst1 gebruikers2 winning via3

1 productie en levering van water 99% drinkwaterbedrijven, huishoudens 55% tarief  e/m3, vastrecht,    
eigen dienstverlening bedrijven, landbouw bedrijven 42%

landbouw 2%

2 inzameling en afvoer van 78% gemeenten huishoudens 53% rioolrecht
hemelwater en afvalwater bedrijven 25%

landbouw 0%

3 zuivering van afvalwater 99% waterschappen huishoudens 68% verontreinigingsheffing,
bedrijven 32% eigen dienstverlerlening
landbouw 0%

4 grondwaterbeheer 93% provincies bedrijven 100% grondwaterheffing, 
landbouw 0% grondwaterbelasting
natuur 0%

5 regionaal watersysteembeheer 98% waterschappen huishoudens 50% heffingen
bedrijven 16%
landbouw 32%

1)  Als gebruiker worden hier alleen bedrijven, huishoudens en landbouw onderscheiden. Overheden worden niet als gebruiker gezien.
2)  In deze kolom staan de bijdragen van de verschillende groepen gebruikers vermeld aan de terugwinning van de kosten. Deze bijdrage is berekend als de opbrengsten van de betreffende gebruikers-

groep gedeeld door de totale kosten van de waterdienst.”
3)  Bij eigen dienstverlening is de aanbieder tevens gebruiker. De kosten voor het aanbieden van de waterdienst worden derhalve volledig gedragen door de gebruiker van de waterdienst. Dus geldt bij

eigen dienstverlening per definitie een kostenterugwinning van 100%.
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6.4 Kostenterugwinning

Om duurzaam watergebruik te stimuleren, wordt in de KRW onder meer het principe ‘de

vervuiler/gebruiker betaalt’ opgevoerd en uitgewerkt in de vorm van kostenterugwinning

voor waterdiensten. In Nederland is kostenterugwinning voor waterdiensten heel gebruikelijk.

Bij de indeling van waterdiensten in Nederland is uitgegaan van de institutionele structuur

van het Nederlandse waterbeheer. Door de definitie van waterdiensten hiervan afhankelijk te

maken, wordt op institutioneel niveau inzicht gegeven in de kostenterugwinning. Bovendien

vereenvoudigt het de dataverzameling. Uitgaande van de huidige structuur in Nederland en

de definitie van waterdiensten in de KRW9 is besloten om de volgende activiteiten onder de

definitie van waterdienst te laten vallen:

• productie en levering van water;

• inzameling en afvoer van hemelwater en afvalwater;

• zuivering van afvalwater;

• beheer van grondwater;

• regionaal watersysteembeheer10.

De bijdrage van gebruikers aan de kosten van de waterdiensten in het Nederlandse deel van

Rijndelta is uit te drukken in een percentage kostenterugwinning (KTW). Tabel 6-3 presen-

teert de resultaten van de berekening van kostenterugwinning in Nederland. De tabel laat

zien dat de KRW-percentages erg hoog zijn, variërend van 78 procent voor de inzameling en

afvoer van hemelwater en afvalwater tot 99 procent voor de productie en levering van water.

In het Duitse deel van Rijndelta zijn naar de mate van kostenterugwinning geen alom-

vattende onderzoeken verricht. Op voorstel van de Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)

is afgezien van dure inventarisaties van gegevens in de verschillende deelstaten. In plaats

daarvan is de mate van kostenterugwinning onderzocht in drie pilot-gebieden die exempla-

risch zijn voor de bondsrepubliek als geheel. Omdat het principe van kostenterugwinning in

alle deelstaten op grond van wettelijke regels is verankerd, moeten de resultaten in de pilot-

gebieden Mittelrhein, Lippe en Leipzig in principe op alle deelstaten van toepassing zijn. 

Gemiddeld waren de uitkomsten als volgt:

• openbare watervoorziening 100,95 procent kostenterugwinning;

• gemeentelijke riolering 95,53 procent kostenterugwinning.

uitgangspunt: institutionele structuur

Nederlands waterbeheer

kostendekking in Duitse deel

Rijndelta
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9 Waterdiensten: alle diensten die ten behoeve van huishoudens, openbare instellingen en andere economische actoren voorzien in:
a. onttrekking, opstuwing, opslag, behandeling en distributie van oppervlaktewater of grondwater;
b. installatie voor de verzameling en behandeling van afvalwater, die daarna op het oppervlaktewater loost (KRW, Artikel 1, lid 38).

10 Voor wat betreft de waterdienst ‘watersysteembeheer’ is besloten om primaire waterkeringen niet onder het begrip waterdiensten te laten vallen,
omdat zonder de primaire waterkeringen grote delen van Nederland onder water zouden staan. Het is in ieders belang dat dit niet gebeurt
(algemeen belang). Het benoemen van een activiteit als waterdienst impliceert dat gebruikersgroepen die belang hebben bij de waterdienst
moeten meebetalen aan de kosten voor de waterdienst. Dit wordt voor primaire waterkeringen niet opportuun geacht.
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6.5 Interpretatie

De economische analyse leidt tot het volgende toekomstbeeld van de groei van de verschil-

lende sectoren:

• subwerkgebied Rijn-West

•• op enkele landbouwsectoren na wordt een gematigde economische groei verwacht;

•• de veehouderij en de tuinbouw op open grond krimpen naar verwachting;

•• de metaalindustrie zal naar verwachting het sterkst groeien;

• subwerkgebied Rijn-Noord

•• voor alle sectoren wordt een economische groei verwacht;

•• de glastuinbouw groeit naar verwachting het sterkst;

• subwerkgebied Rijn-Midden

•• op enkele landbouwsectoren en een industriële sector na wordt een gematigde 

economische groei verwacht;

•• de veehouderij en de tuinbouw op open grond krimpen naar verwachting;

•• de glastuinbouw groeit naar verwachting het sterkst;

• subwerkgebied Rijn-Oost

•• op enkele landbouw- en industriële sectoren na wordt een gematigde economische 

groei verwacht;

•• de veehouderij, de voedings- en genotmiddelenindustrie, de chemische industrie en 

de mataalindustrie krimpen naar verwachting;

•• de tuinbouw op open grond groeit naar verwachting het sterkst.

Wat betreft de economische ontwikkeling in subwerkgebied Vechte (NI) werd in het verleden

een duidelijke verschuiving geconstateerd van de industriële bedrijvigheid naar de dienstver-

lening. In 1996 waren in de regio voor het eerst meer mensen in de tertiaire sector

werkzaam dan in de industrie. Deze trend zet zich voort. Deze structurele verandering wordt

vooral veroorzaakt door de sterke teruggang van de werkgelegenheid en de productie in de

textielindustrie.

Uit de analyse mag niet de conclusie worden getrokken, dat sommige sectoren die grote

invloed hebben op het water en slechts een beperkt economisch belang vertegenwoordigen,

beter kunnen worden gesloten. Energiecentrales bijvoorbeeld zijn verantwoordelijk voor een

groot deel van de thermische verontreiniging, terwijl ze weinig werkgelegenheid bieden en

weinig toegevoegde waarde genereren. Sluiting van deze activiteit leidt echter tot een zeer

ongewenste ontwrichting van de samenleving.  Ook rioolwaterzuiveringsinrichtingen leveren

een zeer beperkte toegevoegde waarde, bieden weinig werkgelegenheid en hebben een

duidelijke invloed op de waterkwaliteit. Sluiting van deze activiteit heeft eveneens grote

indirecte gevolgen. Voor de landbouw geldt een soortgelijk verhaal; het directe economische

belang van de sector voor de nationale economie is relatief klein, maar veel industrie is

afhankelijk van de landbouw, waardoor het werkelijke belang aanmerkelijk groter is. 

In de komende jaren zal de analyse worden uitgebreid met een analyse van maatregelen die

kunnen worden genomen om de doelstellingen van de KRW tegen de laagst mogelijke

maatschappelijke kosten te bereiken.

ontwikkeling in Vechte (NI)

geen gemakkelijke conclusies te

trekken
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Samenvatting

De KRW schrijft voor dat er een register moet komen van beschermde gebieden die vallen

onder de werking van de Europese zwemwaterrichtlijn, de Nitraatrichtlijn, de Vogelrichtlijn

of de Habitatrichtlijn. Ook oppervlaktewateren en grondwateren, waaruit drinkwater wordt

gewonnen, moeten erin worden opgenomen. In het Nederlandse deel van Rijndelta zijn

tien grote grondwaterlichamen aangewezen. In Rijndelta als geheel liggen 405 zwem-

waterlocaties, waarvan de kwaliteit jaarlijks wordt gecontroleerd. 

De vogelrichtlijngebieden zijn zowel in Nederland als in Duitsland allemaal aangewezen.

De Nederlandse habitatrichtlijngebieden zijn in juni 2003 formeel aangemeld en door

Brussel goedgekeurd. Nederland heeft hiermee zijn bijdrage aan Natura 2000 afgerond.

Beschermde gebieden
H O O F D S T U K 7
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7.1 Inleiding

De Kaderrichtlijn Water schrijft voor een Register op te stellen van gebieden die op grond

van artikel 6 en bijlage IV KRW zijn aangewezen als beschermd gebied. Dat zijn in het

werkgebied Rijndelta alle gebieden die onder de werking vallen van de Europese Zwemwater-

richtlijn, de Nitraatrichtlijn, de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn. Overige EU-richtlijnen zijn

niet op het werkgebied Rijndelta van toepassing of stellen geen strengere eisen dan uit de

waterkwaliteitdoelstellingen van de Kaderrichtlijn Water zelf voortkomen.

Ook oppervlaktewateren en grondwaterlichamen met onttrekkingen voor menselijke

consumptie (KRW, artikel 7) moeten in het Register worden opgenomen. Dat geldt ook voor

waterlichamen met een toekomstige drinkwaterfunctie.

Opname van deze beschermde gebieden in het Register geeft op zich geen aanvulling op de

bescherming die de relevante specifieke communautaire wetgeving al biedt. Deze EU-

wetgeving voor beschermde gebieden gaat vóór de regels van de KRW, voor zover ze

hetzelfde regelen. De KRW schrijft voor dat uiterlijk in 2015 alle normen en doelstellingen

worden gehaald, tenminste voor zover dit niet anders bepaald is in de betreffende richtlijnen

van de EU. Aan de kwaliteitseisen van zwemwateren moet bijvoorbeeld al sinds 1985 worden

voldaan.  

De KRW-doelstellingen moeten voor elk waterlichaam zodanig worden geformuleerd, dat ze

het halen van de bestaande doelstellingen voor in het waterlichaam gelegen beschermde

gebieden niet onmogelijk maken. Als een beschermd gebied als apart waterlichaam is

begrensd, zullen in de beïnvloedingszone zonodig maatregelen moeten worden getroffen

voor een adequate bescherming van het gebied. 

Het Register van beschermde gebieden moet eind 2004 beschikbaar zijn. Het zal bestaan 

uit wetteksten van de communautaire richtlijnen en overzichtskaarten met de beschermde

gebieden. In 2009 moet het in de vorm van een samenvatting bij het stroomgebiedsbeheer-

plan worden gevoegd. Het Register dient voortdurend te worden gevolgd en bijgewerkt.

7.2 Waterlichamen met onttrekking voor menselijke consumptie

Oppervlaktewater

Oppervlaktewater dat is bestemd voor de productie van drinkwater (75/440/EEG), wordt in

het Register opgenomen door het aanduiden van de locaties van de innamepunten. In het

Nederlandse deel van Rijndelta loopt nog een onderzoek naar andere methoden voor

aanduiding als beschermd gebied.

In Rijndelta zijn 33 punten waar oppervlaktewater wordt gewonnen voor drinkwater, alle

gelegen in het Nederlandse deel. Hiervan liggen 27 punten in Rijn-West, 5 in Rijn-Oost, 2 in

Rijn-Midden en 1 punt in Rijn-Noord. Het gaat het om 11 innamepunten van oppervlakte-

water; op 15 punten vindt oeverfiltratie plaats en op 8 punten kunstmatige infiltratie.

richtlijnen met strengere eisen 

dan de KRW zelf

adequate bescherming

oppervlaktewater voor menselijke

consumptie: alleen in het

Nederlandse deel van Rijndelta
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In het Duitse deel van Rijndelta zijn geen oppervlaktewaterlichamen waaruit water voor

menselijke consumptie wordt gewonnen.

Grondwater

Zoals in paragraaf 3.2.1 is toegelicht zijn in het Nederlandse deel van Rijndelta aparte, kleine

grondwaterlichamen aangewezen rond onttrekkingen van grondwater bestemd voor 

menselijke consumptie. Deze kleine grondwaterlichamen worden opgenomen in het Register

als beschermd gebied. 

De aanduiding ‘beschermd gebied’ kan overigens voor grondwater tot misverstanden leiden.

Voor grondwater wordt namelijk niet een gebied (in het platte vlak) aangewezen, maar een

grondwaterlichaam en dat is een driedimensionaal begrensd volume grondwater in de

ondergrond.

Een grondwaterlichaam dat is opgenomen in het Register van beschermde gebieden

verschilt hiermee essentieel van de grondwaterbeschermingsgebieden die aan het maaiveld

worden ingesteld en waar extra maatregelen voor bescherming van het grondwater worden

genomen. In het stroomgebiedsbeheerplan zal worden opgenomen of er voor een grond

waterlichaam dat als beschermd gebied is aangewezen extra beschermende maatregelen

nodig zijn en waar die dan moeten worden genomen. Voor grondwaterlichamen onder een

afdekkende kleilaag kan bijvoorbeeld worden besloten om helemaal geen extra beschermen-

de maatregelen aan het maaiveld te treffen met uitzondering van bescherming tegen het

doorboren van de afdekkende kleilaag.

In het Duitse deel van Rijndelta zijn kleinere grondwaterlichamen aangewezen. Artikel 7 van

de KRW wordt in het Duitse deel van het werkgebied zó geïnterpreteerd, dat zowel in de

grondwaterlichamen die gebruikt worden voor de drinkwatervoorziening als in de grond-

waterlichamen die hiervoor niet dienen de goede toestand moet worden bereikt. Ze moeten

dus allemaal aan dezelfde doelstelling voldoen. Er is daarom geen noodzaak om grondwater-

lichamen met onttrekking van grondwater bestemd voor menselijke consumptie aan te

wijzen. Bovendien hebben Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen ervoor gekozen om de

beschermde gebieden aan te wijzen aan de hand van de huidige Duits nationale systematiek

voor het aanwijzen van grondwaterbeschermingsgebieden. Deze gebieden zijn in zones

onderverdeeld. Beschermingszone I bevindt zich in de directe omgeving van de winningslo-

catie. Beschermingszone II is gericht op de hygiëne: bacteriële en andere microbiologische

verontreinigingen. Deze wordt begrensd op de zogenaamde 50-dagenlijn. Binnen deze lijn

doet het grondwater er maximaal vijftig dagen over om de winning te bereiken.

Beschermingszone III omvat de rest van het intrekgebied van een winning. De drinkwaterbe-

schermingsgebieden vallen hiermee in het Duitse deel van Rijndelta niet altijd samen met de

grondwaterlichamen.

In het werkgebied Rijndelta liggen 290 beschermde gebieden die zijn gerelateerd aan de

onttrekking van grondwater voor menselijke consumptie. 

Hiervan liggen er 262 in het Nederlandse deel van Rijndelta: 86 in Rijn-West, 81 in Rijn-Oost,

72 in Rijn-Midden en 23 in Rijn-Noord (zie ook Tabel 3-7).

Nederland: beschermd gebied is

driedimensionaal begrensd

grondwaterlichaam

Duitsland:grondwaterbeschermings-

gebied, niet altijd gelijk aan grond-

waterlichaam
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Voor IJsselmeerzuflüsse (NRW) zijn in totaal 13 drinkwaterbeschermingsgebieden aan-

gewezen die volledig binnen Rijndelta liggen (zie Kaart 19a). Daarnaast zijn er 11 drinkwater-

beschermingsgebieden die voor een deel in Rijndelta liggen.

In Vechte (NI) zijn 4 drinkwaterbeschermingsgebieden vastgelegd. Zij beslaan gezamenlijk

ongeveer 4,5 procent van het bruto oppervlak van Vechte (NI).

7.3 Beschermde gebieden voor schelpdierkweek en visvangst

Gebieden met economisch belangrijke populaties van in het water levende planten- en

diersoorten zijn eveneens beschermd. In Rijndelta zijn dit gebieden die zijn aangewezen als

‘schelpdierwater’ (79/923/EEG) of als water voor ‘karper- en zalmachtigen’ (78/659/EEG). 

Ze zijn weergegeven op Kaart 19b. Deze gebieden hoeven echter niet in het Register van

beschermde gebieden te worden opgenomen. Beide richtlijnen komen dertien jaar na de

inwerkingtreding van de Kaderrichtlijn te vervallen. De basiskwaliteitsnormen (chemische

normen en overige van ecologische doelen af te leiden normen) van de Kaderrichtlijn Water

zijn namelijk strenger dan de normen behorend bij ‘wateren voor karper- en zalmachtigen’

en ‘schelpdierwateren’. Ook de provinciale waterhuishoudingsplannen en het Beheerplan

rijkswateren stellen een strengere waterkwaliteitsnorm en bevatten daarom geen aparte

aanduiding meer voor deze soorten.

In IJsselmeerzuflüsse (NRW) zijn de viswateren volgens richtlijn 78/659/EG wél beschouwd.

Er zijn zes wateren als water voor karperachtigen aangewezen: de Bocholter Aa, de Ahauser

Aa, de Berkel, de Dinkel, de Issel en de Vechte.

In Vechte (NI) zijn noch viswateren volgens richtlijn 78/659/EG, noch schelpdierwateren

volgens richtlijn 79/923/EG aangewezen.

7.4 Zwemwater en overige recreatie

Ook oppervlaktewater dat in het kader van Richtlijn 76/160/EEG als zwemwater is aan-

gewezen, valt onder de beschermde gebieden. Overige recreatieve gebieden hoeven niet in

het Register te worden opgenomen omdat er geen Europese richtlijn is die recreatieve zones

beschermt.

De kwaliteit van de aangewezen zwemwateren wordt jaarlijks op vaste meetpunten gecon-

troleerd. Deze meetpunten zijn (als puntlocaties) opgenomen in het Register van

beschermde gebieden.

In het werkgebied Rijndelta liggen 405 zwemwaterlocaties, waarvan 5 locaties in IJsselmeer-

zuflüsse, 2 in Vechte, 222 in Rijn-West, 58 in Rijn-Oost, 62 in Rijn-Midden en 56 in Rijn-

Noord. (Kaart 19c). 

Nederland: niet in Register

IJsselmeerzuflüsse (NRW): wél

wateren voor karperachtigen in

Register

Vechte (NI: geen vis- en

schelpdierwateren
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7.5 Nutriëntgevoelige gebieden

Nutriëntgevoelige gebieden, die op grond van de Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) als bedreigde

zone, of op grond van de Stedelijk afvalwaterrichtlijn (91/271/EEG) als kwetsbare gebieden

zijn aangewezen, moeten in het Register van beschermde gebieden worden opgenomen.

Nederland is echter van deze verplichting ontheven omdat de regering aan de Europese

Commissie heeft toegezegd op haar grondgebied maatregelen te zullen treffen die vanwege

deze richtlijnen voor bedreigde zones en kwetsbare gebieden zijn vereist.

In het Duitse deel van Rijndelta is het totale oppervlak van IJsselmeerzuflüsse (NRW) en

Vechte (NI) als beschermd gebied conform de richtlijnen 91/676/EG en 91/271/EG aan-

gewezen.

7.6 Beschermde gebieden voor soorten en habitats

Gebieden die zijn aangewezen voor de bescherming van habitats of soorten die veel belang

hebben bij het behoud of de verbetering van de watertoestand, moeten in het Register van

beschermde gebieden worden opgenomen. Hieronder vallen gebieden die op grond van de

Habitatrichtlijn (92/43/EEG) en de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) zijn aangewezen als speciale

beschermingszone. Deze gebieden zijn aangemeld voor soorten en/of habitats die op Euro-

pees niveau van belang zijn en die deel uitmaken van het Europees netwerk Natura 2000.

Daarnaast kent Nederland natuurgebieden die op nationaal niveau worden beschermd, zoals

het netwerk van belangrijke natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, nog niet

volledig geïmplementeerd) en de (staats-)natuurmonumenten. De KRW geeft niet duidelijk

aan of er naast de Europese beschermde gebieden ook natuurgebieden met nationale 

wettelijke bescherming in het Register opgenomen moeten worden. Evenmin is duidelijk wat

de gevolgen van het opnemen van deze gebieden zijn. Daarom is besloten om deze gebieden

(nog) niet in het Register op te nemen. Ook in het Duitse Register zijn geen nationale

beschermde gebieden opgenomen.

In Nederland en in Duitsland zijn alle vogelrichtlijngebieden aangewezen. De Nederlandse

habitatrichtlijngebieden zijn in juni 2003 formeel aangemeld en door Brussel goedgekeurd.

Nederland heeft hiermee zijn bijdrage aan Natura 2000 afgerond. De definitieve aanwijzing

van de habitatrichtlijngebieden volgt wanneer alle lidstaten hun bijdrage hebben afgerond.

Op grond van artikel 6 zijn de lidstaten nu al verplicht de aangemelde habitatrichtlijnge-

bieden adequaat te beschermen. In Duitsland is de aanmelding van zowel vogelrichtlijn- als

habitatrichtlijngebieden bijna afgerond. 

In Nederland zijn alle vogel- en habitatrichtlijngebieden in meer of mindere mate afhankelijk

van water. Daarom is besloten om ze allemaal op te nemen in het Register. Aangezien

Duitsland ook vogel- en habitatrichtlijngebieden heeft die niet direct van water afhankelijk

zijn, zullen in het Duitse Register alleen de wél afhankelijke gebieden worden opgenomen.

vrijstelling voor Nederland

andere natuurgebieden (nog)

niet in het Register
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Vogel- en habitatrichtlijngebieden

Van de 79 in Nederland aangewezen vogelrichtlijngebieden liggen er 56 in werkgebied

Rijndelta (Kaart 19d). Daarnaast zijn in Nederland 141 gebieden aangemeld voor de

Habitatrichtlijn, waarvan er 91 in het werkgebied Rijndelta liggen. Hiervan zijn 23 gebieden

voor zowel de Vogel- als de Habitatrichtlijn aangewezen. In het Duitse deel van Rijndelta

liggen 44 habitat- en 6 vogelrichtlijngebieden. Een van de vogelrichtlijngebieden ligt echter

voor het grootste deel in werkgebied Nederrijn.

In IJsselmeerzuflüsse (NRW) zijn in het kader van de inventarisatie in totaal 36 water-

afhankelijke habitatrichlijngebieden en 4 vogelrichtlijngebieden die deels of helemaal binnen

de grenzen van werkgebied Rijndelta liggen in de lijst opgenomen (zie Kaart 19d).

In Vechte (NI) zijn twee vogelrichtlijngebieden en acht habitatrichtlijngebiden aangewezen.

7.7 Gebieden met risico dat gebruiksfuncties niet worden erkend

De grote wateren in het Nederlandse deel van Rijndelta, zoals de randmeren, het Marker-

meer, het IJsselmeer, de Waddenzee, de waddenkust en een aantal meren in Holland en

Friesland, zijn opgenomen in het Register van beschermde gebieden. Het overgrote deel van

deze wateren wordt in sterke mate beïnvloed door de kwaliteit van het water dat via de Rijn

het werkgebied Rijndelta binnenstroomt. Dat geldt voor de hoofdstroom en de zijtakken van

de Rijn, maar ook voor de Hollandse en Friese meren die worden gevoed met Rijnwater,

vooral in de droge jaargetijden. Het bereiken van de goede kwaliteit in een groot deel van de

beschermde gebieden in het Nederlandse deel van Rijndelta is dus niet alleen afhankelijk van

inspanningen binnen het werkgebied zelf, maar evenzeer van inspanningen in de boven-

stroomse werkgebieden.

kwaliteit Rijnwater van belang
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Samenvatting

Nog niet alle basisinformatie voor het rapport is voorhanden. 

In dit hoofdstuk is – niet uitputtend – aangegeven welke informatie nog ontbreekt.

Daarnaast is ingegaan op de monitoring. Omdat de KRW – meer dan tot nu toe gebruike-

lijk was – de nadruk legt op de ecologische aspecten van wateren, geven de bestaande

meetgegevens maar gedeeltelijk antwoord op de vragen die de KRW stelt. Het is nodig om

de frequenties en meetlocaties aan te passen. Zo moeten fytoplankton, fytobenthos en

vissen meer aandacht krijgen. Ook de chemische monitoring schiet nog te kort. Voor het

bepalen van de hydromorfologische kwaliteitselementen is zelfs nog geen Nederlandse

methodiek beschikbaar.

Leemten in kennis en gegevens
H O O F D S T U K 8



1 8 1 K A R A K T E R I S E R I N G  W E R K G E B I E D  R I J N D E LTA

8.1 Technische methoden en gegevens

Bij het opstellen van deze rapportage zijn in Nederlandse deel van Rijndelta de volgende

leemten in technische kennis en gegevens gebleken.

Oppervlaktewater

Bij het begrenzen van de waterlichamen zijn niet overal alle onderdelen van de definitie

meegenomen, zoals de homogeniteit van de menselijke belastingen en de beschermde

gebieden. De doelstellingen voor vogel- en habitatrichlijngebieden, oppervlaktewater-

lichamen met onttrekkingen voor menselijke consumptie en zwemwateren kunnen zodanig

afwijken van de doelstellingen voor de omliggende oppervlaktewaterlichamen dat 

herbegrenzing of differentiatie nodig is. Zodra er meer inzicht is in de doelstellingen voor

natuurlijke, kunstmatige en sterk veranderde wateren, zullen de grenzen van de water-

lichamen opnieuw worden beschouwd. Het formuleren van de doelstellingen zal met hoge

prioriteit worden uitgevoerd.

De zogenaamde ‘virtuele waterlichamen’ zijn in het Nederlandse deel van Rijndelta als

voorlopig compromis naar voren gekomen uit de (politieke) discussies rond de aanwijzing

van de waterlichamen. Dit speelt in (polder)gebieden met sterk fijnmazige, kleine water-

lichamen (voornamelijk sloten). De richtlijnen van de KRW gaan uit van een wateroppervlak

van meer dan 50 hectare voor meren en een stroomgebied van meer dan 1.000 hectare voor

lijnvormige wateren. Er wordt nu gezocht naar een voor iedereen bevredigende toepassing

van de richtlijnen in deze gebieden. Dit moet leiden tot concrete aanwijzing van de water-

lichamen in het stroomgebiedsbeheerplan. Mogelijk wijzigen hierdoor ook de grenzen van

waterlichamen.

Niet voor alle waterlichamen is informatie beschikbaar om de huidige toestand (chemisch,

fysisch-chemisch en biologisch) goed te kunnen beschrijven. In die gevallen is uitgegaan 

van gegevens die zo representatief mogelijk zijn. Dit gebrek aan gegevens zal met de 

implementatie van de operationele monitoring volgens de KRW (zie paragraaf 8.3) worden

weggenomen.

Niet alle prioritaire en overige stoffen worden gemeten, soms omdat een standaardanalyse-

methode ontbreekt of omdat de detectielimiet hoger is dan de norm. De beoordeling van de

huidige toestand van waterlichamen is dus gebaseerd op een beperkt aantal stoffen. Ook dit

informatietekort zal met de implementatie van de monitoring volgens de KRW (zie paragraaf

8.3) worden weggenomen.

Niet alle normen voor chemische stoffen zijn vastgesteld. Daarom is deels gewerkt met

voorlopige normen (FHI) en bestaande normen (MTR). Voor het stroomgebiedsbeheerplan

zullen alle normen zijn vastgesteld.

Voor de ecologische beoordeling moeten volgens de KRW maatlatten worden opgesteld voor

alle watertypen, opgesplitst in een variant voor natuurlijke wateren en een variant voor kunst-

matige en sterk veranderde wateren. De inspanningen zijn eerst gericht op de referentie-

beelden voor de meest voorkomende watertypen. Het referentiebeeld is de bovenkant van de

maatlat voor de natuurlijke variant van een watertype. 

begrenzing waterlichamen

concretisering virtuele

waterlichamen

informatie over alle

waterlichamen

informatie over alle stoffen

normen voor chemische stoffen

ecologische beoordeling
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Inmiddels zijn (delen van) de maatlatten voor de natuurlijke varianten beschikbaar. De

normen voor overige stoffen, zoals nutriënten ontbreken hierbij nog. Deze normen en de

maatlatten voor de kunstmatige en sterk veranderde wateren zullen met hoge prioriteit

worden ingevuld. De internationale afstemming (intercalibratie) maakt daarvan deel uit.

De beschikbare maatlatten zijn in het Nederlandse deel van Rijndelta gebruikt bij de 

ecologische beoordeling van de rijkswateren. Voor de regionale wateren is de STOWA-

beoordelingssystematiek gebruikt. Deze methode wordt al langer toegepast, zodat de 

resultaten direct beschikbaar zijn.

Er is nog onzekerheid over de dominante belastingen en over de effecten van maatregelen

waarmee belastingen worden verminderd, op de toestand van de wateren. Dat komt door:

• een onvolledig beeld van gebiedsspecifieke achtergrondbelasting (lucht en bodem) en

natuurlijke concentraties (inclusief het effect van de klimaatontwikkeling en bodemdaling);

• onvolledig inzicht in de omvang en ligging van verontreinigde waterbodems in de 

regionale wateren;

• onvolledig inzicht in de herkomst van alle relevante stoffen (prioritaire, 76/464/EG- en

overige stoffen) in de regionale wateren. In het Nederlandse deel van Rijndelta is van

slechts twaalf stoffen (de top-12) voldoende informatie beschikbaar en toegankelijk;

• onvolledig inzicht in de interactie tussen het hoofdwatersysteem (de Rijkswateren) en het

regionale watersysteem voor zowel kwaliteit als kwantiteit;

• onvolledig inzicht in de interactie tussen polder- en boezemwateren (intern regionaal

systeem) voor zowel kwaliteit als kwantiteit;

• onvolledig inzicht in de fysisch-chemische en vooral de ecologische processen in 

watersystemen. Dit maakt het voorspellen van effecten van maatregelen en autonome

ontwikkelingen vaak moeilijk.

Voor het stroomgebiedsbeheerplan zal nader onderzoek het inzicht op deze punten moeten

vergroten.

De trendanalyse van de belasting met stoffen is nog niet robuust. In deze rapportage is

ervan uitgegaan dat gemiddeld de toestand in 2015 vergelijkbaar is met die in 2000. 

Dit moet beter worden onderbouwd en zo nodig worden gedifferentieerd naar zowel

gebieden (waterlichamen) als naar stoffen.

De argumenten om oppervlaktewaterlichamen de status ‘sterk veranderd’ te geven, moeten

nader worden beschouwd. Vooral de onomkeerbaarheid van hydromorfologische ingrepen

uit het verleden vraagt meer aandacht. Daarbij spelen drie aspecten een rol:

• technisch, 

de technische mogelijkheid om hydromorfologische ingrepen of andere belastingen

ongedaan te maken en de uiteindelijke effectiviteit van belastingbeperkende maatregelen;

• sociaal-economisch,

de draaglast, met name als de kosten onevenredig hoog zijn, doordat zij niet in verhou-

ding staan tot de baten of te grote sociaal-economische effecten hebben;

• sociaal-maatschappelijk,

de acceptatie van wijzigingen van functies en/of bestemmingen, bijvoorbeeld om fysieke

ruimte te creëren of om antropogene belastingen weg te nemen.

inzicht in belastingen en effecten

trendanalyse belastingen

onderbouwing ‘sterk veranderd’
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Deze aspecten zijn in deze rapportage (soms impliciet) aan de orde gekomen, maar zullen

voor het stroomgebiedsbeheerplan meer worden gekwantificeerd. Dit kan leiden tot een

verschuiving in het aantal sterk veranderde en natuurlijke waterlichamen. 

Grondwater

De omvang van de kleine grondwaterlichamen is bepaald aan de hand van de onttrekking

voor menselijke consumptie. De exacte omvang van het grondwaterlichaam kan door andere

onttrekkingen worden beïnvloed. In deze rapportage is hier geen rekening mee gehouden.

Het volume van de kleine grondwaterlichamen en de oppervlakten aan maaiveld zijn niet

bepaald.

De afstemming over de grensoverschrijdende grondwaterlichamen is nog niet afgerond. 

Zo is de begrenzing aan Nederlandse kant nog niet overal eenduidig vastgesteld. 

Nader onderzoek zal daar duidelijkheid over moeten geven. Dergelijk onderzoek naar de

grensoverschrijdende, hydrologische samenhang is al gestart bij Bargerveen (Drenthe).

De relatie tussen grond- en oppervlaktewater en terrestrische ecosystemen is nog onvol-

doende uitgewerkt. Zo is alleen gekeken naar de habitatrichtlijngebieden en nog niet naar

andere natuurgebieden, waaronder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daardoor is

vooral de kwantitatieve karakterisering van grondwaterlichamen niet compleet. 

De vogelrichtlijngebieden zijn nog niet gekarakteriseerd. Daarom zijn zij niet betrokken bij

de beschrijving van de huidige toestand en de risico-inschatting van de grondwaterlichamen.

Bovendien zijn er geen vastgestelde, hydrologische doelstellingen voor deze gebieden. 

Er is gewerkt met aannames door deskundigen. Zodra de karakterisering en hydrologische

doelstellingen voor de vogelrichtlijngebieden beschikbaar zijn, wordt opnieuw gekeken naar

de beschrijving van de toestand en naar de risico-inschatting. Hierdoor kunnen nog 

wijzigingen in de conclusies worden aangebracht.

De waterleidingbedrijven monitoren de grondwaterstijghoogten en de samenstelling van het

grondwater binnen de kleine grondwaterlichamen. De gegevens van de waterleidingbedrijven

over de samenstelling van het grondwater zijn niet in beschouwing genomen.

Voor de nadere karakterisering van grondwaterlichamen, waar de KRW in bijlage V om

vraagt, ontbreken op enkele onderdelen gegevens. In het bijzonder is nog niet aangegeven

voor welke grondwaterlichamen eventueel lagere doelen worden vastgesteld (KRW, bijlage II,

artikel 2.5). Dit is nog niet mogelijk, aangezien de EU voor de ‘gewone’ doelen ook nog geen

normen heeft vastgesteld. Dit gebeurt in de loop van 2005 in de EU-Grondwaterrichtlijn.

In een aantal provincies zijn winningen kleiner dat 50 kubieke meter per uur (1.200 kubieke

meter per dag) niet geregistreerd. De begrenzing en karakterisering van deze kleinere

onttrekkingen maakt daarom nog geen deel uit van deze rapportage. De informatie wordt in

de planvormingsfase gecompleteerd.

begrenzing kleine grondwater-

lichamen

grensoverschrijdende grondwater-

lichamen

relatie grondwater, oppervlaktewater

en terrestrische ecosystemen

karakterisering vogelrichtlijngebieden

grondwatergegevens waterleiding-

bedrijven

nadere karakterisering grondwater-

lichamen

kwantitatieve belasting van

grondwater
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De belasting van het grondwater is onvoldoende uitgewerkt, doordat informatie over de

verontreinigingsbronnen ontbreekt of niet is ontsloten (zit veelal bij gemeenten en 

provincies). Zo is nog niet aangegeven om welke stoffen het gaat, in welke concentraties

deze aanwezig zijn en welke omvang de verontreiniging heeft. Dit zal voor het stroomge-

biedsbeheerplan zoveel mogelijk worden uitgezocht.

Van de grondwaterwinningen door bedrijven zijn vrijwel geen kwaliteitsgegevens bekend.

Datzelfde geldt voor het aantal, het type en de grootte van de KWO-installaties.

Bij de risicoanalyse is gebruik gemaakt van landelijke scenario’s, die op de schaal van

concrete grondwaterlichamen een zeer grove indicatie van de ontwikkelingen geven.

Getracht zal worden deze met behulp van regionale gegevens te verfijnen.

Naar verwachting zal door onttrekkingen onder goed ontwikkelde weerstandbiedende lagen

geen significant nadelige beïnvloeding van de samenstelling van het grondwater zijn

opgetreden danwel optreden. Een negatieve beïnvloeding door menselijke activiteiten van de

samenstelling van de overige grondwaterlichamen is niet uit te sluiten. Voor het opstellen

van de stroomgebiedsbeheerplannen zal een nadere beschouwing van de grondwater-

lichamen op het aspect ‘at risk’ moeten plaatsvinden met alle beschikbare (regionale)

gegevens.

Beschermde gebieden

Onttrekkingen van oppervlaktewater voor menselijke concumptie zijn in het Regeister

opgenomen door het aanduiden van de locaties van de innamepunten. Er loopt een onder-

zoek naar andere methoden voor aanduiding als beschermd gebied.

Voor waterlichamen die (mogelijk) ‘niet at risk’ zijn en beschermde gebieden omvatten, zal

een toetsing aan de doelen die voortkomen uit de beschermde status noodzakelijk zijn. 

Het gaat om doelen voor vogel- en habitatrichtlijngebieden, zwemwaterrichtlijngebieden en

oppervlaktewater voor menselijke consumptie. Dergelijke doelen zijn niet (volledig) 

beschikbaar. Toetsing zal worden uitgevoerd zodra dat kan.

8.2 Economische gegevens

Kwantitatieve gegevens over het toekomstige ruimtegebruik ontbreken nog voor veel deel-

gebieden in Rijndelta. Gegevens over zand- en grindwinning zijn niet beschikbaar per

subwerkgebied (alleen per provincie).

Bij de economische beschrijving van het werkgebied Rijndelta is geen aandacht besteed aan

de subsector (water)recreatie. Dit is in veel gevallen (mede) de economische drager van een

gebied met vaak een sterke relatie met het water. De recreatie heeft baat bij een goede

toestand van het water, maar is ook één van de belastende subsectoren. Daarom zal de

economische analyse worden uitgebreid met separate aandacht voor de (water)recreatie.

Vooral in subwerkgebied Rijn-Oost zijn de subsectoren zoutwinning en textielindustrie

relevant. Hieraan zal aandacht worden besteed.

kwalitatieve belasting van grondwater

meer informatie voor risicoanalyse

aanduiding onttrekkingen

oppervlaktewater

beschikbaarheid van gegevens

aandacht voor subsectoren

(water)recreatie, zoutwinning en

textielindustrie
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De economische analyse geeft als zodanig voldoende inzicht in de verwachte ontwikkelingen

in de verschillende sectoren. Wat daarvan precies de consequenties zijn voor het water-

beheer is echter niet altijd even duidelijk. Onderzoek naar het verband tussen economische

ontwikkelingen en de toestand van het watersysteem moet de effectvoorspelling verbeteren.

De economische analyse zal worden uitgebreid met een analyse van maatregelen die kunnen

worden genomen om de doelstellingen van de KRW tegen de laagst mogelijke maatschap-

pelijke kosten te bereiken.

8.3 Monitoringprogramma’s en meetnetten

Het opstellen en operationaliseren van een monitoringprogramma voor de Kaderrichtlijn

Water op uiterlijk 22 december 2006 is de volgende mijlpaal in de implementatie van de

KRW. Inmiddels zijn zowel op landelijk als op regionaal niveau al diverse activiteiten 

ondernomen ter voorbereiding op dit monitoringprogramma.

Wat wordt gevraagd?

In de KRW worden op drie punten ‘producten’ in relatie tot monitoring beschreven.

• Monitoringprogramma voor oppervlaktewater, grondwater en beschermde gebieden; het

programma moet uiterlijk 22 december 2006 operationeel zijn (KRW artikel 8, lid 1, met

uitwerking in bijlage V).

• Beknopt verslag monitoringprogramma; dit moet uiterlijk 22 maart 2007 zijn opgestuurd

aan de Europese Commissie (KRW artikel 15, lid 2). Dit is analoog aan de rapportage

verplichting uit artikel 5 (rapportage 2005).

• In het stroomgebiedsbeheerplan opnemen van een kaart van het monitoringsnet en van

kaarten met resultaten van monitoring van de toestand (bijlage VII, sub 4).

Bijlage V van de KRW beschrijft verschillende typen monitoring.

• Toestand- en trendmonitoring (‘surveillance monitoring’):

•• voor een algemeen beeld van de toestand van het oppervlaktewater en in het 

bijzonder voor de effectbeoordelingsprocedure van de artikel 5-rapportage,

•• voor de opzet van (operationele) monitoring en 

•• voor langjarige trends als gevolg van natuurlijke processen en menselijke activiteiten. 

• Operationele monitoring:

voor het bepalen van de toestand van waterlichamen en het effect van genomen 

maatregelen

• Onderzoeksmonitoring:

(alleen genoemd voor oppervlaktewater en van toepassing in speciale situaties).

Invulling

De toestand- en trendmonitoring zal plaats vinden op een beperkt aantal meetpunten, maar

met een complete set van een groot aantal parameters. Tenminste iedere zes jaar dient de

meting op dezelfde punten te worden herhaald.

effecten van economische

ontwikkelingen

efficiënte maatregelen

drie producten: programma,

verslag en kaarten

drie typen monitoring

toestand- en trendmonitoring
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De KRW geeft aan, dat toestand- en trendmonitoringspunten vooral in de grotere wateren

dienen te worden gekozen. In Nederland betekent dat praktisch gezien meetpunten in de

rijkswateren. Alléén meten in de rijkswateren is echter niet voldoende. De kwaliteit van de

meeste rijkswateren wordt in sterke mate bepaald door de kwaliteit van het rivierwater dat

van over de grens komt. Hierdoor geven de meetpunten in de rijkswateren geen goed beeld

van de kwaliteit van het water in de regionale wateren. Daarom zullen enkele toestand- en

trendmonitoringspunten op strategische locaties in regionale wateren worden aangewezen.

Enkele regio’s zijn al gestart met toestand- en trendmonitoring voor chemie of hebben het

voornemen hiermee in 2005 te beginnen. Op basis van de resultaten van de eerste metingen

zullen representatieve punten worden gekozen, zodat een goed beeld kan worden gegeven

van de algemene toestand van het oppervlaktewater.

Operationele monitoring moet een beeld geven van de toestand van ieder waterlichaam voor

al de parameters waarvoor het waterlichaam als ’at risk’ is aangeduid. Ook moet het effect

van genomen maatregelen op de toestand van het waterlichaam kunnen worden bepaald.

De meeste waterlichamen in Nederland zijn als ’at risk’ aangemerkt. De uitdaging is nu om

bij het opstellen van een goed operationeel monitoringprogramma door een zorgvuldige

keuze van meetpunten voor verschillende parameters met een behapbaar aantal metingen

toch een betrouwbaar beeld te krijgen van de toestand van elk oppervlaktewaterlichaam.

Hierbij moet zo goed mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande monitoring-

programma’s. Waterbeheerders zullen intensief samenwerken bij het opstellen en 

operationeel maken van het monitoringprogramma.

Monitoring omvat de volgende onderdelen (zie hiervoor ook KRW bijlage V):

1. metingen of het nemen van monsters in het veld;

2. analyse en determinatie in het laboratorium;

3. opslag en controle van meetgegevens;

4. toetsing, interpretatie en presentatie van meetgegevens. 

Al deze onderdelen zullen voldoende aandacht krijgen, zodat op efficiënte wijze aan de KRW

verplichtingen voor monitoring kan worden voldaan. Kwaliteitsborging zal een centraal

element zijn in alle stappen van de monitoringsproces, niet alleen bij de uitvoering zelf,

maar ook bij de voorbereiding en de verwerking van de gegevens, want fouten in de 

monitoring kunnen leiden tot het niet juist of niet efficiënt besteden van aanzienlijke 

financiële middelen.

operationele monitoring

kwaliteitsborging op alle

onderdelen
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Samenvatting

Beheermaatregelen die voortkomen uit de KRW moeten voldoende steun hebben van de

bevolking en de betrokken maatschappelijke organisaties. Regionaal is daarom een

communicatiestructuur opgezet die effectieve publieke participatie mogelijk maakt. De

communicatieplannen die de regionale waterbeheerders hiervoor ontwikkelen worden op

elkaar afgestemd, onder meer door te voldoen aan gezamenlijk afgesproken criteria.

Regionale bestuurlijke informatiebijeenkomsten en het instellen van klankbordgroepen

voor maatschappelijke organisaties maken deel uit van deze plannen.

Publieke participatieH O O F D S T U K 9
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9.1 Situatieschets

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de lidstaten van de Europese Unie tot het

opstellen van (inter-)nationale stroomgebiedsbeheerplannen. Deze plannen moeten op

instemming kunnen rekenen van een behoorlijk deel van de bevolking. Daarom geeft de KRW

richtlijnen voor de manier waarop maatschappelijke organisaties en burgers betrokken kunnen

worden bij de verschillende stappen van het planningsproces dat loopt van 2003 tot 2009.

De KRW spreekt over drie vormen van publieke participatie: informatievoorziening, consul-

tatie en betrokkenheid van ‘interested parties’. 

De eerste twee zijn verplicht, betrokkenheid moet worden gestimuleerd. De verplichtingen

voor informatievoorziening en consultatie zijn opgenomen in het Nederlandse en Duitse

wetsvoorstel voor de verankering van de KRW.

Op vastgestelde momenten moeten bepaalde documenten worden gepubliceerd en voor

commentaar ter visie gelegd (artikel 14):

• 2006: een werkprogramma met tijdschema voor het maken van het stroomgebieds-

beheerplan; 

• 2007: een overzicht van belangrijke vraagstukken in het waterbeheer; 

• 2008: het ontwerp-stroomgebiedsbeheerplan. 

De invoering van de KRW is een complex beleidsproces. Gedurende het implementatietraject

moeten veel verschillende belangen worden afgewogen. Het proces heeft bovendien veel

raakvlakken met andere grote projecten, zoals de uitvoering van het Nationaal

Bestuursakkoord Water, het reconstructieproces (revitalisering landelijk gebied) en Ruimte

voor de Rivier. In sommige provincies speelt daarnaast de herziening van het streekplan of

de ontwikkeling van een omgevingsplan. 

De introductie van de KRW maakt de positie van Europa binnen de Nederlandse watersector

evident. Zowel inhoudelijk als procesmatig zijn de ambities hoog. De nationale notitie

‘Pragmatische Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in Nederland - van beelden naar

betekenis’ schrijft in dit verband:

“De KRW stelt Nederland voor een aanzienlijk grotere opgave dan het bestaande nationale beleid.

Ten eerste is een deel van het nationale beleid alleen in streefbeelden verwoord en nog niet in

concrete maatregelenpakketten vertaald. Waar wél maatregelenpakketten zijn vastgesteld, is veelal

sprake van achterstanden in de uitvoering. Tot slot stelt de KRW voor een aantal onderdelen de

doelen hoger dan het bestaande beleid. Nederland zal dus alles op alles moeten zetten om de extra

opgaven van de KRW te kunnen realiseren. Alle sectoren zullen daar gevolgen van ondervinden.”

Voor Nederland is een gemeenschappelijke kader voor communicatie ontwikkeld om 

duidelijkheid te verschaffen en gezamenlijke uitgangspunten te identificeren die in de

communicatieplannen zullen worden opgenomen. Dit communicatiekader geldt ook voor

Rijndelta. Binnen dit kader ontwikkelen de regio’s hun communicatieplannen verder naar

eigen inzicht.

drie vormen van publieke

participatie

gemeenschappelijk kader

M A A R T  2 0 0 5



1 9 4



1 9 5 K A R A K T E R I S E R I N G  W E R K G E B I E D  R I J N D E LTA

Voor een effectieve communicatie rond de KRW zijn de volgende afspraken gemaakt.

1. De communicatieplannen voldoen aan de KRW-eisen.

2. De communicatieplannen sluiten aan op het (inter)nationale communicatiebeleid 

voor water.

3. De watercommunicatie wordt per subwerkgebied opgezet. 

4. Opzet en totstandkoming van de verschillende communicatieplannen zijn vergelijkbaar.

5. De verantwoordelijke bestuurders worden in staat gesteld om het communicatieproces 

adequaat aan te sturen.

9.2 Communicatiedoelstelling en centrale boodschap

De over all communicatiedoelstelling voor de KRW in het Nederlandse deel van Rijndelta

luidt (handboek KRW): ’Kennis overdragen en kennis delen om zo acceptatie, draagvlak en

medewerking te creëren voor het handelen volgens de EU-KRW’.

In het jaarplan 2004 van het landelijk overleg van PT6-trekkers (zie onder ‘organisatie’ in

paragraaf 9.3), dat is vastgesteld door het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW), is de

volgende kernboodschap opgenomen:

“Het klimaat verandert, waardoor wij steeds vaker te maken krijgen met lange periodes van

droogte (te weinig water) en lange periode waarin het vaker en harder regent (te veel water) en de

rivieren en het regionale watersysteem steeds meer water te verwerken krijgen. Daarnaast stijgt de

zeespiegel en daalt de bodem. Technische maatregelen (zoals dijken en pompen) alleen zijn niet

meer voldoende. We willen Nederland, dat grotendeels beneden zeeniveau logt, ook in de

toekomst veilig en leefbaar houden door het water zo lang mogelijk vast te houden en te bergen.

Zo geven we het water de ruimte in natte periodes en hebben we reserves tijdens droge periodes.

Ook de kwaliteit van het water moet goed zijn. Kwaliteitseisen en Europese regelgeving verplichten

ons te zorgen voor ecologisch gezond en chemisch schoon water. Zo kan water geschikt blijven

voor landbouw en recreatie en kunnen we echt ‘leven met water’.”

9.3 Uitwerking

Organisatie

Provincies en waterschappen voeren communicatie- en participatie-activiteiten uit in de

subwerkgebieden. Een regionale coördinator (PT6-trekker) stemt de communicatie-

activiteiten in een subwerkgebied op elkaar af. Daarnaast vindt regelmatig landelijk overleg

plaats, waaraan de regionale communicatie-coördinatoren, de stroomgebiedcoördinatoren

en vertegenwoordigers van het Directoraat-Generaal Water (DGW) van het ministerie van

Verkeer en Waterstaat deelnemen. Dit overleg dient ter coördinatie en afstemming van 

regio-overstijgende communicatieaspecten en biedt een platform voor informatie-uitwisse-

ling tussen de regionale en landelijke niveaus.

Communicatieplannen

In vrijwel alle subwerkgebieden zijn communicatieplannen vastgesteld. Deze plannen geven

prioriteit aan communicatie met bestuurders en belangenorganisaties. Publieksparticipatie is

niet eerder voorzien dan in 2005.

ruimte voor ecologisch gezond

en schoon water

regionale communicatie

coördinatoren

prioriteit aan bestuurders en

belangenorganisaties
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Tabel 9-1  Een overzicht van de nagestreefde betrokkenheid van de verschillende doelgroepen 
in het Nederlandse deel van Rijndelta.

doelgroep tot december 2004 2005 2006-2008

bestuurders Inzicht in rol en proces. Inzicht in rol en proces. Inzicht in rol en proces.

Bereid en in staat tot het maken van Bereid en in staat tot het maken van Bereid tot verwerken van reacties
bestuurlijke afwegingen/keuzes. bestuurlijke afwegingen/keuzes. van middenveld en inwoners.

Bereid tot betrekken van maatschap-
pelijk middenveld/inwoners.

projectorganisatie Werkt goed samen en wisselt informatie Werkt goed samen en wisselt informatie Werkt goed samen en wisselt informatie uit
uit in en tussen ambtelijke werkgroepen. uit in en tussen ambtelijke werkgroepen. in en tussen ambtelijke werkgroepen. Zij 
Zij werkt effectief en efficiënt in Zij werkt effectief en efficiënt in werk- werkt effectief en efficiënt in werkprocessen.
werkprocessen. processen.

middenveld Inzicht in stand van zaken en rol voor Leveren bijdrage aan maatschappelijke Nemen op opbouwende wijze deel aan
de komende jaren. opinievorming en tweerichtingsverkeer actieve participatie.

aan bestuurders.
Informeren achterban. Activeren achterban voor actieve participatie.

Bereid tot bijdrage aan maatschap- Geven voeding/ argumentatie voor te Hebben begrip voor maatregelen.
pelijke opinievorming. maken afwegingen.

Consulteren achterban.

Staan achter gemaakte keuzes en dragen 
dit op positieve wijze uit naar achterban.

publiek Bewust van waterproblematie en Bewust van waterproblematie en eigen Bewust van waterproblematie en eigen
eigen rol daarin. rol daarin. rol daarin

Geattendeerd dat ‘Europa’ direct Inzicht in consequenties van Kader- Zijn via belangengroeperingen
betrokken is bij de waterkwaliteit en richtlijn op eigen leefomgeving. of individueel actief betrokken.
ecologie van het regionale en lokale
water. Inzicht in wijze waarop betrokkenheid/ Hebben begrip voor maatregelen.

inspraak mogelijk is.

pers Geattendeerd dat ‘Europa’ direct Inzicht in de rollen en taken die de Inzicht in de rollen en taken
betrokken is bij de waterkwaliteit en diverse partijen spelen. van de diverse partijen.
ecologie van het regionale en lokale 
water. Op de hoogte van stand van zaken Inzicht in formeel inspraaktraject.

en bereid tot nieuwsberichten,
Op de hoogte van stand van zaken interviews, reportages etc. Op de hoogte van stand van zaken en
en bereid tot nieuwsberichten, bereid tot nieuwsberichten, interviews,
interviews, reportages etc. reportages etc.
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Communicatieactiviteiten

Vrijwel alle RBO’s hebben in september of oktober 2004 een regionale bestuurlijke informa-

tiebijeenkomst gehouden. Naast bestuurders van provincies, waterschappen en gemeenten

kregen ook maatschappelijke organisaties een uitnodiging. De opzet van de informatie-

bijeenkomsten was overal hetzelfde. Ze bestonden uit een algemene landelijke component

en een specifieke regionale component. De algemene component draagt bij aan de harmo-

nisering van communicatieactiviteiten in Rijndelta. De RBO's van de subwerkgebieden

Nedereems en Rijn-Noord belegden overigens gezamenlijk een bestuurlijke bijeenkomst.

In verschillende subwerkgebieden zijn additionele communicatieactiviteiten ondernomen ter

voorbereiding op de bestuurlijke informatiebijeenkomsten. In Rijn-Oost hebben de water-

schappen bijvoorbeeld aan gemeenten gevraagd aan welke informatie zij behoefte hebben.

Klankbordgroepen zijn het aangewezen instrument om maatschappelijke organisaties bij het

proces te betrekken. In vrijwel alle subwerkgebieden zijn klankbordgroepbijeenkomsten

gehouden. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kregen er uitleg over de

conceptrapportage en konden hun mening hierover geven. De verslagen van de bijeen-

komsten worden met de rapportage naar de RBO’s gestuurd, zodat ze deel kunnen

uitmaken van de besluitvorming. 

Daarnaast zijn in verschillende subwerkgebieden bijeenkomsten belegd met maatschappe-

lijke organisaties, bestuurders en ambtenaren. In Rijn-Midden is ter voorbereiding van de

klankbordgroep een workshop gehouden waarvoor belangenorganisaties (milieu/natuur,

agrarische organisaties en bedrijfsleven) zijn uitgenodigd. Soms wordt bovendien met een

communicatieactiviteitenkalender gewerkt om de onderlinge afstemming in de regio te

ondersteunen en integratie van wateronderwerpen te bevorderen.

In het subwerkgebied Rijn-Midden is geëxperimenteerd met een zogenaamde burgerjury.

Tabel 9-1 geeft aan welke betrokkenheid op welk moment voor de verschillend partijen wordt

nagestreefd door middel van communicatie.

Implementatie in het Duitse deel van Rijndelta

In beschrijvingseenheid IJsselmeerzuflüsse (NRW) zijn sinds 2001 alle actoren en het grote

publiek betrokken bij de implementatie van de KRW. Daartoe zijn al vroegtijdig de benodigde

organisatorische en instrumentele voorwaarden geschapen op zowel deelstaatniveau

(Bundesländer) als (sub)werkgebiedsniveau.

Op deelstaatniveau is op initiatief van het milieuministerie in Nord-rhein-Westfalen voor dit

doel een stuurgroep geformeerd. Daarin hebben vertegenwoordigers van vele bovenregionaal

actieve organisaties en instellingen zitting, zoals verenigingen van gemeenten, districten en

waterfederaties, waterleidingbedrijven, kamers van koophandel en andere belangen-

groeperingen (landbouw-, visserij- en natuurbeschermingsorganisaties).

Vertegenwoordigers van verschillende organisaties hebben vanaf het begin meegewerkt in

werkgroepen van deskundigen. In de (sub)werkgebieden zijn vertegenwoordigers van de

regionale en lokale instellingen bij het werk betrokken.

regionale, bestuurlijke

informatiebijeenkomsten

klankbordgroepbijeenkomsten

communicatieactiviteitenkalender

burgerjury

Nordrhein-Westfalen

M A A R T  2 0 0 5



1 9 8



1 9 9 K A R A K T E R I S E R I N G  W E R K G E B I E D  R I J N D E LTA

Vanwege het grote aantal actoren is de informatie-uitwisseling op alle niveaus vergemakke-

lijkt en gestimuleerd door gebruik te maken van projectpagina’s op Internet. De openbare

internetpagina van Nordrhein-Westfalen is te bereiken via www.flussgebiete.nrw.de. 

Van daaruit kunnen de homepages van de (sub)werkgebieden in Nordrhein-Westfalen met

een muisklik worden geopend. Deze internetpagina’s kennen net als de nationale pagina’s

drie niveaus. Het eerste niveau dient voor de communicatie tussen de stuurgroepleden, het

tweede niveau is bestemd voor het informeren van de bij de gebiedsbijeenkomsten en 

specialistische werkgroepen betrokken deskundigen en het derde niveau geeft informatie die

voor iedereen toegankelijk is.

Dit concept van openbaarheid op verschillende niveaus wordt ook in de subwerkgebieden

toegepast.

In subwerkgebied IJsselmeerzuflüsse (dus exclusief Deltarheinzuflüsse en Die Wild) is een

kernwerkgroep (Kernarbeitskreis) in het leven geroepen voor het sturen, coördineren en

begeleiden van de activiteiten. De werkgroep beslist over de aanpak en de noodzakelijke

activiteiten en beoordeelt de behaalde resultaten. De leden vormen de schakel met de

betrokken organisaties, zoals water-, bodem- en andere federaties. Tot de taken van de

kernwerkgroep worden gerekend:

• communiceren en afstemmen met vertegenwoordigers van de verantwoordelijke 

(Nederlandse) organisaties in het werkgebied Rijndelta;

• informatie verstrekken, vergaderen en besluiten nemen over belangrijke vragen met 

betrekking tot de inventarisatie in het subwerkgebied, zoals de aanpak op hoofdlijnen, de 

noodzakelijke activiteiten, de toewijzing van daaruit volgende taken, externe opdrachten 

en de begeleiding door specialisten, en de beoordeling van resultaten;

• bijeenroepen van gebiedsforums.

De kernwerkgroep heeft, rekening houdend met de Nederlandse organisatiestructuur,

besloten om twee gebiedsforums op te richten: noordoost en zuidwest. In deze gebiedsfo-

rums zitten vertegenwoordigers van organisaties die direct of indirect betrokken kunnen

worden bij de activiteiten in het subwerkgebied. In elk geval moeten in de gebiedsforums

mensen zitten die te maken krijgen met de (neven)effecten van de maatregelen. Daarnaast

dient een breed publiek te worden geïnformeerd. Het gebiedsforum heeft de volgende taken:

• vroegtijdig informeren van de bij de activiteiten in het subwerkgebied betrokken 

organisaties en andere belanghebbenden zodat zij hun belangen en ideeën kunnen 

inbrengen;

• een steunpunt zijn voor de noodzakelijke communicatiewerkzaamheden en doelgroepen;

• organiseren van draagvlak voor het project, zodat de betrokkenen de project

werkzaamheden ondersteunen door het leveren van informatie en gegevens.

Verder wordt in het subwerkgebied IJsselmeerzuflüsse een reeks van informatiebrochures

uitgegeven die over de vorderingen van de werkzaamheden berichten. Ook via kranten-

artikelen in de lokale pers worden burgers attent gemaakt op specifieke activiteiten voor

implementatie van de KRW. Om de meningen van een deskundiger publiek te horen worden

bovendien informatiebijeenkomsten georganiseerd, naast kleinere bijeenkomsten voor

specialisten. 
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In het kleine subwerkgebied Deltarheinzuflüsse bestaan nog geen internetpagina’s of

brochures. In de deelstroomgebieden Maaszuflüsse-Nord en Deltarheinzuflüsse nemen

deskundigen via werkgroepbijeenkomsten deel aan de openbare discussies. Het betreft

vertegenwoordigers van lagere overheden met taken en verantwoordelijkheden in het 

waterbeheer (districten en gemeenten), federaties, landbouworganisaties, natuur-

beschermingsorganisaties en andere belanghebbenden. Een tervisielegging van de resultaten

van de inventarisatie van de situatie van het grond- en oppervlaktewater is gepland.

In Vechte (NI) vindt sinds 2001 regelmatig informatie-uitwisseling plaats met 

geïnteresseerde organisaties en burgers in het kader van (regionale) manifestaties, zittingen

van adviescolleges, gebiedsforums, werkgemeenschappen en lezingen over de KRW en de

implementatie ervan en dan vooral over de inventarisatie van de watersituatie. 

Een groot deel van de informatie is voor de burgergroepen beschikbaar op de Internetpagina

www.wasserblick.net.

Niedersachsen
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Lijst van begrippen en afkortingen

####/####/EG: Europese richtlijn;

25- of 100-jaarszone: gebied rond een grondwaterwinning waarbinnen het grondwater er vanaf maaiveld of
een gekozen diepte respectievelijk 25 of 100 jaar over doet om de winning te bereiken;

AJE: arbeidsjaareenheden;

AOX: absorbeerbare organische halogenen;

beschikbare het jaargemiddelde op lange termijn van de totale aanvulling van het grondwater
grondwatervoorraad: lichaam, verminderd met het jaargemiddelde op lange termijn van het debiet dat 

nodig is om voor bijbehorende oppervlaktewateren de doelstellingen van ecologische
kwaliteit van artikel 4 van de KRW te bereiken, teneinde een verslechtering van de 
ecologische toestand van die wateren alsmede significante schade aan de 
bijbehorende terrestrische ecosystemen te voorkomen (KRW, artikel 2);

beschrijvingseenheid: een clustering van waterlichamen die in de rapportage wordt gebruikt voor het 
beschrijven en presenteren van informatie;

bevoegde autoriteit: een of meer autoriteiten, aangewezen overeenkomstig artikel 3 van de KRW, 
lid 2 of lid 3;

binnenwateren: al het stilstaande of stromende water op het landoppervlak, en al het grondwater aan
de landzijde van de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale wateren wordt 
gemeten (KRW, artikel 2);

BZV: biologisch zuurstofverbruik;

categorie: de KRW maakt onderscheid in de volgende categorieën van wateren: rivieren, meren,
overgangswateren en kustwateren (KRW, artikel 2);

CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek;

CLM: Centrum voor Landbouw en Milieu;

CPB: Centraal Planbureau;

CRM: Coördinatiebureau Rijn en Maas;

deelstroomgebied: het gebied vanwaar al het over het oppervlak lopende water een reeks stromen, 
rivieren en eventueel meren volgt, tot een bepaald punt in een waterloop (gewoonlijk
een meer of een samenvloeiing van rivieren) (KRW, artikel 2);

DEHP: een bestrijdingsmiddel (diethylhexylftalaat);

detectielimiet: concentraties van een stof lager dan de detectielimiet kunnen met de beschikbare 
methoden niet betrouwbaar worden gemeten;

directe lozing de lozing van verontreinigende stoffen in het grondwater zonder doorsijpeling door 
in het grondwater: bodem of ondergrond (KRW, artikel 2);

DGW: Directoraat-Generaal Water;

ecologische toestand: een aanduiding van de kwaliteit van de structuur en het functioneren van aquatische 
ecosystemen die met oppervlaktewateren zijn geassocieerd, ingedeeld over-
eenkomstig bijlage V van de KRW (KRW, artikel 2);

EHS: Ecologische Hoofdstructuur;

emissiebeheersings- beheersingsmaatregelen die een specifieke emissiebeperking vereisen, bijvoorbeeld 
maatregelen: een emissiegrenswaarde, of anderszins grenzen of voorwaarden stellen aan de 

gevolgen, de aard of andere kenmerken van emissies of bedrijfsomstandigheden die 
de emissies beïnvloeden. Het gebruik van de term ‘emissiebeheersing’ in de KRW 
met betrekking tot de bepalingen van andere richtlijnen houdt geen nieuwe 
interpretatie van die bepalingen in (KRW, artikel 2);
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emissiegrenswaarde: de massa, uitgedrukt in bepaalde specifieke parameters, de concentratie en/of het 
niveau van een emissie, die of dat gedurende een of meer vastgestelde perioden niet
mag worden overschreden. De emissiegrenswaarden kunnen ook voor bepaalde 
groepen, families of categorieën van stoffen, in het bijzonder die welke volgens 
artikel 16 van de KRW worden aangewezen, worden vastgesteld.

De grenswaarden voor de emissies van stoffen gelden normaliter op het punt waar 
de emissies de installatie verlaten en worden bepaald zonder rekening te houden 
met een eventuele verdunning. Voor indirecte lozingen in water mag bij de bepaling 
van de emissiegrenswaarden van de installatie rekening worden gehouden met het 
effect van een zuiveringsstation, op voorwaarde dat een equivalent niveau van 
bescherming van het milieu in zijn geheel wordt gewaarborgd en dat zulks niet leidt 
tot een hoger niveau van verontreiniging van het milieu (KRW, artikel 2);

EU: Europese Unie;

FHI: Fraunhofer Institut (Duits instituut);

FHI-normen: Europese normen voor oppervlaktewater, opgesteld door het Duitse 
Fraunhofer Institut (FHI);

gecombineerde aanpak: de beheersing van lozingen en emissies in oppervlaktewateren overeenkomstig de in 
artikel 10 beschreven aanpak (KRW, artikel 2);

gevaarlijke stoffen: toxische, persistente en bioaccumuleerbare stoffen of groepen v. stoffen, e.a. stoffen 
of groepen v. stoffen die aanleiding geven tot evenveel bezorgdheid (KRW, artikel 2);

GGOR: gewenst grond- en oppervlaktewaterregime;

GLG: gemiddeld laagste grondwaterstand;

goed ecologisch de toestand van een sterk veranderd of kunstmatig waterlichaam, aldus ingedeeld 
potentieel (GEP): overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van bijlage V van de KRW (KRW, artikel 2);

goede chemische de chemische toestand die vereist is om te voldoen aan de milieudoelstellingen voor 
toestand van oppervlaktewater, vastgesteld in artikel 4 van de KRW, lid 1, onder a), dat wil zeggen 

oppervlaktewater: de chemische toestand van een oppervlaktewaterlichaam waarin de concentraties 
van verontreinigende stoffen niet boven de milieukwaliteitsnormen liggen die zijn 
vastgesteld in bijlage IX van de KRW en overeenkomstig artikel 16 van de KRW, lid 7, 
of in andere toepasselijke communautaire wetgeving waarbij op Gemeenschaps-
niveau milieukwaliteitsnormen zijn vastgelegd (KRW, artikel 2);

goede ecologische de toestand van een overeenkomstig bijlage V van de KRW als zodanig ingedeeld 
toestand (GET): oppervlaktewaterlichaam (KRW, artikel 2);

goede chemische de chemische toestand van een grondwaterlichaam dat aan alle in de tabel in punt 
toestand van grondwater: 2.3.2 van bijlage V van de KRW genoemde voorwaarden voldoet (KRW, artikel 2);

goede grondwater- de toestand van een grondwaterlichaam waarvan zowel de kwantitatieve als de 
toestand: chemische toestand ten minste ‘goed’ zijn (KRW, artikel 2);

goede de in de tabel in punt 2.1.2 van bijlage V van de KRW gedefinieerde toestand 
kwantitatieve toestand: (KRW, artikel 2);

goede oppervlakte- de toestand van een oppervlaktewaterlichaam waarvan zowel de ecologische als de 
watertoestand: chemische toestand ten minste ‘goed’ zijn (KRW, artikel 2);

grondwater: al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en 
dat in direct contact met bodem of ondergrond staat (KRW, artikel 2);

grondwaterlichaam een afzonderlijke grondwatermassa in één of meer watervoerende lagen 
(GWL): (KRW, artikel 2);

grondwatertoestand: de algemene aanduiding van de toestand van een grondwaterlichaam, bepaald door 
de kwantitatieve of de chemische toestand ervan, en wel door de slechtste van beide 
toestanden (KRW, artikel 2);
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HCH: een bestrijdingsmiddel (hexachloorcyclohexaan);

ICBR: Internationale Commissie voor Bescherming van de Rijn;

IMO: International Maritime Organisation van de United Nations. Wereldwijde regelgeving 
met betrekking tot lozingen van scheepvaart, via het MARPOL-verdrag. Daarin is 
regelgeving opgesteld over: minerale oliën (I), schadelijke bulkvloeistoffen (II), 
gevaarlijke (verpakte) stoffen (III), sanitair afval (IV), vuilnis (V) en luchtvervuiling 
(VI). Met uitzondering van sanitair afval en luchtvervuiling, is de regelgeving via de 
Wet Voorkoming Verontreiniging door Schepen (Wvvs) in de Nederlandse wetgeving 
opgenomen;

KEA: kosteneffectiviteitsanalyse;

KRW: Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG);

KTW: kostenterugwinning;

kunstmatig waterlichaam: een door menselijke activiteiten tot stand gekomen oppervlaktewaterlichaam 
(KRW, artikel 2);

kustwateren: de oppervlaktewateren, gelegen aan de landzijde van een lijn waarvan elk punt zich 
op een afstand bevindt van één zeemijl zeewaarts van het dichtstbijzijnde punt van 
de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale wateren wordt gemeten, zo nodig 
uitgebreid tot de buitengrens van een overgangswater (KRW, artikel 2);

kwantitatieve toestand: een aanduiding van de mate waarin een grondwaterlichaam door directe en indirecte
wateronttrekking wordt beïnvloed (KRW, artikel 2);

KWO: koude- en warmteopslag;

LAWA: Länderarbeitsgemeinschaft Wasser;

LBOW: Landelijk Bestuurlijk Overleg Water;

LEI: Landbouw-Economisch Instituut;

LMG: landelijk meetnet grondwaterkwaliteit;

LNV: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

LUA: Landesumweltamt;

maximaal ecologische de referentieomstandigheden/zeer goede toestand van een sterk veranderd of 
potentieel (MEP): kunstmatig oppervlaktewaterlichaam;

MCPA: een bestrijdingsmiddel (2-methyl-4-chloor-fenoxy-azijnzuur);

MCPP: een bestrijdingsmiddel (mecoprop, 2-methyl-4-chloor- fenoxy-propionzuur);

meer: een massa stilstaand landoppervlaktewater (KRW, artikel 2);

milieudoelstellingen: de in artikel 4 van de KRW vervatte doelstellingen (KRW, artikel 2);

milieukwaliteitsnorm: de concentratie van een bepaalde verontreinigende stof of groep van verontreinigen-
de stoffen in water, in sediment of in biota die ter bescherming van de gezondheid 
van de mens en het milieu niet mag worden overschreden (KRW, artikel 2);

MTR: Maximaal Toelaatbaar Risico. Voor een groot aantal stoffen is het MTR-niveau 
vastgesteld in de vierde Nota waterhuishouding;

MU: Niedersächsisches Umweltministerium;

MUNLV: Ministerium Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen;

NAP: Nieuw Amsterdams Peil;
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NI: Niedersachsen;

NITG-TNO: Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen - Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek;

NLfB: Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung;

NLÖ: Niedersächsisches Landesamt für Ökologie;

NLWK: Niedersächsisches Landesbetrieb für Wasserwirtschaft und Küstenschutz;

NRW: Nordrhein-Westfalen;

OCB: organochloorbestrijdingsmiddelen;

oppervlaktewater: binnenwateren, met uitzondering van grondwater; overgangswater en kustwateren 
en, voorzover het de chemische toestand betreft, ook territoriale wateren 
(KRW, artikel 2);

oppervlaktewatertoestand: de algemene aanduiding van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam, bepaald 
door de ecologische of de chemische toestand ervan, en wel door de slechtste van 
beide toestanden (KRW, artikel 2);

oppervlaktewater- een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een 
lichaam (OWL): waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of 

kanaal, een overgangswater of een strook kustwater (KRW, artikel 2);

OSPAR: Oslo-Paris Convention. De conventie voor de bescherming van het marine milieu van 
de Noord Atlantische Oceaan. In OSPAR-kader zijn in de loop van de jaren negentig 
criteria ontwikkeld voor eutrofiëring en microverontreinigingen (zie ook Bijlage 5);

overgangswater: een oppervlaktewaterlichaam in de nabijheid van een riviermonding dat gedeeltelijk 
zout is door de nabijheid van kustwateren, maar dat in belangrijke mate door 
zoetwaterstromingen wordt beïnvloed (KRW, artikel 2);

PAK: polycyclische aromatische koolwaterstoffen;

PCB: polychloorbifenylen;

PCP: een bestrijdingsmiddel (pentachloorfenol);

pe: pollution equivalent, een belasting met verontreinigende stoffen overeenkomend met
de belasting van één persoon;

PER: een oplosmiddel (tetrachlooretheen);

pH: zuurgraad;

Primos: prognose, informatie en monitoringssysteem;

prioritaire stoffen: stoffen, bepaald overeenkomstig artikel 16 van de KRW, lid 2, en vermeld in bijlage X 
van de KRW. Hiertoe behoren ‘prioritaire gevaarlijke stoffen’, dit wil zeggen overeen
komstig artikel 16 van de KRW, leden 3 en 6 geïdentificeerde stoffen waarvoor 
maatregelen moeten worden getroffen overeenkomstig artikel 16 van de KRW, leden 1
en 8 (KRW, artikel 2);

RAO: Regionaal Ambtelijk Overleg;

RBO: Regionaal Bestuurlijk Overleg;
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referentieomstandigheden: voor elk overeenkomstig punt 1.1 van bijlage V  van de KRW gekarakteriseerd type 
oppervlaktewaterlichaam worden typespecifieke hydromorfologische en fysisch-
chemische omstandigheden bepaald die staan voor de waarden van de in punt 1.1 
genoemde hydromorfologische en fysisch-chemische kwaliteitselementen, welke voor
dat type oppervlaktewaterlichaam behoren bij een zeer goede ecologische toestand 
zoals omschreven in de toepasselijke tabel in punt 1.2 van bijlage V. Verder worden 
typespecifieke biologische referentieomstandigheden bepaald die staan voor de 
waarden van de in punt 1.1 van bijlage V genoemde biologische kwaliteitselementen 
voor dat type oppervlaktewaterlichaam bij een zeer goede ecologische toestand zoals
omschreven in de toepasselijke tabel in punt 1.2 in bijlage V (KRW, bijlage II, 
paragraaf 1.3.i). In bijlage V wordt de zeer goede toestand beschreven als ‘Er zijn 
geen of slechts zeer geringe antropopgene wijzigigngen (..) ten opzichte van wat 
normaal is voor dat type in onverstoorde staat;

REWAB: registratie opgaven van waterleidingbedrijven;

rivier: een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een 
deel van zijn traject ondergronds kan stromen (KRW, artikel 2);

RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

RIZA: Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling;

RWSR: regionale watersysteemrapportage;

RWZI: rioolwaterzuiveringsinstallatie;

SBI: standaard bedrijfsindeling zoals die door het CBS wordt gehanteerd;

status: de status van een oppervlaktewaterlichaam is natuurlijk, sterk veranderd of kunst
matig (de term komt niet letterlijk uit de KRW);

sterk veranderd een oppervlaktewaterlichaam dat door fysische wijzigingen ingevolge menselijke 
waterlichaam: activiteiten wezenlijk is veranderd van aard zoals door de lidstaten aangeduid 

overeenkomstig de bepalingen van bijlage II van de KRW (KRW, artikel 2);

STOWA: Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer;

stroomgebied: een gebied vanwaar al het over het oppervlak lopende water via een reeks stromen, 
rivieren en eventueel meren door één riviermond, estuarium of delta, in zee stroomt 
(KRW, artikel 2);

stroomgebieds- volgens artikel 13 van de KRW verplicht op te stellen plan, waarin de in bijlage IV 
beheerplan: vermelde informatie is opgenomen. Het plan dient uiterlijk negen jaar na de datum 

van inwerkingtreding van de richtlijn gepubliceerd te worden en wordt om de zes 
jaar getoetst en bijgesteld;

StUÄ: Staatliche Umweltämter;

subwerkgebied: een deel van een werkgebied waarover separaat is gerapporteerd;

stroomgebiedsdistrict: het gebied van land en zee, gevormd door een of meer aan elkaar grenzende stroom
gebieden met de bijbehorende grond- en kustwateren, dat overeenkomstig artikel 3 
van de KRW, lid 1, als de voornaamste eenheid voor stroomgebiedsbeheer is 
omschreven (KRW, artikel 2);

TRI: een oplosmiddel (trichlooretheen);

V&G: voedings- en genotmiddelenindustrie;

V&W: Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

verontreinigende stof: iedere stof die tot verontreiniging kan leiden, met name de in bijlage VIII van de 
KRW genoemde stoffen (KRW, artikel 2);
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verontreiniging: de directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen of warmte in 
lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van aquatische 
ecosystemen of van rechtstreeks van aquatische ecosystemen afhankelijke 
terrestrische ecosystemen kunnen aantasten, schade berokkenen aan materiële 
goederen, dan wel de belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieu-
gebruik aantasten of daaraan in de weg staan (KRW, artikel 2);

VHR: Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn;

voor menselijke con- dezelfde betekenis als in Richtlijn 80/778/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/83/EG
sumptie bestemd water: (KRW, artikel 2);

VR: verwaarloosbaar risico;

VROM: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

waterdiensten: alle diensten die ten behoeve van de huishoudens, openbare instellingen en andere 
economische actoren voorzien in (KRW, artikel 2):
a) onttrekking, opstuwing, opslag, behandeling en distributie van oppervlakte- of 

grondwater;
b) installaties voor de verzameling en behandeling van afvalwater die daarna in 

oppervlaktewater lozen;

watergebruik: waterdiensten, alsmede elke andere overeenkomstig artikel 5 en bijlage II van de 
KRW geïdentificeerde activiteit met significante gevolgen voor de toestand van water;

Deze definitie geldt voor de doeleinden van artikel 1 van de KRW en voor de 
economische analyse overeenkomstig artikel 5 van de KRW en bijlage III, onder b);

watertype: de waterlichamen kennen per categorie een verdere onderverdeling naar typen 
oppervlaktewater (watertypen), conform de systematiek in bijlage II, paragraaf 1.2 
van de KRW. Elk watertype heeft zijn eigen doelstellingen;

watervoerende laag: één of meer ondergrondse rotslagen of andere geologische lagen die voldoende 
poreus en doorlatend zijn voor een belangrijke grondwaterstroming of de onttrekking
van aanzienlijke hoeveelheden grondwater (KRW, artikel 2);

WB21: waterbeleid 21e eeuw;

werkgebied: het beheersplan moet een heel stroomgebiedsdistrict behandelen. Bij grotere 
stroomgebiedsdistricten kan het voor het opstellen van het beheersplan doelmatig 
zijn  om het stroomgebiedsdistrict in werkgebieden (deelstroomgebieden) onder te 
verdelen.
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Bijlage 1.  Overzicht betrokkenen

Steuerungsgruppe (afstemming met Duitse delen Rijndelta)
De heer M. Wiedemann Umweltministerium Niedersachsen
De heer J. Janning Umweltministerium Niedersachsen
De heer H. Friedrich Ministerium für Umwelt und

Landwirtschaft und Verbraucher-schutz, 
Nordrhein-Westfalen

De heer M. Börger Ministerium für Umwelt und
Landwirtschaft und Verbraucher-schutz, 
Nordrhein-Westfalen

De heer J.H. Huurman Coördinatiebureau Rijn en Maas

Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-West
De heer H. Keereweer (voorzitter) Provincie Gelderland
De heer J.H. Huurman Coördinatiebureau Rijn en Maas
De heer H. van Wezel Voorzitter RAO Rijn-West
De heer J. Binnekamp Provincie Utrecht
De heer P. Poelman Provincie Noord-Holland
De heer L. Dwarshuis Provincie Zuid-Holland
De heer J.M. de Vries HHrs Hollands Noorderkwartier
De heer J. de Bondt HHrs Amstel, Gooi en Vecht
De heer D. Vergunst HHrs Stichtse Rijnlanden
De heer J. Steegh HHrs Rijnland
De heer N. de Rooij HHrs Schieland
Mevrouw T. Ruijgh-Van der Ploeg HHrs Delfland
De heer J. Boeve Zs Hollandse Eilanden en Waarden
De heer S. Bosman RWS, Directie Utrecht
De heer J. Kuijpers RWS, Directie Zuid-Holland
Mevrouw A. Augustijn-Van Buuren RWS, Directie Oost-Nederland 
De heer G. Scholten RWS, Directie Noord-Holland
De heer M. de Groot RWS, Directie Noordzee
De heer M. Kool LNV, Directie West
De heer G. Kok Waterschap Rivierenland
De heer K.J. Provoost Waterschap Groote Waard
De heer A. Wind Waterschap Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
De heer R. van Gaalen Waterschap Groot Haarlemmermeer
De heer J. Panman Waterschap Oude Rijnstromen
De heer C.M. Kroes Waterschap Wilck en Wiericke
De heer D.Monster Waterschap Brielse Dijkring
De heer T. Beishuzen Waterschap IJsselmonde
De heer J. Slingerland Waterschap Krimpenerwaard
De heer H.J. Grashoff Gemeente Delft
De heer S.H. Binnendijk Gemeente Alkmaar
Mevrouw L. Scholten Gemeente Nijmegen
De heer C.H.J. Lamers Gemeente Houten

Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Oost
De heer P. Jansen (voorzitter) Provincie Overijssel
De heer F. Stam (secretaris) Provincie Overijssel
De heer S.B. Swierstra (plv. voorzitter) Provincie Drenthe
De heer H.W.C.G. Keereweer Provincie Gelderland
De heer J.H. Huurman Coördinatiebureau Rijn en Maas
De heer J. Oldebesten Gemeente Meppel
Mevrouw L.W.C.M. van der Meijs- Van de Laan Gemeente Doetinchem
De heer B.J. Bouwmeester Gemeente Coevorden
De heer G.J.M. van Dooremolen Gemeente Zwolle
De heer J.W. ter Keurs Gemeente Borne
De heer T. Boxum Gemeente Steenwijkerland
De heer A. Pouwels Gemeente Hardenberg
Mevrouw A. Augustijn-van Buuren RWS, Directie Oost-Nederland
De heer R.A. Kloosterman Vitens Watertechnologie
De heer H. van Brink Waterschap Rijn en IJssel
De heer S. Schaap Waterschap Groot Salland
Mevrouw A.E. Verstand-Bogaert Waterschap Regge en Dinkel
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Mevrouw M.M. Kool Waterschap Reest en Wieden
De heer W. Wolthuis Waterschap Velt en Vecht
Mevrouw L.F.M. van den Aarsen LNV, Directie Oost-Nederland
De heer P. Vertegaal Voorzitter RAO Rijn-Oost
Mevrouw M.J. van Puffelen Provincie Overijssel

Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Midden
Mevrouw L. Bouwmeester (voorzitter) Provincie Flevoland
De heer J.H. Huurman Coördinatiebureau Rijn en Maas
Mevrouw J.G.J. Kamp Provincie Utrecht
De heer H.W.C.G. Keereweer Provincie Gelderland
De heer G. Verwolf Waterschap Veluwe
De heer K. van de Langemheen Waterschap Vallei en Eem
De heer H.L. Tiesinga Waterschap Zuiderzeeland
De heer H. Prins RWS, Directie IJsselmeergebied
De heer H. Koning Gemeente Dronten
Mevrouw G. Eerdmans Gemeente Amersfoort
De heer R. Spiegelenberg Gemeente Ede
Mevrouw C.M. La Chapelle LNV, Directie Noord-West
De heer P.M. Licht RWS, Directie Ijsselmeergebied
De heer R. van Wolfswinkel Voorzitter RAO Rijn-Midden
Mevrouw F. Huis in ’t Veld/De heer T. Tiebosch Provincie Flevoland

Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-Noord
De heer P.A. Bijman (voorzitter) Provincie Fryslân
De heer J. Kuitert (secretaris) Provincie Fryslân
De heer J. Hoogland RWS, Directie Noord Nederland
De heer J.H. Donkers RWS, Directie Noord-Holland
De heer M. de Groot RWS, Directie Noordzee
De heer H. Bleeker (plv. voorzitter) Provincie Groningen
De heer S. Swierstra Provincie Drenthe
De heer H. van ’t Land Waterschap Noorderzijlvest
De heer A. van Hall Waterschap Hunze en Aa’s
De heer P.A.E. van Erkelens/Mevrouw A. Rispens Wetterskip Fryslân
De heer H.R. Oosterveld/De heer K. van Es LNV, Directie Noord
Mevrouw W.C. Vroegindewey VFG, gemeente Bolsward
De heer J.H. Huurman Coördinatiebureau Rijn en Maas
De heer H. Prins RWS, Directie IJsselmeerpolders
De heer Th. Sleyfer VROM, DG-Ruimte, RB
De heer K. Blok Ministerie Economische Zaken, Regio Noord
De heer J. Overman Ministerie van Defensie, Dienst GWT
Mevrouw S. van Lieshout Voorzitter RAO Rijn-Noord

Redactieteam Rijndelta en Maas
De heer J.H. Huurman Coördinatiebureau Rijn en Maas
De heer W. Mak Coördinatiebureau Rijn en Maas
Mevrouw M. van Wijngaarden Coördinatiebureau Rijn en Maas
De heer W. van Leussen Coördinatiebureau Rijn en Maas

De heer G.J. de Maagd DG Water

De heer R. Bijnsdorp BCP
De heer D. de Smit DHV
De heer E.J.J. van Slobbe Arcadis
Mevrouw S. Busch Royal Haskoning
Mevrouw M. Cals Cals Consultancy

De heer B. Teunis RIZA
Mevrouw E. Verbeeten RIZA
De heer J. van den Roovaart RIZA
De heer R. van Hoorn RIZA
Mevrouw M. Schoor RIZA
Mevrouw M. Lof RIZA
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Bijlage 2.  Toetsing aan EU checklist (C1 lijst)

Dit is een lijst van punten die in ieder geval moeten voorkomen in de rapportages aan de

Europese Commissie (uit: Guidance on reporting, november 2003). In de laatste kolom staat

het paragraafnummer waaronder het betreffende punt is behandeld.

Section Issues WFD paragraaf
Reference

1 Analysis of the characteristics of the river basin district Annex II 

1.1 Surface water (rivers, lakes, transitional and coastal waters) Annex II 1 3.1  

1.1.1 Characterisation of surface water body types Annex II 1.1 3.1

Annex II 1.2 

1.1.2 Type-specific reference conditions and maximum  Annex II 1.3 (i)-3.1.3

ecological potential (iii) and (v)-(vi) 

1.1.3 Reference network for water body types with high Annex II 1.3 (iv) n.v.t.

ecological status

1.1.4 Identification of water bodies Annex II 1.1 3.1.1

3.1.2

1.1.5 Identification of artificial and heavily modified water bodies Annex II 1.1 5.1

1.2 Groundwater Annex II 2 3.2

1.2.1 Initial characterisation Annex II 2.1 3.2

4.2 

1.2.2 Location and boundaries of the groundwater bodies 

(or groups of groundwater bodies) Annex II 2.1 Kaart 6

1.2.3 Description of groundwater bodies 3.2.2

1.2.4 General character of the overlying strata Annex II 2.1 2.1

3.2.2

1.2.5 Groundwater bodies for which there are directly dependent  

surface water ecosystems or terrestrial ecosystems Annex II 2.1 3.2.4

2 Review of the environmental impact of human activity Art 5; Annex II   

2.1 Surface water (rivers, lakes, transitional and coastal waters) Annex II 1  

2.1.1 Pressures on surface water bodies Annex II 1.4 4.1

2.1.1.2 Significant point source pollution Annex II 1.4 4.1.1

4.1.2

2.1.1.3 Significant diffuse source pollution Annex II 1.4 4.1.3

2.1.1.4 Significant water abstractions Annex II 1.4 4.1.6

2.1.1.5 Significant water flow regulations Annex II 1.4 4.1.5

2.1.1.6 Significant morphological alterations Annex II 1.4 4.1.4

2.1.1.6 Estimation of other significant environmental impacts Annex II 1.4 4.1.7

2.1.1.7 Estimation of land use patterns Annex II 1.4 2.5 

2.1.2 Assessment of the impact of the significant pressures on 

surface water bodies Annex II 1.5 5.2 
2.1.3 Identification of surface water bodies at risk Annex II 1.5 5.2.2
2.1.4 Uncertainties and data gaps  8.1
2.1.5 Preliminary recommendations for surveillance monitoring Annex II 1.5 8.3 
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Section Issues WFD paragraaf

Reference

2.2 Groundwater    

2.2.1 Pressures on groundwater bodies  4.2 

2.2.1.1 Diffuse sources of pollution Annex II 2.1 4.2.2

2.2.1.2 Point sources of pollution Annex II 2.1 4.2.1

2.2.1.3 Groundwater abstraction Annex II 2.1 4.2.3

2.2.1.4 Artificial groundwater recharge Annex II 2.1 4.2.3

2.2.1.5 Other anthropogenic pressures  n.v.t. 

2.2.2 Review of the impact of human activity on groundwater Annex II 2.3 5.3

2.2.3 Review of the impact of changes in groundwater levels Annex II 2.4 5.3.1

5.3.2

2.2.4 Review of the impact of pollution on groundwater quality Annex II 2.5 5.3.1

5.3.2

2.2.5 Identification of groundwater bodies at risk Annex II 2.2 5.3.2 

2.2.5.1 Further characterisation of groundwater bodies at risk Annex II 2.2 5.3.2

2.2.6 Uncertainties and data gaps  8.1

2.2.7 Recommendations for monitoring  8.3

3 Economic analysis of water uses Annex III   

3.1 Characterisation of water uses by sector Article 5 6.2

3.1.1 Households  6.2 

3.2.2 Industry  6.2 

3.2.3 Agriculture  6.2 

3.3 Trend analysis 6.3

3.4 Cost recovery analysis Annex III(a) 6.4

3.5 Information to support analysis of cost-effectiveness of measures Annex III(b) 8.2

4 Register of protected areas Annex IV   

4.1 Areas designated for the abstraction of water intended for Annex IV (i) 7.2

human consumption

4.2 Areas designated for the protection of economically Annex IV (ii) 7.3

significantaquatic species (fish, shellfish)

4.3 Areas designated as recreational and bathing waters Annex IV (iii) 7.4

4.4 Nutrient-sensitive areas Annex IV (iv) 7.5

4.5 Areas designation for the protection of habitats (including birds) Annex IV (v) 7.6

5 Summary and conclusions

(Overview of identification of water bodies at risk, Zie samenvattingen aan

uncertainties and data gaps, next steps and other findings) het begin van elk hoofdstuk
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Bijlage 3.  Beoordeling stoffen

prioritaire stoffen (39) gebruikt in Nederlandse deel Rijndelta gebruikt in Nordrhein-Westfalen gebruikt in Niedersachsen 

FHI-toetsnorm zoet water             

eenheid opgelost          totaal            toetsmethode eenheid opgelost eenheid aan sediment eenheid opgelost eenheid aan sediment
/zwevende stof /zwevende stof

alachloor [µg/l] 0,035 jaargemiddelde [µg/l] 0,1 [µg/l] 0,035
anthraceen [µg/l] 0,063 jaargemiddelde [µg/l] 0,01 [µg/l] 0,01
atrazine [µg/l] 0,34 jaargemiddelde [µg/l] 0,1 [µg/l] 0,1
benzeen [µg/l] 16 jaargemiddelde [µg/l] 10 [µg/l] 10
benzo(a)pyreen (PAK)* [µg/l] 0,05 jaargemiddelde [µg/l] 0,01 [µg/l] 0,01
benzo(b)fluorantheen (PAK) geen toetsnorm beschikbaar [µg/l] 0,025 [µg/l] 0,025
benzo(ghi)peryleen (PAK) [µg/l] 0,03 0,5 90% [µg/l] 0,025 [µg/l] 0,025
benzo(k)fluorantheen (PAK)* [µg/l] 0,0054 jaargemiddelde [µg/l] 0,025 [µg/l] 0,025
broomdifenylethers (alleen penta DBE) [µg/l] 0,0005 jaargemiddelde [µg/l] - [µg/l] 0,53
cadmiumverbindingen (als Cd)1 [µg/l] 0,16 1,12 jaargemiddelde [µg/l] 1 [µg/l] 1
chlooralkanen (C10-13) [µg/l] 0,41 jaargemiddelde [µg/l] - [µg/l] 0,05
chloorfenvinfos [µg/l] 0,01 jaargemiddelde [µg/l] 0,1 [µg/l] 0,002
chloorpyrifos [µg/l] 0,00046 jaargemiddelde [µg/l] 0,1 [µg/l] 0,0005
DEHP (diethylhexylftalaat) [µg/l] 0,33 jaargemiddelde [µg/l] - [µg/l] 7,7
dichloorethaan (1,2-) [µg/l] 10 jaargemiddelde [µg/l] 10 [µg/l] 10
dichloormethaan [µg/l] 8,2 jaargemiddelde [µg/l] 10 [µg/l] 10
diuron [µg/l] 0,046 jaargemiddelde [µg/l] 0,1 [µg/l] 0,1
endosulfan [µg/l] 0,004 jaargemiddelde [µg/l] 0,1 [µg/l] 0,1
fluorantheen* [µg/l] 0,12 jaargemiddelde [µg/l] 0,025 [µg/l] 0,025
gamma-HCH (Lindaan) [µg/l] 0,02 jaargemiddelde [µg/l] 0,05 [µg/l] 0,05
hexachloorbenzeen [µg/l] 0,03 jaargemiddelde [µg/l] 0,03 [µg/l] 0,03
hexachloorbutadieen [µg/l] 0,003 jaargemiddelde [µg/l] 0,1 [µg/l] 0,1
hexachloorcyclohexaan HCH (som) [µg/l] 0,042 jaargemiddelde [µg/l] 0,05 [µg/l] 0,05
indeno(1,2,3-C,D)pyreen (PAK) [µg/l] 0,04 0,4 90% [µg/l] 0,025 [µg/l] 0,025
isoproturon [µg/l] 0,32 jaargemiddelde [µg/l] 0,1 [µg/l] 0,1
kwik-anorganisch [µg/l] 0,2 1,2 90% [µg/l] 1 [µg/l] 1
kwik-methyl [µg/l] 0,02 0,1 90% [µg/l] - [µg/l] -
loodverbindingen (als Pb)2 [µg/l] 1,2 28,8 jaargemiddelde [µg/l] - [mg/kg] 100 [µg/l] 10
naftaleen [µg/l] 2,4 jaargemiddelde [µg/l] 1 [µg/l] 1
nikkelverbindingen (als Ni)3* [µg/l] 3,9 5,6 jaargemiddelde [mg/kg] 120 [mg/kg] 120
nonylfenolen [µg/l] 0,33 jaargemiddelde [µg/l] - [µg/l] 0,33
octylfenolen [µg/l] 0,1 jaargemiddelde [µg/l] - [µg/l] 0,12
pentachloorbenzeen [µg/l] 0,05 jaargemiddelde [µg/l] 0,1 [µg/l] 0,3
pentachloorfenol [µg/l] 0,1 jaargemiddelde [µg/l] 2 [µg/l] 2
simazine [µg/l] 1 jaargemiddelde [µg/l] 0,1 [µg/l] 0,1
tributyltin [µg/l] 0,0001 jaargemiddelde [µg/l] 0,001 [mg/kg] 25
trichloorbenzeen (som) [µg/l] 1,8 jaargemiddelde [µg/l] 0,4 [µg/l] 0,1
trichloormethaan (chloroform) [µg/l] 3,85 jaargemiddelde [µg/l] 12 [µg/l] 12
trifluarin [µg/l] 0,03 jaargemiddelde [µg/l] 0,1 [µg/l] 0,1

1)  totaalgehalte gewijzigd als gevolg van correct achtergrondgehalte (0,4 in plaats van 0,08)

2)  gewijzigd als gevolg van correct achtergrondgehalte opgelost (0,2 in plaats van 0,3) en totaal (3,1 in plaats van 0,2)

3)  totaalgehalte gewijzigd als gevolg van correct achtergrondgehalte (4,1 in plaats van 3,3)

* = top-12-stof
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stoffen uit 76/464/EG richtlijnen gebruikt in Nederlandse deel Rijndelta gebruikt in Nordrhein-Westfalen gebruikt in Niedersachsen 

FHI-toetsnorm zoet water             

bijlage IX stoffen (7) eenheid opgelost          totaal            toetsmethode eenheid opgelost eenheid aan sediment eenheid opgelost eenheid aan sediment
/zwevende stof /zwevende stof

aldrin, dieldrin, endrin, isodrin (som) [µg/l] 0,03 jaargemiddelde [µg/l] 0,01 [µg/l] 0,01
DDT (p-p-) [µg/l] 0,01 jaargemiddelde [µg/l] 10 [µg/l] 10
DDT (som) [µg/l] 0,025 [µg/l] - [µg/l] 25
endrin [µg/l] 0,005 jaargemiddelde
tetrachlooretheen  (PER) [µg/l] 10 jaargemiddelde [µg/l] 10 [µg/l] 10
tetrachloorkoolstof (TETRA) [µg/l] 12 jaargemiddelde [µg/l] 12 [µg/l] 12
trichlooretheen (TRI) [µg/l] 10 jaargemiddelde [µg/l] 10 [µg/l] 10



eenheid   opgelost       eenheid          aan sediment
/zwevende stof
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overige stoffen gebruikt in Nederlandse deel Rijndelta gebruikt in Nordrhein-Westfalen gebruikt in Niedersachsen 

fysisch-chemische variabelen FHI-toetsnorm zoet water             

eenheid opgelost          totaal            toetsmethode eenheid opgelost eenheid aan sediment eenheid opgelost eenheid aan sediment
/zwevende stof /zwevende stof

ammonium-N^ [mg/l] geen toetsnorm beschikbaar [mg/l] 0,6 [mg/l] -
arseen^ [µg/l] 25 32 90% [mg/kg] 40 [µg/kg] 40
bentazon^ [µg/l] 64 64 90% [µg/l] 0,1 [µg/l] 0,1
benzo(a)anthraceen geen toetsnorm beschikbaar [µg/l] 10 [µg/l] -
carbendazim* [µg/l] 0,11 90% [µg/l] 0,1 [µg/l] -
chlooranaline (4-)^ [µg/l] 2 2 90%
chloortoluron^ [µg/l] geen toetsnorm beschikbaar [µg/l] 0,4 [µg/l] 0,4
chloride [mg/l] 200 90% [mg/l] 400 [mg/l] -
chroomverbindingen (als Cr)^ [µg/l] 8,7 84 90% [mg/kg] 640 [µg/kg] 640
dibutyltin^ geen toetsnorm beschikbaar [µg/kg] 100 [µg/kg] 100
dichloorvos^ [µg/l] 0,0007 0,0007 90% [µg/l] 0,0006 [µg/l] 0,0006
dichlorprop^ [µg/l] 40 40 90% [µg/l] 0,1 [µg/l] 0,1
dimethoaat^ [µg/l] 23 23 90% [µg/l] 0,1 [µg/l] 0,1
doorzicht [meter] 0,4           zomergem. (apr-sep)

fenanthreen geen toetsnorm beschikbaar µg/l] 10 [µg/l] -
fosforverbindingen (als P)* [mg/l] 0,15          zomergem. (apr-sep) [mg/l] 0,3 [mg/l] -
koperverbindingen (als Cu)*^ [µg/l] 1,5 3,8 90% [mg/kg] 160 [mg/kg] 160
MCPA (2-methyl-4-chloor-
fenoxy-azijnzuur)*^ [µg/l] 2 2 90% [µg/l] 0,1 [µg/l] 0,1
MCPP (decoprop, 2-methyl-4-chloor-
fenoxy-propionzuur)^ [µg/l] 4 4 90% [µg/l] 0,1 [µg/l] 0,1
PCB-1011)*^ [µg/l] - 0,00024 90%
PCB-1181)*^ [µg/l] - 0,00024 90%
PCB-1381)*^ [µg/l] - 0,00024 90%
PCB-1531)*^ [µg/l] - 0,00024 90%
PCB-1801)*^ [µg/l] - 0,00024 90%
PCB-281)*^ [µg/l] - 0,00024 90%
PCB-521)*^ [µg/l] - 0,00024 90%
PCB (som) [µg/l] - - - [µg/l] 0,0005 [µg/l] 0,0005
pirimicarb* [µg/l] 0,09 90% [µg/l] 0,1 [µg/l] -
stikstofverbindingen (als N)* [mg/l] 2,2           zomergem. (apr-sep) [mg/l] 6 [mg/l] -
temperatuur [°C]  25 maximum [°C] 28 [°C] 28
zinkverbindingen (als Zn)*^ [µg/l] 9,4 40 90% [mg/kg] 800 [µg/kg] 800
zuurgraad pH nog geen toetsnormen beschikbaar2) pH 5-9 pH 6-9
zuurstof [mg/l] 5              minimum (ochtend) [mg/l] 5 [mg/l] -

absorbeerbare organische 
halogenen (AOX) [µg/l] 50 [µg/l] 50 [µg/l]
chlooraniline (4-) [µg/l] 2 [mg/kg] 0,04
dibutyltindichloride [µg/l] 0,02 N.A.
dibutyltinoxide [µg/l] 0,7 N.A.
dibutyltinzouten (alle) [µg/l] 0,02 N.A.
fenthion [µg/l] 0,003 [mg/kg] 0,0004 [µg/l] 0,004 [µg/l] 0,004
metolachloor [µg/l] 0,2 [mg/kg] 3 [µg/l] 0,2 [µg/l] 0,2
mevinfos [µg/l] 0,002 [mg/kg] 0,00006
pyrazon (cloridazon) [µg/l] 73 [mg/kg] 0,35
sulfaten (als SO4) [mg/l] nog geen toetsnormen beschikbaar [mg/l] 200 [mg/l] -
trichloorfenoxazijnzuur (2,4,5-t) [µg/l] 9 [mg/kg] 0,05

1)  op basis van MTR zwevende stof 8 µg/kg d.s. en standaard 30 mg d.s./l zwevende stof (20 % org. stof; 40 % lutum)

2)  De toetsnorm zal hier vooral bepaald worden door het type waterlichaam. Deze toetsnormen zijn nog niet beschikbaar.

* = top-12-stof (PCB’s als één stofgroep geteld)

^ = Rijnrelevante stof (PCB’s als één stofgroep geteld)
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Bijlage 4.  Resultaat stoffenbeoordeling NRW

Wasserkörper
Nges

Klassenanteile

Gewässer von [km] bis [km] Länge [km] Wasserkörper-Nummer + ? -

Große Wässerung 6,670 17,840 11,170 DE_NRW_279922_6670 73% 27%
Kranenburger Bach 0,000 3,428 3,428 DE_NRW_279922_0 21% 79%
Groesbeecker Bach 0,000 2,617 2,617 DE_NRW_2799222_0 1% 99%
Hauptwässerung 1,721 6,943 5,222 DE_NRW_279924_1721 100%
Bosse Wässerung 0,000 12,654 12,654 DE_NRW_2799242_0 45% 55%
Die Wild 9,057 19,275 10,218 DE_NRW_27998_9057 100%
Die Wild 19,275 27,832 8,557 DE_NRW_27998_19275 0% 20% 79%
Issel 122,787 137,370 14,583 DE_NRW_928_122787 30% 70%
Issel 137,370 145,000 7,630 DE_NRW_928_137370 6% 94%
Issel 145,000 156,400 11,400 DE_NRW_928_145000 40% 60%
Issel 156,400 158,770 2,370 DE_NRW_928_156400 29% 71%
Issel 158,770 162,450 3,680 DE_NRW_928_158770 98% 2%
Issel 162,450 165,368 2,918 DE_NRW_928_162450 100%
Issel 165,368 175,300 9,932 DE_NRW_928_165368 100%
Issel 175,300 177,780 2,480 DE_NRW_928_175300 100%
Löchter Mühlenbach 0,000 5,256 5,256 DE_NRW_92812_0 11% 89%
Waldbach 0,000 5,304 5,304 DE_NRW_928122_0 100%
Winzelbach 0,000 6,899 6,899 DE_NRW_928136_0 100%
Drevenacker Landwehr 0,000 6,397 6,397 DE_NRW_92814_0 100%
Brüner Mühlenbach 0,000 6,600 6,600 DE_NRW_928152_0 100%
Brüner Mühlenbach 6,600 8,873 2,273 DE_NRW_928152_6600 100%
Wolfsgraben 0,000 4,947 4,947 DE_NRW_928154_0 100%
Königsbach 0,000 1,000 1,000 DE_NRW_928156_0 100%
Königsbach 1,000 8,370 7,370 DE_NRW_928156_1000 100%
Kleine Issel 0,000 6,900 6,900 DE_NRW_92816_0 8% 92%
Kleine Issel 6,900 10,507 3,607 DE_NRW_92816_6900 100%
Klevesche Landwehr 0,000 5,100 5,100 DE_NRW_92818_0 100%
Klevesche Landwehr 5,100 21,280 16,180 DE_NRW_92818_5100 100%
Wolfstrang 0,000 19,288 19,288 DE_NRW_928182_0 100%
Bocholter Aa 5,014 26,765 21,751 DE_NRW_9282_5014 44% 56%
Bocholter Aa 26,765 36,375 9,610 DE_NRW_9282_26765 10% 90%
Bocholter Aa 36,375 38,434 2,059 DE_NRW_9282_36375 100%
Bocholter Aa 38,434 39,885 1,451 DE_NRW_9282_38434 100%
Bocholter Aa 39,885 43,690 3,805 DE_NRW_9282_39885 100%
Bocholter Aa 43,690 45,407 1,717 DE_NRW_9282_43690 100%
Bocholter Aa 45,407 51,100 5,693 DE_NRW_9282_45407 78% 22%
Bocholter Aa 51,100 53,600 2,500 DE_NRW_9282_51100 100%
Bocholter Aa 53,600 55,854 2,254 DE_NRW_9282_53600 100%
Vennbach 0,000 4,281 4,281 DE_NRW_92822_0 100%
Thesingbach 0,000 3,000 3,000 DE_NRW_928232_0 100%
Thesingbach 3,000 6,533 3,533 DE_NRW_928232_3000 100%
Rindelfortsbach 0,000 3,800 3,800 DE_NRW_928234_0 100%
Rindelfortsbach 3,800 5,879 2,079 DE_NRW_928234_3800 100%
Messlingbach 0,000 2,500 2,500 DE_NRW_928236_0 100%
Messlingbach 2,500 6,816 4,316 DE_NRW_928236_2500 100%
Borkener Aa 0,000 2,278 2,278 DE_NRW_92824_0 49% 51%
Borkener Aa 2,278 8,900 6,622 DE_NRW_92824_2278 100%
Borkener Aa 8,900 11,194 2,294 DE_NRW_92824_8900 100%
Wichersbach 0,000 2,890 2,890 DE_NRW_928242_0 100%
Wichersbach 2,890 4,917 2,027 DE_NRW_928242_2890 100%
Döringbach 0,000 5,100 5,100 DE_NRW_928244_0 100%
Döringbach 5,100 8,533 3,433 DE_NRW_928244_5100 100%
Knüstingbach 0,000 5,200 5,200 DE_NRW_928252_0 100%
Knüstingbach 5,200 8,601 3,401 DE_NRW_928252_5200 100%
Rümpingbach 0,000 6,956 6,956 DE_NRW_928258_0 100%
Rheder Bach 0,000 3,600 3,600 DE_NRW_92826_0 100%
Rheder Bach 3,600 11,361 7,761 DE_NRW_92826_3600 100%
Messingbach 0,000 4,577 4,577 DE_NRW_928262_0 100%
Messingbach 4,577 9,005 4,428 DE_NRW_928262_4577 100%
Kettelerbach 0,000 2,400 2,400 DE_NRW_928272_0 100%
Kettelerbach 2,400 9,323 6,923 DE_NRW_928272_2400 100%
Pleystrang 0,000 2,133 2,133 DE_NRW_928274_0 100%
Pleystrang 2,133 6,719 4,586 DE_NRW_928274_2133 100%
Holtwicker Bach 0,000 8,684 8,684 DE_NRW_92828_0 100%
Holtwicker Bach 8,684 17,026 8,342 DE_NRW_92828_8684 100%
Holtwicker Bach 17,026 19,576 2,550 DE_NRW_92828_17026 100%
Holtwicker Bach 19,576 22,941 3,365 DE_NRW_92828_19576 100%
Reyerdingsbach 0,000 3,800 3,800 DE_NRW_928282_0 100%
Reyerdingsbach 3,800 11,403 7,603 DE_NRW_928282_3800 100%
Schlinge 40,140 54,044 13,904 DE_NRW_92832_40140 94% 6%
Berkel 44,029 66,960 22,931 DE_NRW_9284_44029 25% 75%
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P TOC AOX Cr Cu

Klassenanteile Klassenanteile Klassenanteile Klassenanteile Klassenanteile

+ ? - + ? - + ? - + ? - + ? -

100% 100% 100% 100% 63% 37%
39% 61% 39% 61% 100% 100% 39% 61%

1% 99% 1% 99% 100% 100% 1% 99%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 0% 100% 100% 100% 100%

95% 5% 95% 5% 100% 100% 100%
100% 7% 93% 100% 100% 100%
100% 70% 30% 70% 30% 100% 100%
100% 72% 28% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

19% 81% 77% 23% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

25% 75% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 52% 49% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

81% 19% 60% 40% 100% 100% 100%
53% 47% 29% 71% 100% 100% 100%

57% 43% 100% 44% 56% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

19% 81% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
66% 34% 34% 66% 100% 100% 100%

100% 100% 58% 42% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
79% 6% 15% 18% 82% 83% 17% 100% 100%

100% 11% 89% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 68% 32% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
70% 30% 100% 100% 100% 100%

91% 9% 93% 7% 100% 100% 100%



2 2 4

Wasserkörper
Nges

Klassenanteile

Gewässer von [km] bis [km] Länge [km] Wasserkörper-Nummer + ? -

Berkel 66,960 68,982 2,022 DE_NRW_9284_66960 100%
Berkel 68,982 95,475 26,493 DE_NRW_9284_68982 24% 76%
Berkel 95,475 98,224 2,749 DE_NRW_9284_95475 100%
Berkel 98,224 110,000 11,776 DE_NRW_9284_98224 100%
Berkel 110,000 112,100 2,100 DE_NRW_9284_110000 100%
Berkel 112,100 114,188 2,088 DE_NRW_9284_112100 100%
Varlarer Mühlenbach 0,000 1,900 1,900 DE_NRW_928412_0 15% 85%
Varlarer Mühlenbach 1,900 7,291 5,391 DE_NRW_928412_1900 100%
Honigbach 0,000 12,220 12,220 DE_NRW_92842_0 100%
Felsbach 0,000 5,300 5,300 DE_NRW_92844_0 100%
Felsbach 5,300 10,490 5,190 DE_NRW_92844_5300 100%
Leppingwelle 0,000 6,704 6,704 DE_NRW_928452_0 100%
Ölbach 0,000 2,900 2,900 DE_NRW_92846_0 100%
Ölbach 2,900 5,316 2,416 DE_NRW_92846_2900 100%
Ölbach 5,316 18,911 13,595 DE_NRW_92846_5316 64% 36%
Moorbach 0,000 7,701 7,701 DE_NRW_928462_0 100%
Huningbach 0,000 9,314 9,314 DE_NRW_928472_0 100%
Emrichbach 0,000 9,299 9,299 DE_NRW_928474_0 100%
Ramsbach 5,282 10,664 5,382 DE_NRW_928476_5282 100%
Wellingbach 10,943 14,843 3,900 DE_NRW_928482_10943 100%
Vitiverter Bach 8,303 11,200 2,897 DE_NRW_9284822_8303 100%
Vitiverter Bach 11,200 13,304 2,104 DE_NRW_9284822_11200 100%
Beurserbach 6,659 12,185 5,526 DE_NRW_928484_6659 100%
Ahauser Aa 58,481 68,639 10,158 DE_NRW_92852_58481 51% 49%
Ahauser Aa 68,639 74,634 5,995 DE_NRW_92852_68639 100%
Ahauser Aa 74,634 77,785 3,151 DE_NRW_92852_74634 100%
Ahauser Aa 77,785 85,539 7,754 DE_NRW_92852_77785 100%
Brockbach 0,000 6,480 6,480 DE_NRW_928526_0 100%
Flörbach II 0,000 8,514 8,514 DE_NRW_928528_0 100%
Vechte 144,282 154,662 10,380 DE_NRW_9286_144282 100%
Vechte 154,662 161,512 6,850 DE_NRW_9286_154662 100%
Vechte 161,512 166,212 4,700 DE_NRW_9286_161512 100%
Vechte 166,212 180,112 13,900 DE_NRW_9286_166212 100%
Vechte 180,112 182,172 2,060 DE_NRW_9286_180112 100%
Burloer Bach 0,000 2,500 2,500 DE_NRW_928612_0 100%
Burloer Bach 2,500 7,045 4,545 DE_NRW_928612_2500 100%
Feldbach 0,000 12,340 12,340 DE_NRW_928614_0 20% 80%
Gauxbach 0,000 11,577 11,577 DE_NRW_928616_0 26% 74%
Steinfurter Aa 0,000 23,699 23,699 DE_NRW_92862_0 60% 40%
Steinfurter Aa 23,699 39,200 15,501 DE_NRW_92862_23699 34% 66%
Steinfurter Aa 39,200 46,429 7,229 DE_NRW_92862_39200 100%
Neben Aa 0,000 3,500 3,500 DE_NRW_928624_0 100%
Neben Aa 3,500 6,442 2,942 DE_NRW_928624_3500 100%
Wirloksbach 0,000 4,600 4,600 DE_NRW_928626_0 100%
Wirloksbach 4,600 7,107 2,507 DE_NRW_928626_4600 100%
Leerbach 0,000 6,172 6,172 DE_NRW_928628_0 100%
Düsterbach 0,000 5,015 5,015 DE_NRW_9286292_0 100%
Eileringsbecke 11,985 18,815 6,830 DE_NRW_928632_11985 1% 99%
Lambert I 0,000 2,725 2,725 DE_NRW_9286322_0 100%
Lambert I 2,725 5,000 2,275 DE_NRW_9286322_2725 100%
Lambert I 5,000 7,658 2,658 DE_NRW_9286322_5000 100%
Wüstegraben 3,686 6,700 3,014 DE_NRW_9286328_3686 0% 100%
Wüstegraben 6,700 9,429 2,729 DE_NRW_9286328_6700 100%
Dinkel 45,232 46,918 1,686 DE_NRW_92864_45232 52% 48%
Dinkel 46,918 49,134 2,216 DE_NRW_92864_46918 12% 88%
Dinkel 49,134 63,763 14,629 DE_NRW_92864_49134 64% 36%
Dinkel 63,763 82,963 19,200 DE_NRW_92864_63763 55% 45%
Dinkel 82,963 86,793 3,830 DE_NRW_92864_82963 100%
Legdener Mühlenbach 0,000 2,500 2,500 DE_NRW_928642_0 100%
Legdener Mühlenbach 2,500 10,245 7,745 DE_NRW_928642_2500 100%
Asbecker Mühlenbach 0,000 3,806 3,806 DE_NRW_928644_0 100%
Asbecker Mühlenbach 3,806 9,350 5,544 DE_NRW_928644_3806 100%
Hülsbach 0,000 6,200 6,200 DE_NRW_9286452_0 100%
Hülsbach 6,200 9,052 2,852 DE_NRW_9286452_6200 100%
Strothbach 0,000 7,900 7,900 DE_NRW_9286454_0 100%
Strothbach 7,900 10,063 2,163 DE_NRW_9286454_7900 100%
Flörbach 2,429 10,340 7,911 DE_NRW_9286456_2429 100%
Hellingbach 4,526 10,000 5,474 DE_NRW_928646_4526 19% 81%
Hellingbach 10,000 21,196 11,196 DE_NRW_928646_10000 100%
Hornebecke 0,000 5,400 5,400 DE_NRW_9286462_0 100%
Hornebecke 5,400 16,302 10,902 DE_NRW_9286462_5400 100%



2 2 5 K A R A K T E R I S E R I N G  W E R K G E B I E D  R I J N D E LTA

M A A R T  2 0 0 5

P TOC AOX Cr Cu

Klassenanteile Klassenanteile Klassenanteile Klassenanteile Klassenanteile

+ ? - + ? - + ? - + ? - + ?” -

100% 100% 100% 100% 100%
66% 34% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
14% 38% 47% 22% 78% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 79% 21%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 61% 39% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

45% 5% 50% 100% 100% 100% 100%
16% 84% 100% 16% 84% 100% 100%

73% 27% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 0% 100% 100% 100%
100% 6% 94% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 65% 35% 100% 100% 100%
100% 0% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

3% 97% 100% 100% 100% 100%
12% 88% 100% 100% 100% 100%

36% 64% 100% 40% 60% 100% 100%
22% 78% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
62% 38% 28% 72% 100% 100% 100%

85% 15% 100% 100% 100% 100%
2% 98% 1% 99% 1% 99% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 0% 100% 0% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

52% 48% 51% 49% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

47% 53% 100% 100% 100% 100%
20% 45% 35% 100% 24% 76% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

98% 2% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

21% 79% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%



2 2 6

Große Wässerung 6,670 17,840 11,170 DE_NRW_27992_6670
Kranenburger Bach 0,000 3,428 3,428 DE_NRW_279922_0
Groesbeecker Bach 0,000 2,617 2,617 DE_NRW_2799222_0
Hauptwässerung 1,721 6,943 5,222 DE_NRW_279924_1721
Bosse Wässerung 0,000 12,654 12,654 DE_NRW_2799242_0
Die Wild 9,057 19,275 10,218 DE_NRW_27998_9057
Die Wild 19,275 27,832 8,557 DE_NRW_27998_19275
Issel 122,787 137,370 14,583 DE_NRW_928_122787
Issel 137,370 145,000 7,630 DE_NRW_928_137370
Issel 145,000 156,400 11,400 DE_NRW_928_145000
Issel 156,400 158,770 2,370 DE_NRW_928_156400
Issel 158,770 162,450 3,680 DE_NRW_928_158770
Issel 162,450 165,368 2,918 DE_NRW_928_162450
Issel 165,368 175,300 9,932 DE_NRW_928_165368
Issel 175,300 177,780 2,480 DE_NRW_928_175300
Löchter Mühlenbach 0,000 5,256 5,256 DE_NRW_92812_0
Waldbach 0,000 5,304 5,304 DE_NRW_928122_0
Winzelbach 0,000 6,899 6,899 DE_NRW_928136_0
Drevenacker Landwehr 0,000 6,397 6,397 DE_NRW_92814_0
Brüner Mühlenbach 0,000 6,600 6,600 DE_NRW_928152_0
Brüner Mühlenbach 6,600 8,873 2,273 DE_NRW_928152_6600
Wolfsgraben 0,000 4,947 4,947 DE_NRW_928154_0
Königsbach 0,000 1,000 1,000 DE_NRW_928156_0
Königsbach 1,000 8,370 7,370 DE_NRW_928156_1000
Kleine Issel 0,000 6,900 6,900 DE_NRW_92816_0
Kleine Issel 6,900 10,507 3,607 DE_NRW_92816_6900
Klevesche Landwehr 0,000 5,100 5,100 DE_NRW_92818_0
Klevesche Landwehr 5,100 21,280 16,180 DE_NRW_92818_5100
Wolfstrang 0,000 19,288 19,288 DE_NRW_928182_0
Bocholter Aa 5,014 26,765 21,751 DE_NRW_9282_5014
Bocholter Aa 26,765 36,375 9,610 DE_NRW_9282_26765
Bocholter Aa 36,375 38,434 2,059 DE_NRW_9282_36375
Bocholter Aa 38,434 39,885 1,451 DE_NRW_9282_38434
Bocholter Aa 39,885 43,690 3,805 DE_NRW_9282_39885
Bocholter Aa 43,690 45,407 1,717 DE_NRW_9282_43690
Bocholter Aa 45,407 51,100 5,693 DE_NRW_9282_45407
Bocholter Aa 51,100 53,600 2,500 DE_NRW_9282_51100
Bocholter Aa 53,600 55,854 2,254 DE_NRW_9282_53600
Vennbach 0,000 4,281 4,281 DE_NRW_92822_0
Thesingbach 0,000 3,000 3,000 DE_NRW_928232_0
Thesingbach 3,000 6,533 3,533 DE_NRW_928232_3000
Rindelfortsbach 0,000 3,800 3,800 DE_NRW_928234_0
Rindelfortsbach 3,800 5,879 2,079 DE_NRW_928234_3800
Messlingbach 0,000 2,500 2,500 DE_NRW_928236_0
Messlingbach 2,500 6,816 4,316 DE_NRW_928236_2500
Borkener Aa 0,000 2,278 2,278 DE_NRW_92824_0
Borkener Aa 2,278 8,900 6,622 DE_NRW_92824_2278
Borkener Aa 8,900 11,194 2,294 DE_NRW_92824_8900
Wichersbach 0,000 2,890 2,890 DE_NRW_928242_0
Wichersbach 2,890 4,917 2,027 DE_NRW_928242_2890
Döringbach 0,000 5,100 5,100 DE_NRW_928244_0
Döringbach 5,100 8,533 3,433 DE_NRW_928244_5100
Knüstingbach 0,000 5,200 5,200 DE_NRW_928252_0
Knüstingbach 5,200 8,601 3,401 DE_NRW_928252_5200
Rümpingbach 0,000 6,956 6,956 DE_NRW_928258_0
Rheder Bach 0,000 3,600 3,600 DE_NRW_92826_0
Rheder Bach 3,600 11,361 7,761 DE_NRW_92826_3600
Messingbach 0,000 4,577 4,577 DE_NRW_928262_0
Messingbach 4,577 9,005 4,428 DE_NRW_928262_4577
Kettelerbach 0,000 2,400 2,400 DE_NRW_928272_0
Kettelerbach 2,400 9,323 6,923 DE_NRW_928272_2400
Pleystrang 0,000 2,133 2,133 DE_NRW_928274_0
Pleystrang 2,133 6,719 4,586 DE_NRW_928274_2133
Holtwicker Bach 0,000 8,684 8,684 DE_NRW_92828_0
Holtwicker Bach 8,684 17,026 8,342 DE_NRW_92828_8684
Holtwicker Bach 17,026 19,576 2,550 DE_NRW_92828_17026
Holtwicker Bach 19,576 22,941 3,365 DE_NRW_92828_19576
Reyerdingsbach 0,000 3,800 3,800 DE_NRW_928282_0
Reyerdingsbach 3,800 11,403 7,603 DE_NRW_928282_3800
Schlinge 40,140 54,044 13,904 DE_NRW_92832_40140
Berkel 44,029 66,960 22,931 DE_NRW_9284_44029

Wasserkörper

Gewässer von [km] bis [km] Länge [km] Wasserkörper-Nummer



2 2 7 K A R A K T E R I S E R I N G  W E R K G E B I E D  R I J N D E LTA

M A A R T  2 0 0 5

63% 37% 100% 100% 100% 100%
39% 61% 100% 100% 100% 100%

1% 99% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

Zn Cd Hg Ni Pb

Klassenanteile Klassenanteile Klassenanteile Klassenanteile Klassenanteile

+ ? - + ? - + ? - + ? - + ?” -
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Wasserkörper

Gewässer von [km] bis [km] Länge [km] Wasserkörper-Nummer

Berkel 66,960 68,982 2,022 DE_NRW_9284_66960
Berkel 68,982 95,475 26,493 DE_NRW_9284_68982
Berkel 95,475 98,224 2,749 DE_NRW_9284_95475
Berkel 98,224 110,000 11,776 DE_NRW_9284_98224
Berkel 110,000 112,100 2,100 DE_NRW_9284_110000
Berkel 112,100 114,188 2,088 DE_NRW_9284_112100
Varlarer Mühlenbach 0,000 1,900 1,900 DE_NRW_928412_0
Varlarer Mühlenbach 1,900 7,291 5,391 DE_NRW_928412_1900
Honigbach 0,000 12,220 12,220 DE_NRW_92842_0
Felsbach 0,000 5,300 5,300 DE_NRW_92844_0
Felsbach 5,300 10,490 5,190 DE_NRW_92844_5300
Leppingwelle 0,000 6,704 6,704 DE_NRW_928452_0
Ölbach 0,000 2,900 2,900 DE_NRW_92846_0
Ölbach 2,900 5,316 2,416 DE_NRW_92846_2900
Ölbach 5,316 18,911 13,595 DE_NRW_92846_5316
Moorbach 0,000 7,701 7,701 DE_NRW_928462_0
Huningbach 0,000 9,314 9,314 DE_NRW_928472_0
Emrichbach 0,000 9,299 9,299 DE_NRW_928474_0
Ramsbach 5,282 10,664 5,382 DE_NRW_928476_5282
Wellingbach 10,943 14,843 3,900 DE_NRW_928482_10943
Vitiverter Bach 8,303 11,200 2,897 DE_NRW_9284822_8303
Vitiverter Bach 11,200 13,304 2,104 DE_NRW_9284822_11200
Beurserbach 6,659 12,185 5,526 DE_NRW_928484_6659
Ahauser Aa 58,481 68,639 10,158 DE_NRW_92852_58481
Ahauser Aa 68,639 74,634 5,995 DE_NRW_92852_68639
Ahauser Aa 74,634 77,785 3,151 DE_NRW_92852_74634
Ahauser Aa 77,785 85,539 7,754 DE_NRW_92852_77785
Brockbach 0,000 6,480 6,480 DE_NRW_928526_0
Flörbach II 0,000 8,514 8,514 DE_NRW_928528_0
Vechte 144,282 154,662 10,380 DE_NRW_9286_144282
Vechte 154,662 161,512 6,850 DE_NRW_9286_154662
Vechte 161,512 166,212 4,700 DE_NRW_9286_161512
Vechte 166,212 180,112 13,900 DE_NRW_9286_166212
Vechte 180,112 182,172 2,060 DE_NRW_9286_180112
Burloer Bach 0,000 2,500 2,500 DE_NRW_928612_0
Burloer Bach 2,500 7,045 4,545 DE_NRW_928612_2500
Feldbach 0,000 12,340 12,340 DE_NRW_928614_0
Gauxbach 0,000 11,577 11,577 DE_NRW_928616_0
Steinfurter Aa 0,000 23,699 23,699 DE_NRW_92862_0
Steinfurter Aa 23,699 39,200 15,501 DE_NRW_92862_23699
Steinfurter Aa 39,200 46,429 7,229 DE_NRW_92862_39200
Neben Aa 0,000 3,500 3,500 DE_NRW_928624_0
Neben Aa 3,500 6,442 2,942 DE_NRW_928624_3500
Wirloksbach 0,000 4,600 4,600 DE_NRW_928626_0
Wirloksbach 4,600 7,107 2,507 DE_NRW_928626_4600
Leerbach 0,000 6,172 6,172 DE_NRW_928628_0
Düsterbach 0,000 5,015 5,015 DE_NRW_9286292_0
Eileringsbecke 11,985 18,815 6,830 DE_NRW_928632_11985
Lambert I 0,000 2,725 2,725 DE_NRW_9286322_0
Lambert I 2,725 5,000 2,275 DE_NRW_9286322_2725
Lambert I 5,000 7,658 2,658 DE_NRW_9286322_5000
Wüstegraben 3,686 6,700 3,014 DE_NRW_9286328_3686
Wüstegraben 6,700 9,429 2,729 DE_NRW_9286328_6700
Dinkel 45,232 46,918 1,686 DE_NRW_92864_45232
Dinkel 46,918 49,134 2,216 DE_NRW_92864_46918
Dinkel 49,134 63,763 14,629 DE_NRW_92864_49134
Dinkel 63,763 82,963 19,200 DE_NRW_92864_63763
Dinkel 82,963 86,793 3,830 DE_NRW_92864_82963
Legdener Mühlenbach 0,000 2,500 2,500 DE_NRW_928642_0
Legdener Mühlenbach 2,500 10,245 7,745 DE_NRW_928642_2500
Asbecker Mühlenbach 0,000 3,806 3,806 DE_NRW_928644_0
Asbecker Mühlenbach 3,806 9,350 5,544 DE_NRW_928644_3806
Hülsbach 0,000 6,200 6,200 DE_NRW_9286452_0
Hülsbach 6,200 9,052 2,852 DE_NRW_9286452_6200
Strothbach 0,000 7,900 7,900 DE_NRW_9286454_0
Strothbach 7,900 10,063 2,163 DE_NRW_9286454_7900
Flörbach 2,429 10,340 7,911 DE_NRW_9286456_2429
Hellingbach 4,526 10,000 5,474 DE_NRW_928646_4526
Hellingbach 10,000 21,196 11,196 DE_NRW_928646_10000
Hornebecke 0,000 5,400 5,400 DE_NRW_9286462_0
Hornebecke 5,400 16,302 10,902 DE_NRW_9286462_5400



2 2 9 K A R A K T E R I S E R I N G  W E R K G E B I E D  R I J N D E LTA
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Zn Cd Hg Ni Pb

Klassenanteile Klassenanteile Klassenanteile Klassenanteile Klassenanteile

+ ? - + ? - + ? - + ? - + ?” -

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

79% 21% 100% 100% 100% 79% 21%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

55% 45% 100% 100% 55% 45% 100%
100% 100% 100% 16% 84% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 85% 15% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

31% 69% 100% 100% 96% 4% 31% 69%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
80% 20% 100% 100% 100% 80% 20%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

45% 55% 100% 100% 100% 45% 55%
83% 17% 100% 100% 83% 17% 83% 17%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
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natuurlijke wateren sterk veranderde en kunstmatige wateren

Bijlage 5.  Biologische beoordeling

Algemeen

De beoordeling van de ecologische toestand gebeurd op basis van:

• biologische kwaliteitselementen;

• hydromorfologische kwaliteitselementen (zie Bijlage 7);

• fysisch-chemische kwaliteitselementen (zie Bijlage 3).

Het oordeel op basis van de biologische kwaliteitselementen wordt weergegeven op

maatlatten. De biologische maatlat voor natuurlijke wateren kent – naast de referentie – vier

klassen, van de Goede Ecologische Toestand (GET) tot een slechte ecologische toestand.

Voor sterk veranderde en kunstmatige wateren bestaat de biologische maatlat ook uit vier

klassen: beginnend met het Goed Ecologisch Potentieel (GEP). Zie ook Figuur 3-5 in de

hoofdtekst.

De fysisch-chemische kwaliteitselementen kennen een referentiewaarde en een norm voor de

goede toestand (zie Bijlage 3). De hydromorfologische kwaliteitselementen kennen alleen

een referentiewaarde.

Biologische kwaliteitselementen in Nederland

Per categorie – rivieren, meren, overgangswateren of kustwateren – wordt een aparte set

kwaliteitselementen beschouwd (zie volgend overzicht). Voor kustwater zijn tenslotte andere

aspecten van belang, dan voor vennen, zoals getijdenwerking. Welke kwaliteitselementen per

categorie relevant zijn, is in het volgende overzicht opgenomen. Om inzicht te krijgen in de

kwaliteitselementen die niet relevant zijn voor bepaalde wateren, zijn deze in het overzicht

doorgestreept.

Referentie condities of Maximaal Ecologische 

Zeer goede ecologische toestand Potentieel (MEP)

Goede ecologische toestand (GET)
Goed Ecologisch

Potentieel (GEP)

Matige ecologische toestand

Ontoereikende ecologische toestand

Slechte ecologische toestand
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Voor natuurlijke wateren zijn de maatlatten in concept gereed. Ze zijn al toegepast voor de

zoete rijkswateren. De overige wateren zijn getoetst met behulp van bestaande methoden,

zoals STOWA en OSPAR. Deze methoden zijn hierna verder toegelicht.

biologische parameters fysisch chemisch hydromorfologisch

meren Samenstelling en - doorzicht - hydrologisch regime
abundantie van: - thermische omstandigheden - morfologie
- fytoplankton - zuurstofhuishouding
- macrofyten - zoutgehalte
- fytobenthos - verzuringstoestand
- macrofauna - nutriënten
Samenstelling, abundantie 
en leeftijdsopbouw van:
- vis

rivieren Samenstelling en - doorzicht - hydrologisch regime
abundantie van: - thermische omstandigheden - riviercontinuïteit
- fytoplankton - zuurstofhuishouding - morfologie
- macrofyten - zoutgehalte
- fytobenthos - verzuringstoestand
- macrofauna - nutriënten
Samenstelling, abundantie 
en leeftijdsopbouw van:
vis

kustwateren Samenstelling en - doorzicht - morfologie
abundantie van: - thermische omstandigheden - getijdenregime
- fytoplankton - zuurstofhuishouding
- macrofyten - zoutgehalte
- fytobenthos - verzuringstoestand 
- macrofauna - nutriënten
Samenstelling, abundantie 
en leeftijdsopbouw van:
- vis

overgangswateren Samenstelling en - doorzicht - morfologie
abundantie van: - thermische omstandigheden - getijdenregime
- fytoplankton - zuurstofhuishouding
- macrofyten - zoutgehalte
- fytobenthos - verzuringstoestand
- macrofauna - nutriënten
Samenstelling, abundantie 
en leeftijdsopbouw van:
- vis

STOWA

De Nederlandse waterbeheerders gebruiken de ecologische beoordelingsmethoden (EBEO)

van STOWA al jaren om de ecologische toestand in hun wateren te bepalen. In de EBEO-

systemen, die voor elk watertype specifiek zijn, wordt het ecologisch kwaliteitsniveau van een

meetpunt gebaseerd op biologische en fysisch-chemische (zuurgraad, zoutgehalte, 

nutriënten, bodemsoort) gegevens. Biologische gegevens zijn voor kleine wateren: macro-

fauna, macrofyten (waterplanten: van ‘lage’ algen tot ‘hoge’ zaadplanten) en epifytische

diatomeeën (eencellige plantjes zoals kiezelwieren die op andere organismen leven, maar

geen parasiet zijn).

kwaliteitselementen
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Er worden vijf kwaliteitsniveau’s (hoogste – beneden laagste) onderscheiden, welke 

gerelateerd zijn aan opeenvolgende stadia van aantasting van het waterecosysteem. 

Het kwaliteitsniveau is gedifferentieerd naar verschillende karakteristieken die bij het betref-

fende watertype een rol spelen. Dit gaat om bijvoorbeeld trofie (mate van voedselrijkdom),

saprobie (mate van vervuiling) en stroming. Per karakteristiek wordt het ecologisch kwali-

teitsniveau uitgedrukt. Het is dus niet mogelijk om één geaggregeerde score te berekenen. 

In deze is het EBEO-systeem vergelijkbaar met de maatlatten voor de KRW: het principe van

‘one out, all out’ wordt c.q. kan worden gehanteerd.

Als er geen STOWA beoordeling beschikbaar was, zijn wateren beoordeeld op basis van

expert-judgement.

OSPAR

Op de OSPAR-conventie in 1992 zijn de verdragen van Oslo- en Parijs samengevoegd tot het

OSPAR-verdrag. Dit verdrag staat voor de bescherming van het mariene milieu van het

Noordoost-Atlantische gebied (zie figuur) en is ondertekend en geratificeerd door alle

partijen van de verdragen van Oslo- en Parijs (België, Denemarken, EC, Finland, Frankrijk,

Duitsland, IJsland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Groot-

Brittannië en Noord-Ierland) en door Luxemburg en Zwitserland. Het OSPAR-verdrag is op

25 maart 1998 van kracht geworden. Alle Nederlandse zoute wateren behoren tot het

OSPAR-gebied: Zeeuwse Delta, Waddenzee en Noordzee.

Figuur OSPAR gebieden.

Om de bescherming van het mariene milieu te bereiken, richt het OSPAR-verdrag zich op

vier werkgebieden:

1. bescherming en behoud van ecosystemen en biologische diversiteit;

2. gevaarlijke stoffen;

3. radioactieve stoffen;

4. eutrofiëring.
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Eutrofiëring: OSPAR Comprehensive Procedure (OSPAR-COMPP)

Voor de beoordeling van eutrofiëringseffecten wordt binnen OSPAR de internationaal

afgestemde OSPAR Comprehensive Procedure (OSPAR-COMPP) toegepast. Op grond van

oorzaak- en effectparameters met betrekking tot eutrofiëring vindt een integrale beoordeling

plaats van de toevoer naar zee en concentraties van nutriënten in zee: van mate van nutriën-

tenverrijking (categorie I), via directe effecten (categorie II), naar indirecte effecten (categorie

III en IV). Hierna zijn de meest relevante beoordelingsparameters met hun bijbehorende

niveaus toegelicht.

Daarmee is een beoordelingsinstrumentarium beschikbaar voor zout water, waarin beoor-

delingsniveaus zijn vastgesteld voor DIN en DIP in de winter, zuurstofgehalte, chlorofyl-a,

fytoplankton en macrofyten, zoöbenthos, plaag- en giftige algen.

Mate van nutriëntenverrijking (categorie I): 

• Nutriëntenconcentraties in de winter (saliniteitsgerelateerd)

•• DIN = Dissolved Inorganic Nitrogen (som van nitraat, nitriet en ammonium);

•• DIP = Dissolved Inorganic Phosphate. 

In de winter, wanneer de algenactiviteit het laagst is, vertonen nutriënten een lineaire 

relatie met de saliniteit (omgekeerd evenredig: afnemende concentraties bij toenemende 

saliniteit). 

Directe effecten (categorie II)

• Maximum- en gemiddelde chlorofyl-a-concentraties gedurende het groeiseizoen

In de zoute wateren wordt de omvang van chlorofyl-a concentraties voornamelijk bepaald

door de regiospecifieke plaagalgen, waaronder voorjaarsbloei van indicatorsoorten, zoals

de schuimvormende alg Phaeocystis en voorjaar/zomerbloei van de dinoflagellaat

Noctiluca (zeevonk). 

Omdat chlorofyl-a in de zoute wateren zo sterk seizoensgerelateerd is, wordt binnen

OSPAR gewerkt met het maximum en het gemiddelde voor deze parameter in het groei-

seizoen van met name plaagalgen. Voor de giftige algen is chlorofyl-a geen geschikte

biomassa-parameter, omdat giftige algen als indicatorsoort al in zeer lage concentraties

als direct effect optreden.

• Regiospecifieke indicatorsoorten fytoplankton 

In OSPAR worden plaag- en giftige algen gebruikt

• Verschuiving van regiospecifieke marcofyten, inclusief macro-algen

Dit gaat om de verschuiving van zeegras naar een plaag: zeesla, is alleen van belang voor

de Waddenzee.

Indirecte effecten (categorie III)

• Mate van zuurstofgebrek

Dit is een indirecte effectparameter van nutriëntenverrijking. Er wordt een regiospecifiek 

beoordelingsniveau van 4-6 mg/l aangehouden.

• Veranderingen/sterfte in zoöbenthos

Veranderingen, maar met name sterfte, van zoöbenthos worden als indirect effect van 

eutrofiëring meegenomen binnen OSPAR.



2 3 4

Indirecte effecten (categorie IV)

• Algentoxines

Algentoxines staan in relatie tot de regiospecifieke indicatorsoorten van giftige algen en 

worden gemeten aan de hand van incidenten met infectie van mosselen met DSP/PSP.

De beoordelingsniveaus zijn in het algemeen gerelateerd aan achtergrondconcentraties 

en staan een zekere mate van eutrofiëring toe. Voor DIN en DIP is er bijvoorbeeld sprake

van verhoogde concentraties als de deze meer dan 50 procent boven de achtergrond-

concentraties liggen.

Op grond van de integrale beoordeling wordt vastgesteld of een gebied ‘problem area’, een

(tijdelijk) ‘potential problem area’ of een ‘non-problem area’ is (zie onderstaande tabel).

Tabel Integratie van de gecategoriseerde beoordelingsparameters voor gebiedsclassificatie (OSPAR

Integrated Report 2003, MMC 2003/2/4), en aanwezige integrale set van ecologische kwaliteits-

doelen (Ecological Quality Objectives) met betrekking tot nutriënten en eutrofiëring (EcoQOs-

Eutro, aangegeven met *)

De classificatie ’potential problem area’ is van tijdelijke aard. Dit is een gebied met verhoogde

nutriëntenconcentraties en nog onduidelijkheid over het optreden van (in)directe effecten.

Binnen vijf jaar (vóór 2008) dienen meer gegevens over de effecten bekend te zijn, waardoor

de potential problem area gereclassificeerd wordt tot problem area (als één van de effecten

aanwezig is, volgens het principe one out, all out) of non-problem area (met weliswaar

verhoogde nutriëntenconcentraties, maar geen aantoonbare effecten). Dit laatste komt

redelijk overeen met de KRW-procedure met betrekking tot nutriënten. 

Categorie I Categorie II Categorie III en IV Gebiedsclassificatie
Mate van nutriëntenverrijking Directe effecten Indirecte effecten/

Nutriënten-input Chlorofyl-a* andere mogelijke effecten:
Winter DIN and DIP* Fytoplankton indicator- Zuurstofloosheid *

Winter N/P ratio soorten * Veranderingen/sterfte 
Macrofyten *zoobenthos, vissterfte

Organisch koolstof/materiaal
Algentoxinen

a + + + problem area
+ + - problem area
+ - + problem area

b - + + problem area**

- + - problem area*

- - + problem area*

c + - - potential problem area
+ ? ? potential problem area
+ ? - potential problem area
+ - ? potential problem area

d - - - non-problem area

* = Ecoqos - Eutro
** = veroorzaakt door transport vanuit andere zeegebieden (bijvoorbeeld Groot-Brittanië
(+) = Toegenomen trends, verhoogde niveaus, veranderingen in de beoordelingsparameter
(-) = Geen toegenomen trends, noch verhoogde niveaus, noch veranderingen in de beoordelingsparameters
? = Onvoldoende data om beoordeling uit te voeren of de aanwezige data zijn ongeschikt voor het doel
Opm.: Categorieën I, II en/of III/IV scoren ‘+’ wanneer één of meer beoordelingsparameters een toegenomen trend, verhoogd niveau of 

verandering vertonen (one out, all out).
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Op grond van bovenstaande beoordelings- en classificatieprocedure van de COMPP is in

2003 op ministerieel niveau in OSPAR het integrale eutrofiëringsrapport vastgesteld met

voor het Nederlands deel van de Noordzee de volgende conclusies.

• De gehele kuststrook (saliniteit < 34,5) en de onderzochte estuaria (Waddenzee, Eems-

Dollard, Westerschelde) waren (zijn) problem-areas; op grond van verhoogde toevoer en

concentraties van nutriënten, verhoogde concentraties van chlrofyl-a, plaag en giftige

algen, incidenteel zuurstof gebrek, sterfte van bodemleven en mosselinfecties; Oorzaak:

nog steeds verhoogde toevoer van nutriënten met name door bovenstroomse rivieren!

• Zuidelijk offshore en noordelijk deel van het NCP zijn transboundary problem areas op

grond van directe effecten (plaag- en giftige algen in zuid respectievelijk noord en

indirecte effecten: zuurstofgebrek onder drijflagen en in sedimentatiegebied, ten gevolge

van verhoogde organische C). De oorzaak moet vooral worden gezocht in: aangrenzende

mariene wateren: Het Kanaal en Engels kustwater/estuariawater.

• Geen problemen in uiterst noordpunt van het NCP.

Biologische kwaliteitselementen in Duitsland

Hieronder zijn de kwaliteitselementen gegeven zoals die in het Duitse deel van Rijndelta zijn

gebruikt bij de beoordeling van de ecologische situatie.

biologisch kwaliteitselementen rivieren meren overgangs- kustwateren
wateren

waterflora
fytoplankton (samenstelling, abundantie en biomassa) X1) X X X
macroalgen/angiospermen (samenstelling en abundantie) X2) X2)
macrofyten/fytobenthos (samenstelling en abundantie) X1) X X2) X2)

waterfauna
macrozoobenthos (samenstelling, abundantie, 
kwetsbare soorten en diversiteit) X X X X
vis (samenstelling, abundantie, kwetsbare soorten en 
leeftijdsopbouw3 X X X

1)  In planktongedomineerde wateren fytoplankton bepalen, in niet planktongedomineerde wateren makrofyten danwel fytobenthos bepalen.
2)  In aanvulling op fytoplankton de steeds passende deelelementen bepalen.
3)  Leeftijdsopbouw alleen in rivieren en meren.
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Bijlage 6.  Resultaat biologische beoordeling NRW

Wasserkörper Gewässergüte
Klassenanteile

Gewässer von [km] bis [km] Länge [km] Wasserkörper-Nummer nicht klas. I I-II II

Große Wässerung 6,670 17,840 11,170 DE_NRW_27992_6670 24%
Kranenburger Bach 0,000 3,428 3,428 DE_NRW_279922_0
Groesbeecker Bach 0,000 2,617 2,617 DE_NRW_2799222_0
Hauptwässerung 1,721 6,943 5,222 DE_NW_279924_1721 100%
Bosse Wässerung 0,000 12,654 12,654 DE_NRW_2799242_0
Die Wild 9,057 19,275 10,218 DE_NRW_27998_9057 42%
Die Wild 19,275 27,832 8,557 DE_NRW_27998_19275
Issel 122,787 137,370 14,583 DE_NRW_928_122787 92%
Issel 137,370 145,000 7,630 DE_NRW_928_137370 100%
Issel 145,000 156,400 11,400 DE_NRW_928_145000 100%
Issel 156,400 158,770 2,370 DE_NRW_928_156400 100%
Issel 158,770 162,450 3,680 DE_NRW_928_158770 100%
Issel 162,450 165,368 2,918 DE_NRW_928_162450 100%
Issel 165,368 175,300 9,932 DE_NRW_928_165368 100%
Issel 175,300 177,780 2,480 DE_NRW_928_175300 100%
Löchter Mühlenbach 0,000 5,256 5,256 DE_NRW_92812_0 62%
Waldbach 0,000 5,304 5,304 DE_NRW_928122_0 51%
Winzelbach 0,000 6,899 6,899 DE_NRW_928136_0 100%
Drevenacker Landwehr 0,000 6,397 6,397 DE_NRW_92814_0
Brüner Mühlenbach 0,000 6,600 6,600 DE_NRW_928152_0
Brüner Mühlenbach 6,600 8,873 2,273 DE_NRW_928152_6600
Wolfsgraben 0,000 4,947 4,947 DE_NRW_928154_0 100%
Königsbach 0,000 1,000 1,000 DE_NRW_928156_0
Königsbach 1,000 8,370 7,370 DE_NRW_928156_1000
Kleine Issel 0,000 6,900 6,900 DE_NRW_92816_0 100%
Kleine Issel 6,900 10,507 3,607 DE_NRW_92816_6900 100%
Klevesche Landwehr 0,000 5,100 5,100 DE_NRW_92818_0 100%
Klevesche Landwehr 5,100 21,280 16,180 DE_NRW_92818_5100 2%
Wolfstrang 0,000 19,288 19,288 DE_NRW_928182_0 100%
Bocholter Aa 5,014 26,765 21,751 DE_NRW_9282_5014 0% 91%
Bocholter Aa 26,765 36,375 9,610 DE_NRW_9282_26765 100%
Bocholter Aa 36,375 38,434 2,059 DE_NRW_9282_36375 100%
Bocholter Aa 38,434 39,885 1,451 DE_NRW_9282_38434 100%
Bocholter Aa 39,885 43,690 3,805 DE_NRW_9282_39885 100%
Bocholter Aa 43,690 45,407 1,717 DE_NRW_9282_43690 100%
Bocholter Aa 45,407 51,100 5,693 DE_NRW_9282_45407 100%
Bocholter Aa 51,100 53,600 2,500 DE_NRW_9282_51100 100%
Bocholter Aa 53,600 55,854 2,254 DE_NRW_9282_53600 100%
Vennbach 0,000 4,281 4,281 DE_NRW_92822_0 100%
Thesingbach 0,000 3,000 3,000 DE_NRW_928232_0
Thesingbach 3,000 6,533 3,533 DE_NRW_928232_3000
Rindelfortsbach 0,000 3,800 3,800 DE_NRW_928234_0 100%
Rindelfortsbach 3,800 5,879 2,079 DE_NRW_928234_3800 100%
Messlingbach 0,000 2,500 2,500 DE_NRW_928236_0 2%
Messlingbach 2,500 6,816 4,316 DE_NRW_928236_2500 100%
Borkener Aa 0,000 2,278 2,278 DE_NRW_92824_0 100%
Borkener Aa 2,278 8,900 6,622 DE_NRW_92824_2278 62%
Borkener Aa 8,900 11,194 2,294 DE_NRW_92824_8900
Wichersbach 0,000 2,890 2,890 DE_NRW_928242_0 100%
Wichersbach 2,890 4,917 2,027 DE_NRW_928242_2890 100%
Döringbach 0,000 5,100 5,100 DE_NRW_928244_0 100%
Döringbach 5,100 8,533 3,433 DE_NRW_928244_5100 100%
Knüstingbach 0,000 5,200 5,200 DE_NRW_928252_0
Knüstingbach 5,200 8,601 3,401 DE_NRW_928252_5200
Rümpingbach 0,000 6,956 6,956 DE_NRW_928258_0 2%
Rheder Bach 0,000 3,600 3,600 DE_NRW_92826_0 16%
Rheder Bach 3,600 11,361 7,761 DE_NRW_92826_3600
Messingbach 0,000 4,577 4,577 DE_NRW_928262_0
Messingbach 4,577 9,005 4,428 DE_NRW_928262_4577
Kettelerbach 0,000 2,400 2,400 DE_NRW_928272_0
Kettelerbach 2,400 9,323 6,923 DE_NRW_928272_2400
Pleystrang 0,000 2,133 2,133 DE_NRW_928274_0
Pleystrang 2,133 6,719 4,586 DE_NRW_928274_2133
Holtwicker Bach 0,000 8,684 8,684 DE_NRW_92828_0 40%
Holtwicker Bach 8,684 17,026 8,342 DE_NRW_92828_8684
Holtwicker Bach 17,026 19,576 2,550 DE_NRW_92828_17026
Holtwicker Bach 19,576 22,941 3,365 DE_NRW_92828_19576
Reyerdingsbach 0,000 3,800 3,800 DE_NRW_928282_0 32%
Reyerdingsbach 3,800 11,403 7,603 DE_NRW_928282_3800 100%
Schlinge 40,140 54,044 13,904 DE_NRW_92832_40140 100%
Berkel 44,029 66,960 22,931 DE_NRW_9284_44029 96%
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Gewässergüte Gewässerstukturgüte Fische
Klassenanteile Klassenanteile Klassenanteile

II-III III III-IV IV nicht klas. 1 2 3 4 5 6 7 nicht klas. + ? -

76% 45% 32% 5% 18% 1% 99%
100% 1% 59% 40% 1% 99%
100% 4% 16% 73% 7% 1% 99%

44% 56% 100%
100% 5% 95% 0% 100%

58% 53% 3% 26% 18% 100%
100% 16% 84% 0% 100%

8% 3% 97% 10% 10% 80%
4% 27% 69% 100%
1% 99% 100%
4% 96% 93% 7%

19% 80% 0% 100%
100% 100%

15% 85% 100%
0% 8% 92% 100%

38% 1% 13% 31% 14% 2% 2% 37% 87% 13%
49% 0% 2% 15% 14% 11% 14% 22% 21% 100%

0% 17% 8% 6% 13% 54% 2% 100%
100% 0% 30% 69% 100%
100% 2% 29% 68% 2% 100%
100% 2% 13% 22% 5% 9% 28% 7% 13% 100%

3% 2% 8% 10% 76% 100%
100% 1% 71% 28% 100%
100% 6% 2% 14% 4% 11% 37% 24% 100%

0% 100% 100%
75% 25% 100%
75% 25% 100%

98% 3% 11% 64% 22% 100%
0% 1% 3% 34% 52% 10% 100%

9% 0% 95% 5% 0% 99% 1%
19% 81% 100%

100% 100%
86% 14% 100%

100% 100%
1% 99% 100%

2% 23% 76% 11% 89%
43% 50% 7% 100%

38% 4% 13% 7% 37% 100%
16% 82% 2% 100%

68% 32% 0% 3% 19% 78% 100%
100% 5% 14% 16% 65% 100%

22% 78% 100%
2% 61% 37% 100%

98% 0% 100% 100%
0% 100% 100%

0% 96% 4% 100%
38% 4% 14% 48% 33% 1% 100%

100% 51% 49% 100%
8% 4% 88% 100%

1% 94% 5% 100%
1% 26% 74% 9% 91%

16% 3% 76% 6% 100%
100% 2% 98% 100%

86% 14% 76% 24% 100%
98% 43% 20% 37% 100%
84% 1% 5% 80% 14% 100%

100% 1% 4% 20% 75% 100%
100% 4% 96% 100%
100% 18% 5% 75% 2% 100%
100% 100% 100%
100% 19% 81% 100%
100% 1% 5% 95% 100%
100% 4% 96% 100%
60% 0% 11% 88% 100%

100% 4% 5% 18% 50% 22% 5% 95%
100% 4% 39% 33% 24% 100%
100% 13% 10% 6% 10% 61% 100%
68% 67% 33% 100%

79% 3% 18% 100%
1% 4% 94% 1% 100%

4% 1% 19% 74% 7% 100%
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Wasserkörper Gewässergüte
Klassenanteile

Gewässer von [km] bis [km] Länge [km] Wasserkörper-Nummer nicht klas. I I-II II

Berkel 66,960 68,982 2,022 DE_NRW_9284_66960 100%
Berkel 68,982 95,475 26,493 DE_NRW_9284_68982 100%
Berkel 95,475 98,224 2,749 DE_NRW_9284_95475 100%
Berkel 98,224 110,000 11,776 DE_NRW_9284_98224 76%
Berkel 110,000 112,100 2,100 DE_NRW_9284_110000 100%
Berkel 112,100 114,188 2,088 DE_NRW_9284_112100 39% 61%
Varlarer Mühlenbach 0,000 1,900 1,900 DE_NRW_928412_0 24%
Varlarer Mühlenbach 1,900 7,291 5,391 DE_NRW_928412_1900
Honigbach 0,000 12,220 12,220 DE_NRW_92842_0 42% 3%
Felsbach 0,000 5,300 5,300 DE_NRW_92844_0
Felsbach 5,300 10,490 5,190 DE_NRW_92844_5300 31%
Leppingwelle 0,000 6,704 6,704 DE_NRW_928452_0 40%
Ölbach 0,000 2,900 2,900 DE_NRW_92846_0 100%
Ölbach 2,900 5,316 2,416 DE_NRW_92846_2900 100%
Ölbach 5,316 18,911 13,595 DE_NRW_92846_5316 4%
Moorbach 0,000 7,701 7,701 DE_NRW_928462_0 100%
Huningbach 0,000 9,314 9,314 DE_NRW_928472_0 26%
Emrichbach 0,000 9,299 9,299 DE_NRW_928474_0 81%
Ramsbach 5,282 10,664 5,382 DE_NRW_928476_5282
Wellingbach 10,943 14,843 3,900 DE_NRW_928482_10943
Vitiverter Bach 8,303 11,200 2,897 DE_NRW_9284822_8303 100%
Vitiverter Bach 11,200 13,304 2,104 DE_NRW_9284822_11200 100%
Beurserbach 6,659 12,185 5,526 DE_NRW_928484_6659
Ahauser Aa 58,481 68,639 10,158 DE_NRW_92852_58481 97%
Ahauser Aa 68,639 74,634 5,995 DE_NRW_92852_68639
Ahauser Aa 74,634 77,785 3,151 DE_NRW_92852_74634 0%
Ahauser Aa 77,785 85,539 7,754 DE_NRW_92852_77785 100%
Brockbach 0,000 6,480 6,480 DE_NRW_928526_0 100%
Flörbach II 0,000 8,514 8,514 DE_NRW_928528_0 48%
Vechte 144,282 154,662 10,380 DE_NRW_9286_144282 100%
Vechte 154,662 161,512 6,850 DE_NRW_9286_154662 100%
Vechte 161,512 166,212 4,700 DE_NRW_9286_161512 100%
Vechte 166,212 180,112 13,900 DE_NRW_9286_166212 100%
Vechte 180,112 182,172 2,060 DE_NRW_9286_180112 0% 100%
Burloer Bach 0,000 2,500 2,500 DE_NRW_928612_0 100%
Burloer Bach 2,500 7,045 4,545 DE_NRW_928612_2500 25% 75%
Feldbach 0,000 12,340 12,340 DE_NRW_928614_0 3%
Gauxbach 0,000 11,577 11,577 DE_NRW_928616_0 100%
Steinfurter Aa 0,000 23,699 23,699 DE_NRW_92862_0 100%
Steinfurter Aa 23,699 39,200 15,501 DE_NRW_92862_23699 100%
Steinfurter Aa 39,200 46,429 7,229 DE_NRW_92862_39200 17% 83%
Neben Aa 0,000 3,500 3,500 DE_NRW_928624_0
Neben Aa 3,500 6,442 2,942 DE_NRW_928624_3500
Wirloksbach 0,000 4,600 4,600 DE_NRW_928626_0 100%
Wirloksbach 4,600 7,107 2,507 DE_NRW_928626_4600 100%
Leerbach 0,000 6,172 6,172 DE_NRW_928628_0 54%
Düsterbach 0,000 5,015 5,015 DE_NRW_9286292_0
Eileringsbecke 11,985 18,815 6,830 DE_NRW_928632_11985 2% 98%
Lambert I 0,000 2,725 2,725 DE_NRW_9286322_0
Lambert I 2,725 5,000 2,275 DE_NRW_9286322_2725
Lambert I 5,000 7,658 2,658 DE_NRW_9286322_5000
Wüstegraben 3,686 6,700 3,014 DE_NRW_9286328_3686 0%
Wüstegraben 6,700 9,429 2,729 DE_NRW_9286328_6700
Dinkel 45,232 46,918 1,686 DE_NRW_92864_45232 70% 29%
Dinkel 46,918 49,134 2,216 DE_NRW_92864_46918 100%
Dinkel 49,134 63,763 14,629 DE_NRW_92864_49134 100%
Dinkel 63,763 82,963 19,200 DE_NRW_92864_63763 19%
Dinkel 82,963 86,793 3,830 DE_NRW_92864_82963 5%
Legdener Mühlenbach 0,000 2,500 2,500 DE_NRW_928642_0
Legdener Mühlenbach 2,500 10,245 7,745 DE_NRW_928642_2500 92%
Asbecker Mühlenbach 0,000 3,806 3,806 DE_NRW_928644_0
Asbecker Mühlenbach 3,806 9,350 5,544 DE_NRW_928644_3806
Hülsbach 0,000 6,200 6,200 DE_NRW_9286452_0 59%
Hülsbach 6,200 9,052 2,852 DE_NRW_9286452_6200 100%
Strothbach 0,000 7,900 7,900 DE_NRW_9286454_0 100%
Strothbach 7,900 10,063 2,163 DE_NRW_9286454_7900 100%
Flörbach 2,429 10,340 7,911 DE_NRW_9286456_2429
Hellingbach 4,526 10,000 5,474 DE_NRW_928646_4526 2%
Hellingbach 10,000 21,196 11,196 DE_NRW_928646_10000
Hornebecke 0,000 5,400 5,400 DE_NRW_9286462_0 100%
Hornebecke 5,400 16,302 10,902 DE_NRW_9286462_5400 100%
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Gewässergüte Gewässerstukturgüte Fische
Klassenanteile Klassenanteile Klassenanteile

II-III III III-IV IV nicht klas. 1 2 3 4 5 6 7 nicht klas. + ? -

85% 15% 100%
0% 23% 20% 55% 2% 100%

0% 100% 100%
24% 2% 26% 56% 16% 100%

13% 9% 9% 68% 100%
9% 8% 83% 82% 18%

76% 3% 18% 17% 25% 38% 100%
100% 1% 3% 6% 16% 74% 100%

56% 8% 6% 32% 52% 1% 100%
100% 8% 11% 36% 44% 100%
69% 29% 5% 15% 16% 17% 14% 5% 100%
60% 0% 8% 7% 85% 100%

56% 44% 100%
100% 100%

96% 2% 1% 4% 93% 100%
14% 11% 4% 71% 100%

74% 45% 55% 5% 95%
19% 9% 16% 76% 100%

100% 100% 100%
100% 14% 15% 14% 58% 7% 93%

0% 100% 100%
14% 86% 100%

100% 9% 7% 67% 16% 100%
3% 1% 99% 100%

100% 2% 28% 70% 100%
100% 78% 22% 100%

11% 2% 13% 6% 3% 66% 100%
0% 3% 97% 100%

52% 3% 1% 91% 5% 100%
97% 3% 100%
86% 14% 100%

17% 32% 32% 19% 0% 100%
1% 21% 30% 34% 14% 1% 99%
8% 12% 29% 38% 13% 100%

32% 26% 30% 12% 100%
25% 16% 38% 22% 100%

97% 3% 1% 30% 65% 1% 100%
1% 5% 17% 24% 44% 10% 100%

8% 18% 10% 51% 14% 1% 99%
1% 17% 82% 1% 99%

16% 2% 23% 32% 17% 10% 100%
100% 10% 46% 44% 100%
100% 11% 28% 51% 5% 5% 100%

9% 24% 49% 18% 100%
0% 8% 8% 28% 47% 8% 100%

46% 1% 2% 9% 7% 12% 70% 100%
85% 15% 1% 2% 2% 10% 77% 8% 100%

7% 8% 85% 17% 83%
100% 4% 49% 47% 100%
100% 7% 4% 10% 27% 52% 100%
100% 1% 3% 95% 100%

100% 0% 7% 7% 7% 16% 63% 100%
100% 8% 20% 72% 100%

2% 62% 38% 38% 62%
53% 47% 100%
99% 1% 100%

81% 1% 9% 27% 63% 100%
95% 13% 87% 83% 17%

100% 13% 83% 4% 100%
8% 1% 3% 9% 86% 1% 99% 1%

100% 1% 14% 85% 100%
100% 12% 2% 7% 20% 57% 2% 100%

41% 42% 7% 36% 14% 100%
100% 100%

5% 17% 75% 3% 100%
72% 2% 26% 100%

100% 2% 1% 8% 89% 23% 77%
98% 2% 23% 52% 22% 100%

100% 4% 3% 24% 43% 26% 100%
2% 2% 11% 25% 57% 4% 100%

45% 7% 8% 40% 100%
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Bijlage 7.  Hydromorfologische beoordeling

Algemeen

De beoordeling van de ecologische toestand gebeurd op basis van:

• biologische kwaliteitselementen (zie Bijlage 5);

• hydromorfologische kwaliteitselementen;

• fysisch-chemische kwaliteitselementen (zie Bijlage 3).

Hydromorfologische kwaliteitselementen in Nederland

Per waterlichaam is nagegaan welke hydromorfologische ingrepen een significant effect

hebben op de ecologische toestand van het waterlichaam. Die ecologische toestand wordt

afgeleid uit aantallen en voorkomen van biologische indicatorsoorten. Hydromorfologische

ingrepen beïnvloeden habitatcondities van soorten.

In het rapport ‘Handreiking beschrijving en beoordeling ecologische effecten van hydro-

morfologische belastingen’ (Oranjewoud, 2004) zijn mogelijke ingrepen en hun effecten

beschreven. Aan de hand daarvan kan worden ingeschat in hoeverre er – op basis van de

hydromorfologische belasting – een risico is dat de doelstellingen in 2015 niet gehaald

worden. Vervolgens kan worden ingeschat of een waterlichaam sterk veranderd is of niet 

(zie hoofdstuk 5).

In de volgende tabel zijn de ingrepen uit de nationale handreiking (Nederland) weergegeven,
inclusief hun ecologisch effect.

Nr Ingreep Ecologisch effect

1 Oppervlakte- Afname afvoer, dynamiek en verandering afvoerkarakteristiek. Verandering waterbreedte 
waterwinning en diepte, toename sedimentatiedruk. Langere verblijftijd kan bloei van fytoplankton 

stimuleren. In stromende wateren heeft een veranderde afvoer invloed op het substraat 
en daarmee op macrofauna.

2 Zeekerende Toename stratificatie, afname getijdenverschillen, vermindering stroomsnelheid, 
dammen of barrières verlenging verblijftijd, verandering saliniteit, verandering van doorzicht, stopzetten 

ecologisch continuüm.
Sterke afname van soorten uit alle biologische kwaliteitselementen gerelateerd aan 
estuariene omstandigheden; habitat slikken en platen sterk afgenomen.

3 Stuwen en sluizen Verhindering ecologisch continuüm, migratieremming.
en andere barrières Vermindering van het ecologisch continuüm vooral voor vissen. Verlies stroming met 

invloed op macrofauna en vegetatie.

4 Kanalisatie Verandering afvoerpatroon; meer extremen; vergroting verhang en stroomsnelheid: 
uitslijten hoofdstroom en verlies aan habitats. Verlies aan substraatvariatie en daardoor 
effect op macrofauna.

5 Normalisatie Vermindering van dynamiek in de waterstroming (variatie in stroomsnelheden in dwars-
profiel) en morfologie. Verlies aan habitatdifferentiatie (substraatpatronen), o.a. voor 
macrofauna verarming soortensamenstelling. Verandering stroomsnelheid.

6 Aantasting natuurlijke Verlies watergerelateerde oeverflora en -fauna. Verlies paaimogelijkheden voor vis. 
inundatiezones Afname retentie nutriënten.

7 Dijk Verandering stromingsdynamiek, verdwijnen ecologisch continuüm, afnemen of 
verdwijnen areaal oeverzone en/of zacht substraat.
Zeer sterk verminderd ecologisch continuüm voor alle ecologische kwaliteitselementen. 
Vermindering diversiteit met name van macrofauna. Lage kwaliteit en kwantiteit van 
oeverflora. Door veranderd peilverloop oevervegetatie sterk afwijkend van de natuurlijke 
soortensamenstelling.

8 Verdiepingen Toename kans op stratificatie en zuurstofloosheid, vermindering areaal ondiep water 
(negatief effect op macroalgen en waterplanten en daarmee op macrofauna en vis), 
verandering van de drooglegging (verdroging inundatie- en oevervegetaties, verandering 
variatie in stroomsnelheden (vermindering substraatvariatie en macrofaunadiversiteit).
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9 Profiel/Oever- Stopzetten dynamiek (verlies in habitatvariatie macrofauna- en visgemeenschappen), 
verdediging afnemen of verdwijnen van areaal oeverzone en/of zacht substraat (afname oevervegeta

ties, macrofauna van oeverzones en paaiplaatsen, opgroei- en leefgebied visfauna), 
toevoegen van hard (onnatuurlijk) substraat aan oeverzone (verandering soortsamen
stelling macroalgen, macrofauna en vis), verdwijnen ecologisch continuüm. 
Verminderde retentie nutriënten. Verminderde relatie tussen organismen van open water
en wetlands.

10 Verduikering/ Stopzetten dynamiek (verlies habitatvariatie voor macrofauna), wegvallen lichtinval 
overkluizing (verdwijnen water- en oeverplanten en hieraan gebonden macrofauna- en vislevens-

gemeenschappen), verdwijnen oeverzone/zacht substraat (afname oevervegetaties, 
verandering macrofaunagemeenschap en visfauna), verdwijnen ecologisch continuüm. 
Sterk verlies ecosysteemcomponent.

11 Aantasting Vermindering stabiliteit oevers (vermindering variatie substraatmozaïeken, meer 
natuurlijke sediment in watergang, negatieve effecten op aquatische levensgemeenschappen), 
houtopstanden vermindering substraatvariatie in watergang (afname diversiteit macrofauna- en vis-

levensgemeenschappen), afname of verlies beschaduwing (verschuiving algen-, macro-
fyten-, macrofauna- en vislevensgemeenschappen; toename temperatuur, afname 
zuurstofgehalte, verlies kenmerkende soorten van koudere bovenloopsystemen), verlies 
aanvoer organisch materiaal (verlies kenmerkende macrofaunalevensgemeenschappen).

12 Kribben Verandering stromingspatronen, verandering substraat. Beide hebben invloed op de 
macrofaunagemeenschap. Barrière voor vismigratie.

13 Aan- en afkoppelen Aankoppelen: gebiedsvreemd water met afwijkende chemische samenstelling kan 
stroom-gebieden negatieve effecten veroorzaken. Macrofyten reageren op een andere samenstelling van 

het water en fytoplankton is vaak direct gekoppeld aan nutriënten. Bovendien kunnen 
hierdoor exoten (macrofauna, vis) een gebied koloniseren. Verhoogde afvoer, hogere 
waterstanden, hogere erosie. Kans op kolonisatie door gebiedsvreemde soorten (exoten)
en ziekten.
Afkoppelen:Verlaging afvoer, toename sedimentatie (verandering macrofyten-, macro-
fauna- en vislevensgemeenschappen. Afname habitatdiversiteit.

14 Kunstmatige afvoer-  Het oorspronkelijke afvoerpatroon gaat verloren, waardoor stromingskarakter en bij-
verdeling door omlei- behorende substraatvariatie afnemen. Met name macrofauna is afhankelijk van het 
ding hoge afvoeren substraat. Verlies soortsdiversiteit.

15 Kunstmatige afvoer- Het oorspronkelijke afvoerpatroon gaat verloren, waardoor stromingskarakter en bij-
verdeling door behorende substraatvariatie afnemen. Met name macrofauna is afhankelijk van het 
bemalen substraat. Verlies soortsdiversiteit.

16 Wateraanvoer Gebiedsvreemd water met afwijkende chemische samenstelling kan (interne) eutro-
fiering a.g.v. verharding. Nutriënten vaak direct gekoppeld aan het fytoplankton veroor
zaken. Macrofyten reageren op een andere samenstelling van het water. Ook afwijkende 
ionsamenstelling, toevoer van zware metalen, PAK en andere microverontreinigingen 
hebben invloed op ecologie (verschuiving soortsamenstelling).

17 Actief peilbeheer/ Afname peilfluctuatie (afname water-, oever- en inundatievegetaties en hieraan 
onnatuurlijk gebonden macrofauna- en vislevensgemeenschappen), stopzetten natuurlijke dynamiek 
waterpeil (beperken ontwikkeling water- en oevervegetaties), toename stratificatie (diversiteits-

afname macrofauna- en vislevensgemeenschappen), afname lichtdoorval (afname areaal
waterplanten en hiermee macrofauna- en vislevensgemeenschappen), versterkte erosie 
oeverzones (afname areaal oevervegetaties), toename zoutgehalte (afname karakteris-
tieke brakwaterlevensgemeenschappen). Verminderde retentie nutriënten. 

18 Grondwaterwinning Veelal indirect effect op oppervlaktewater door veranderde waterhuishouding. 
Bij verdwijnen van kwel worden vegetaties beïnvloed. Verandering stromingskarakteris-
tieken. Verandering samenstelling alle soortgroepen.

19 Versnelde  Meer gepiekte afvoer met mogelijk nadelig effect voor bepaalde substraattypen. Effecten 
landdrainage vooral voor macrofauna. Eutrofiëring door aanvoer nutriëntenrijk landbouwwater 

(verandering soortsamenstelling alle soortgroepen).

20 Onderhoud Sterk afhankelijk van het type onderhoud en watertype.

21 Zandvangen Afname zwevend stof en organisch materiaal. Afname habitatidiversiteit (macrofauna- 
en vislevensgemeenschappen). Positieve invloed door verkleining belasting met micro
verontreinigingen.

22 Zandsuppleties/ Vertroebeling (verminderde primaire productie, verminderde foerageermogelijkheden 
storten macrofauna, vissen en visetende vogels), Bedekking (sterfte bodembewoners), verande-

ring sedimentsamenstelling (macrofaunalevensgemeenschappen), verstoring (vogels, 
zeehonden). Verandering stroomsnelheden, erosie- en sedimentatieprocessen (macro-
fauna, macroalgen, angiospermen en vis), verandering verhouding diep/ondiep water 
(macroalgen, angiospermen, macrofauna).

23 Landaanwinning Verandering stromingspatronen door verandering kustlijn, verlies habitat/substraat 
(benthos-leefareaal)

24 Olie- en gaswinning/ Verlies van substraat (benthos-leefareaal) door aanwezigheid van de installatie 
Offshore (structuur op de bodem). Per platform zeer lokaal effect.

25 Schelpenwinning Verlies aan benthos (schelpen en bijvangst) én aantasting substraat. 
Effect afhankelijk van omvang van winning.
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Hydromorfologische kwaliteitselementen in Duitsland

De hydromorfologische kwaliteitselementen zijn in Duitsland geïntegreerd met de 

biologische kwaliteitselementen (zie Bijlage 07).

hydromorfologische kwaliteitselementen rivieren meren overgangs- kustwateren
wateren

hydrologisch regime
debieten en dynamiek X
verbinding met grondwaterlichamen X X
waterpeildynamiek X
verblijftijd X
continuïteit X
morfologie
variaties in diepte en breedte X
variaties in diepte X X X
structuur en substraat van/in de bedding X X
kwantiteit, structuur en substraat van/in de bedding X X
structuur van de oeverzone X X
structuur van de getijdezone X X
getij
zoetwaterstroming X
golfbelasting X X
richting van de overheersende stroming X

Toelichting op kaarten met hydromorfologische gegevens

De genoemde hydromorfologische belastingen zijn onderverdeeld in drie categorieën (zie

ook paragraaf 4.1.4 en 4.1.5). Per categorie is een kaart gemaakt. Hierna is aangegeven welke

ingrepen per categorie respectievelijk kaart zijn meegenomen.

Morfologische belasting (Kaart 14a)

• kanalisatie (4);

• normalisatie (5);

• verdiepingen (8);

• oeververdediging (9);

• duikers en overkluizing (10);

• houtwal verwijderd (11);

• kribben (12);

• intensief onderhoud (20);

• zandvang (21);

• suppleties (22);

• landaanwinning (23);

• olie- en gaswinning (24);

• schelpenwinning (25).

Legenda:

• groen: geen significante ecologische effecten door morfologische veranderingen;

• rood: significantie ecologische effecten door morfologische veranderingen.
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Continuïteit (Kaart 14b)

• stuwen en dammen (2 en 3)

• afname inundatiezones (6)

• dijken (7)

Legenda:

• groen: geen significante ecologische effecten door wijzigingen in continuïteit;

• bruin: significante ecologische effecten door stuwen en dammen (2 en 3);

• paars: significante ecologische effecten door dijken (7) en/of afname inundatiezones (6);

• rood: significante ecologische effecten door zowel stuwen en dammen (2 en 3), 

dijken (7) en afname inundatiezones (6).

Afvoerregulering en peilbeheer (Kaart 14c)

• aan-/afkoppeling stroomgebied (13)

• omleiding piekafvoer (14)

• bemaling (15)

• wateraanvoer (16)

• actief peilbeheer (17)

• grondwateronttrekking (18)

• versnelde afvoer in stroomgebied (19)

Legenda:

• groen: geen significante ecologische effecten door afvoerregulering of peilbeheer;

• rood: significante ecologische effecten door afvoerregulering of peilbeheer.
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Bijlage 8.  Grondwater onder de Noordzee

Fysisch/geologisch

De zeebodem in de kuststrook bestaat grotendeels uit zand. De bovenste laag van de

zeebodem bestaat voornamelijk uit gedurende de laatste zevenduizend jaar door de zee

omgewerkte oudere afzettingen. De bovenste meters bestaan vrijwel geheel uit zand. 

Hier en daar komen ook klei en veen afzettingen voor.

Op wat grotere diepten, zes tot tien meter onder de zeebodem, bestaat de bodem uit een

pakket met voornamelijk zand dat te beschouwen is als de voortzetting van het zandlichaam

onder West-Nederland. Geologisch gesproken de Formatie van Kreftenheye/Formatie van

Urk. Daaronder bevinden zich verschillende afzettingen die gedurende de perioden van

ijstijden en tussenijstijden afgezet zijn. Deze afzettingen bestaan nabij de kust vooral uit

zand. Dit zandige pakket wordt aan de onderzijde afgesloten door Tertiaire Formaties met

kleilagen. De diepteligging hiervan varieert van twintig meter onder de zeebodem voor de

kust van Zeeland tot honderden meters voor de kust van Holland en Noord-Nederland. 

Naar verwachting is het grondwater in het hele zandige pakket boven de tertiaire formaties

zout.  Het water in deze laag is zeer oud en niet door de mens beïnvloed.

Door transport in de watervoerende laag vanuit hoger gelegen gebieden die dicht bij het

oppervlak liggen zouden eventueel vreemde stoffen in het grondwater onder de zeebodem

kunnen komen. 

Beheersmatig

De enige vorm van gebruik op de Noordzee die mogelijk effect op het grondwater zou

kunnen hebben, is offshore mijnbouw. Hierbij wordt diep in de grond naar olie of gas

geboord. Echter, vanuit het belang van de sector zelf, wordt elk boorgat bedekt met een

casing (betonnen omhulsel) om te voorkomen dat het instort. Door deze casing is er

minimaal contact met eventueel grondwater in de bodem. Verder worden er mijnbouwhulp-

stoffen gebruikt, die mogelijkerwijs wel in contact kunnen komen met eventueel grondwater.

Beheersmatig wordt er echter het maximale aan gedaan om milieueffecten te voorkomen:

• door de casing is er minimaal contact met het grondwater;

• met betrekking tot de keuze van te gebruiken mijnbouwhulpstoffen is de sector verplicht 

het milieuvriendelijkste alternatief te kiezen.

Beheersmatig valt er verder weinig te regelen.

Juridisch

Zeewaarts van de 1 km-grens (Provinciegrens) tot aan de 12 mijlsgrens (grens Nederlands

territoir) is het Rijk verantwoordelijk voor het grondwater. Het kwaliteitsbeheer van grond-

water valt onder de Wet Bodembescherming en het ministerie van VROM is hiervoor

bevoegd gezag. V&W en dus ook DNZ is niet verantwoordelijk voor het grondwaterbeheer.
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Bijlage 9.  Kleine grondwaterlichamen

Kleine grondwaterlichamen in Nederlandse deel Rijndelta

code naam code naam code naam

Rijn-West Rijn-Oost Rijn-Midden
NLGW_69_01 Bergambacht NLGW26060012 Stille Wald NLGW_FL00001 GZ_60

NLGW_69_02 Hendrik Ido Ambacht NLGW26080041 bedrijf NLGW_FL00002 Fledite

NLGW_69_03 Langerak NLGW27010012 bedrijf NLGW_FL00003 Harderbroek

NLGW_69_04 Lexmond / Vianen NLGW27010022 Hettenheuvel NLGW_FL00004 Bremerberg

NLGW_69_05 Zwijndrecht NLGW27010161 bedrijf NLGW_UT00001 PS Baarn

NLGW_69_06 Ridderkerk NLGW27010671 bedrijf NLGW_UT00002 bedrijf

NLGW_69_07 Lekkerkerk NLGW27030012 De Pol NLGW_UT00003 bedrijf

NLGW_69_08 Nieuw-Lekkerland NLGW27030021 bedrijf NLGW_UT00004 bedrijf

NLGW_69_09 Hardinxveld-Giessendam NLGW27030141 bedrijf NLGW_UT00005 PS Amersfoort Berg

NLGW_69_11 Monster NLGW27040011 bedrijf NLGW_UT00006 PS Amersfoort Koedijkerweg

NLGW_69_12 Meyendel NLGW28010011 bedrijf NLGW_UT00007 PS Soest

NLGW_69_13 Berkheide NLGW28010012 Haarlo NLGW_UT00008 PS Soestduinen

NLGW_69_14 Luchterduinen NLGW28030012 Olde Kaste NLGW_UT00009 PS Veenendaal

NLGW_69_15 Katwijk NLGW28030022 t Klooster NLGW_UT00010 PS Woudenberg

NLGW_69_16 Leerdam NLGW28040011 bedrijf NLGW_UT00011 PS Eemdijk

NLGW_69_17 ‘s-Gravendeel NLGW28040012 Lochem NLGW_UT00012 PS Amersfoort Hogeweg

NLGW_69_18 Wantijpark / Jeugddorp NLGW28060011 bedrijf NLGW31010051 bedrijf

NLGW_69_19 Polder de Biesbosch en Kop van ‘t Land NLGW28060021 bedrijf NLGW31010061 bedrijf

NLGW_69_20 Eiland van Dordrecht NLGW28070012 Dennewater NLGW31010291 bedrijf

NLGW_NH00001 PS Hooge Berg NLGW28100012 Vierakker NLGW31010301 bedrijf

NLGW_NH00002 bedrijf NLGW29010012 Dinxperlo NLGW31010321 bedrijf

NLGW_NH00003 bedrijf NLGW29030012 Varsseveld NLGW31010341 bedrijf

NLGW_NH00004 bedrijf NLGW29030031 bedrijf NLGW31010351 bedrijf

NLGW_NH00005 PS Bergen NLGW30010012 t Loohuis NLGW31010601 bedrijf

NLGW_NH00006 bedrijf NLGW30010091 bedrijf NLGW31020012 Edese Bo

NLGW_NH00007 bedrijf NLGW30050012 Noordijkerveld NLGW31020321 bedrijf

NLGW_NH00008 bedrijf NLGW30060012 Corle NLGW31020581 bedrijf

NLGW_NH00009 Wingebied Noord-Kennemerland NLGW35010012 La Cabine NLGW31040022 Holk

NLGW_NH00010 bedrijf NLGW36020011 bedrijf NLGW31040061 bedrijf

NLGW_NH00011 bedrijf NLGW36020022 Ellecom NLGW31040071 bedrijf

NLGW_NH00012 Wingebied Zuid-Kennemerland NLGW36030012 Pinkenberg NLGW31040081 bedrijf

NLGW_NH00013 bedrijf NLGWDR06 Leggeloo NLGW31050101 bedrijf

NLGW_NH00014 bedrijf NLGWDR07 Beilen NLGW32020011 bedrijf

NLGW_NH00015 Wingebied ‘t Gooi NLGWDR08 Sleen NLGW32020012 Elburg

NLGW_NH00016 bedrijf NLGWDR09 Emmen NLGW32020022 De Haere

NLGW_NH00017 Waterleidingplas GWA NLGWDR10 Havelte NLGW32020041 bedrijf

NLGW_NH00018 Wingebied Loosdrecht NLGWDR11 Ruinerwold NLGW32020241 bedrijf

NLGW_NH00019 bedrijf NLGWDR12 Hoogeveen NLGW32030012 Speuld

NLGW_NH00020 Loosdrechtse Plassen NLGWDR13 Dalen NLGW32030151 bedrijf

NLGW_UT00013 bedrijf NLGWDR18 bedrijf NLGW32030291 bedrijf

NLGW_UT00014 bedrijf NLGWV221 pompstation Ceintuurbaan NLGW32030341 bedrijf

NLGW_UT00015 bedrijf NLGWV222 pompstation Zutphenseweg te Deventer NLGW32030351 bedrijf

NLGW_UT00016 bedrijf NLGWV223 pompstation Diepenveen NLGW32040012 Harderwijk

NLGW_UT00017 bedrijf NLGWV226 pompstation Weerseloseweg Enschede NLGW32040131 bedrijf

NLGW_UT00018 bedrijf NLGWV228 pompstation Goor NLGW32040141 bedrijf

NLGW_UT00019 bedrijf NLGWV230 pompstation Brucht te Hardenberg NLGW32040151 bedrijf

NLGW_UT00020 PS Woerden - Kamerik (de Hooge Boom) NLGWV231 pompstation Nijverdal te Hellendoorn NLGW32040161 bedrijf

NLGW_UT00021 bedrijf NLGWV232 pompstation Hasselo te Hengelo NLGW32040171 bedrijf

NLGW_UT00022 PS Beerschoten NLGWV234 pompstation Holten NLGW32040331 bedrijf

NLGW_UT00023 PS Bethunepolder NLGWV235 pompstation Espelo/Espelosebroek, Holten NLGW32040431 bedrijf

NLGW_UT00024 PS Bilthoven NLGWV237 pompstation Enschede-Losser te Losser NLGW32040481 bedrijf

NLGW_UT00025 PS Bunnik NLGWV238 pompstation Herikerberg te Markelo NLGW32050011 bedrijf

NLGW_UT00026 PS Cothen NLGWV240 pompstation Witharen NLGW32050021 bedrijf

NLGW_UT00027 PS De Meern NLGWV241 pompstation Archemerberg NLGW32050031 bedrijf

NLGW_UT00028 PS Doorn NLGWV246 pompstation Lemselo (gem. Weerselo) NLGW32050101 bedrijf

NLGW_UT00029 PS Driebergen NLGWV248 pompstation Hoge Hexel NLGW32060011 bedrijf

NLGW_UT00030 PS Groenekan NLGWV249 pompstation Wierden NLGW32060012 Wezep (Boele)

NLGW_UT00031 PS Leersum NLGWV252 pompstation St. Jansklooster NLGW32060031 bedrijf

NLGW_UT00032 PS Rhenen (Lijstereng) NLGWV299 bedrijf NLGW32070012 Putten
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code naam code naam code naam

Rijn-West Rijn-Oost Rijn-Midden
NLGW_UT00033 PS Linschoten NLGWV305 bedrijf NLGW32070031 bedrijf

NLGW_UT00034 PS Montfoort NLGWV307 bedrijf NLGW32070191 bedrijf

NLGW_UT00035 PS Tull en ‘t Waal NLGWV372 bedrijf NLGW33010012 Amersfoortseweg

NLGW_UT00036 PS Nieuwegein NLGWV374 bedrijf NLGW33010032 Hoenderloo

NLGW_UT00037 PS Zeist NLGWV376 bedrijf NLGW33010052 Schalterberg

NLGW_UT00038 W. R. K. Nieuwegein NLGWV382 bedrijf NLGW34010012 Eerbeek

NLGW_UT00039 PS Lopik NLGWV387 bedrijf NLGW34020012 Epe

NLGW_UT00040 PS Leidsche Rijn NLGWV394 bedrijf NLGW34020031 bedrijf

NLGW_UT00041 PS Vianen NLGWV396 bedrijf NLGW34020051 bedrijf

NLGW_UT00042 bedrijf NLGWV430 pompstation Hammerflier NLGW34050012 Twello

NLGW35020022 bedrijf NLGWV431 Pompstation Manderveen en Manderheide NLGW34050031 bedrijf

NLGW37020021 bedrijf NLGWV54 bedrijf NLGW36010012 Oosterbeek

NLGW37040012 Fikkersdries NLGWV586 pompstation Boerhaar (ondiep) te Wijhe NLGW36040012 Wageningen

NLGW37040052 Hemmen NLGWV591 Pompstation Rodenmors Rijn-Noord

NLGW37040062 Herveldse veld NLGWV629 pompstation Schalkhaar NLGW_F1 Garyp

NLGW38030012 Kerk-Avezaath NLGWV635 bedrijf NLGW_F10 Oldeholtpade

NLGW38050012 Culemborg NLGWV661 Pompstation Vechterweerd NLGW_F11 Oudega

NLGW38080011 bedrijf NLGWV690 bedrijf NLGW_F12 Spannenburg

NLGW38150012 Kolff NLGWV702 bedrijf NLGW_F13 Terwisscha

NLGW39010022 Nw Marktstraat NLGWV719 Pompstation Rutbekerveld NLGW_F14 Vlieland

NLGW39010032 Lent NLGWV722 pompstation Engelse Werk (Oeverinfiltratie) NLGW_F15 Terschelling

NLGW39011012 Heumensoord NLGWV85 bedrijf NLGW_F16 Schiermonnikoog

NLGW40020042 Muntberg NLGW_F17 Ameland Hollum

NLGW40031012 Heumensoord NLGW_F18 Ameland Buren West

NLGW40070301 bedrijf NLGW_F19 Ameland Buren Oost

NLGW41050012 Druten NLGW_F2 Nijbeets

NLGW42060012 Velddriel NLGW_F24 Roggeberg

NLGW_F28 Witeburch

NLGW_F3 Noordbergum

NLGW_F4 Oldeholtpade

NLGW_F5 Oudega

NLGW_F6 Spannenburg

NLGW_F7 Terwisscha

NLGW_F8 Garyp

NLGW_F9 Noordbergum

NLGW1 Roden

NLGW1 Roden
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Bijlage 10.  GWL met afhankelijke ecosystemen

grondwaterlichaam overlap vogelrichtlijngebied

naam code code nummer naam

Rijn-West
Niederung des Rheins DE_GB_2799_01 5% NL9902004 55 Gelderse Poort
zand Rijn-West NLGW0005 0% NL9802001 39 Waddeneilanden, Noordzeekustzone, Breebaart

0% NL9902004 55 Gelderse Poort
0% NL9910002 6 Zwanenwater
0% NL3009017 59 Veluwe
0% NL2000011 15 Waal
0% NL9801001 26 Waddenzee
0% NL3009011 11 Gooimeer
0% NL9802060 49 Oostelijke Vechtplassen
0% NL9802038 57 Neder-Rijn
2% NL9802017 70 Voordelta

totaal: 3%
klei/veen Rijn-West NLGW0012 0% NL9802018 66 Haringvliet

0% NL9802036 56 IJssel
0% NL9902008 44 IJmeer
0% NL9802019 67 Hollands Diep
0% NL3009011 11 Gooimeer
0% NL9802017 70 Voordelta
0% NL9802035 8 Eemmee
0% NL9803029 48 Markermeer
0% NL9910002 6 Zwanenwater
0% NL9801001 26 Waddenzee
0% NL9802101 63 De Wilck
0% NL9802001 39 Waddeneilanden, Noordzeekustzone, Breebaart
0% NL9802065 28 Zouweboezem
0% NL9803028 45 IJsselmeer
0% NL9802066 64 Donkse Laagten
0% NL9802099 61 Boezems Kinderdijk
0% NL2000012 21 Naardermeer
0% NL9802064 62 Broekvelden/Vettenbroek
0% NL9802058 52 Wormer- en Jisperveld
0% NL4000056 43 Eilandspolder
0% NL9802103 68 Oudeland van Strijen
0% NL1000007 46 Ilperveld, Varkensland en Twiske
0% NL9801063 22 Nieuwkoopse Plassen
0% NL9802038 57 Neder-Rijn
1% NL3009002 3 Biesbosch
1% NL9902004 55 Gelderse Poort
1% NL2000011 15 Waal
1% NL9802060 49 Oostelijke Vechtplassen

totaal: 5%
duin Rijn-West NLGW0016 0% NL9802019 67 Hollands Diep

0% NL9902008 44 IJmeer
0% NL3009016 23 Oosterschelde
0% NL9802001 39 Waddeneilanden, Noordzeekustzone, Breebaart
0% NL9802017 70 Voordelta
0% NL3009002 3 Biesbosch
0% NL2002017 71 Voornes Duin
1% NL9801001 26 Waddenzee
1% NL9910002 6 Zwanenwater

totaal: 2%
Nieuw-Lekkerland NLGW_69_08 28% NL9802099 61 Boezems Kinderdijk
Wantijpark / Jeugddorp NLGW_69_18 62% NL3009002 3 Biesbosch
Polder de Biesbosch en Kop van ‘t Land NLGW_69_19 45% NL3009002 3 Biesbosch
Waterleidingplas GWA NLGW_NH00017 94% NL9802060 49 Oostelijke Vechtplassen
Loosdrechtse Plassen NLGW_NH00020 91% NL9802060 49 Oostelijke Vechtplassen
PS Bethunepolder NLGW_UT00023 64% NL9802060 49 Oostelijke Vechtplassen
bedrijf NLGW35020022 17% NL9902004 55 Gelderse Poort
bedrijf NLGW37020021 1% NL2000011 15 Waal
Fikkersdries NLGW37040012 29% NL3009017 59 Veluwe
Hemmen NLGW37040052 1% NL3009017 59 Veluwe

10% NL9802038 57 Neder-Rijn
totaal: 11%

Herveldse veld NLGW37040062 1% NL3009017 59 Veluwe
Kolff NLGW38150012 3% NL2000011 15 Waal
Nw Marktstraat NLGW39010022 2% NL2000011 15 Waal

9% NL9902004 55 Gelderse Poort
totaal: 11%

Lent NLGW39010032 53% NL9902004 55 Gelderse Poort
Druten NLGW41050012 14% NL2000011 15 Waal
Velddriel NLGW42060012 4% NL2000011 15 Waal



2 4 8

grondwaterlichaam overlap vogelrichtlijngebied

naam code code nummer naam

Rijn-Midden
zand Rijn-Midden NLGW0004 0% NL9801001 26 Waddenzee

0% NL9902003 60 Zwarte Water en Overijsselse Vecht gedeeltelijk
0% NL9802036 56 IJssel
0% NL9802038 57 Neder-Rijn
0% NL3009011 11 Gooimeer
0% NL9802062 53 Arkemheen
0% NL9802032 42 Drontermeer
0% NL9802035 8 Eemmeer
0% NL9802031 29 Zwarte Meer
1% NL9802034 51 Wolderwijd en Nuldernauw
1% NL9802033 50 Veluwemeer
1% NL3009013 47 Ketelmeer en Vossemeer
2% NL9902008 44 IJmeer

15% NL9803029 48 Markermeer
20% NL3009017 59 Veluwe
27% NL9803028 45 IJsselmeer

totaal: 66%
klei/veen Rijn-Midden NLGW0011 0% NL3009011 11 Gooimeer

0% NL9902003 60 Zwarte Water en Overijsselse Vecht gedeeltelijk
0% NL9902008 44 IJmeer
0% NL9802036 56 IJssel
0% NL9803028 45 IJsselmeer
0% NL9803029 48 Markermeer
0% NL9802034 51 Wolderwijd en Nuldernauw
0% NL9802035 8 Eemmeer
0% NL9802033 50 Veluwemeer
0% NL3009013 47 Ketelmeer en Vossemeer
0% NL9802032 42 Drontermeer
0% NL9802031 29 Zwarte Meer
0% NL3009004 54 De Wieden
0% NL2000007 18 Lepelaarplassen
1% NL9802062 53 Arkemheen
3% NL9802054 24 Oostvaardersplassen

totaal: 4%
Fledite NLGW_FL00002 6% NL9802034 51 Wolderwijd en Nuldernauw
Harderbroek NLGW_FL00003 51% NL9802034 51 Wolderwijd en Nuldernauw
Bremerberg NLGW_FL00004 15% NL9802033 50 Veluwemeer

34% NL3009017 59 Veluwe
totaal: 49%

bedrijf NLGW_UT00002 2% NL9802062 53 Arkemheen
bedrijf NLGW_UT00003 2% NL9802062 53 Arkemheen
bedrijf NLGW_UT00004 2% NL9802062 53 Arkemheen
PS Eemdijk NLGW_UT00011 14% NL9802035 8 Eemmeer
bedrijf NLGW31010051 13% NL3009017 59 Veluwe
bedrijf NLGW31010321 100% NL3009017 59 Veluwe
bedrijf NLGW31010341 100% NL3009017 59 Veluwe
bedrijf NLGW31010601 100% NL3009017 59 Veluwe
Edese Bos NLGW31020012 95% NL3009017 59 Veluwe
bedrijf NLGW31020581 100% NL3009017 59 Veluwe
Holk NLGW31040022 20% NL9802062 53 Arkemheen
Elburg NLGW32020012 48% NL3009017 59 Veluwe
De Haere NLGW32020022 100% NL3009017 59 Veluwe
Speuld NLGW32030012 54% NL3009017 59 Veluwe
bedrijf NLGW32030151 14% NL3009017 59 Veluwe
bedrijf NLGW32030351 100% NL3009017 59 Veluwe
Harderwijk NLGW32040012 94% NL3009017 59 Veluwe
bedrijf NLGW32040481 2% NL3009017 59 Veluwe
bedrijf NLGW32050011 83% NL3009017 59 Veluwe
bedrijf NLGW32050021 70% NL3009017 59 Veluwe
bedrijf NLGW32050031 95% NL3009017 59 Veluwe
bedrijf NLGW32050101 100% NL3009017 59 Veluwe
Wezep (Boele) NLGW32060012 80% NL3009017 59 Veluwe
bedrijf NLGW32060031 16% NL3009017 59 Veluwe
Putten NLGW32070012 96% NL3009017 59 Veluwe
bedrijf NLGW32070031 12% NL3009017 59 Veluwe
bedrijf NLGW32070191 97% NL9802062 53 Arkemheen
Amersfoortseweg NLGW33010012 87% NL3009017 59 Veluwe
Hoenderloo NLGW33010032 100% NL3009017 59 Veluwe
Schalterberg NLGW33010052 100% NL3009017 59 Veluwe
Eerbeek NLGW34010012 70% NL3009017 59 Veluwe
Epe NLGW34020012 100% NL3009017 59 Veluwe
Oosterbeek NLGW36010012 72% NL3009017 59 Veluwe
Wageningen NLGW36040012 13% NL9802038 57 Neder-Rijn

63% NL3009017 59 Veluwe
totaal: 77%
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grondwaterlichaam overlap vogelrichtlijngebied

naam code code nummer naam

Rijn-Oost
Niederung des Rheins DE_GB_2799_02 16% NL9902004 55 Gelderse Poort
Itter DE_GB_928_27 8% NL3009010 9 Engbertsdijksvenen
zand Rijn-Oost NLGW0003 0% NL3009013 47 Ketelmeer en Vossemeer

0% NL9801001 26 Waddenzee
0% NL9802031 29 Zwarte Meer
0% NL9802032 42 Drontermeer
0% NL9902003 60 Zwarte Water en Overijsselse Vecht gedeeltelijk
0% NL2000013 27 Weerribben
0% NL9801007 10 Fochteloerveen
0% NL3009010 9 Engbertsdijksvenen
0% NL9902004 55 Gelderse Poort
0% NL2000002 2 Bargerveen
0% NL9803015 58 Sallandse Heuvelrug
1% NL3000070 7 Dwingelderveld
1% NL9802201 31 Drents-Friese Woud
1% NL9802036 56 IJssel
2% NL3009017 59 Veluwe

totaal: 6%
klei/veen Rijn-Oost NLGW0010 0% NL9802032 42 Drontermeer

0% NL3009013 47 Ketelmeer en Vossemeer
1% NL9802031 29 Zwarte Meer
2% NL9802036 56 IJssel
2% NL9902003 60 Zwarte Water en Overijsselse Vecht gedeeltelijk
5% NL2000013 27 Weerribben

15% NL3009004 54 De Wieden
totaal: 25%

bedrijf NLGW28060021 5% NL9802036 56 IJssel
Vierakker NLGW28100012 5% NL9802036 56 IJssel
La Cabine NLGW35010012 100% NL3009017 59 Veluwe
Ellecom NLGW36020022 74% NL3009017 59 Veluwe
Pinkenberg NLGW36030012 93% NL3009017 59 Veluwe
pompstation Nijverdal te Hellendoorn NLGWV231 54% NL9803015 58 Sallandse Heuvelrug
pompstation Holten NLGWV234 0% NL9803015 58 Sallandse Heuvelrug
pompstation St. Jansklooster NLGWV252 78% NL3009004 54 De Wieden
bedrijf NLGWV376 22% NL9802036 56 IJssel
pompstation Engelse Werk (Oeverinfiltratie) NLGWV722 13% NL9802036 56 IJssel
Rijn-Noord
zand Rijn-Noord NLGW0002 0% NL3009013 47 Ketelmeer en Vossemeer

0% NL9802018 66 Haringvliet
0% NL9802031 29 Zwarte Meer
0% NL3009001 1 Alde Feanen
0% NL9802050 32 Fluessen/Vogelhoek/Morra
0% NL9803028 45 IJsselmeer
0% NL9802001 39 Waddeneilanden, Noordzeekustzone, Breebaart
0% NL9802046 38 Van Oordt’s Mersken e.o.
0% NL2003020 33 Groote Wielen
0% NL9802201 31 Drents-Friese Woud
0% NL9802041 35 Leekstermeergebied
1% NL9801007 10 Fochteloerveen

totaal: 1%
klei/veen Rijn-Noord NLGW0009 0% NL9802041 35 Leekstermeergebied

0% NL2003020 33 Groote Wielen
0% NL9802001 39 Waddeneilanden, Noordzeekustzone, Breebaart
0% NL9802048 40 Witte en Zwarte Brekken en Oudhof
0% NL2000001 4 Deelen
0% NL9802046 38 Van Oordt’s Mersken e.o.
0% NL9802049 36 Oudegaasterbrekken e.o.
0% NL9803028 45 IJsselmeer
1% NL9802050 32 Fluessen/Vogelhoek/Morra
1% NL3009001 1 Alde Feanen
1% NL9802047 37 Sneekermeer/Goengarijpster Poelen en Terkaplesterpoelen
1% NL9801001 26 Waddenzee
2% NL9802012 34 Lauwersmeer

totaal: 7%
duin Rijn-Noord NLGW0015 42% NL9801001 26 Waddenzee

50% NL9802001 39 Waddeneilanden, Noordzeekustzone, Breebaart
totaal: 92%

Oudega NLGW_F11 100% NL9802050 32 Fluessen/Vogelhoek/Morra
Terwisscha NLGW_F13 93% NL9802201 31 Drents-Friese Woud
Vlieland NLGW_F14 50% NL9802001 39 Waddeneilanden, Noordzeekustzone, Breebaart
Terschelling NLGW_F15 44% NL9802001 39 Waddeneilanden, Noordzeekustzone, Breebaart
Schiermonnikoog NLGW_F16 32% NL9802001 39 Waddeneilanden, Noordzeekustzone, Breebaart
Ameland Hollum NLGW_F17 100% NL9802001 39 Waddeneilanden, Noordzeekustzone, Breebaart
Ameland Buren West NLGW_F18 98% NL9802001 39 Waddeneilanden, Noordzeekustzone, Breebaart
Ameland Buren Oost NLGW_F19 100% NL9802001 39 Waddeneilanden, Noordzeekustzone, Breebaart
Nijbeets NLGW_F2 16% NL9802046 38 Van Oordt’s Mersken e.o.
Roggeberg NLGW_F24 22% NL9802201 31 Drents-Friese Woud
Oudega NLGW_F5 142% NL9802050 32 Fluessen/Vogelhoek/Morra
Terwisscha NLGW_F7 75% NL9802201 31 Drents-Friese Woud
Roden NLGW1 2% NL9802041 35 Leekstermeergebied
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grondwaterlichaam overlap habitatrichtlijngebied

naam code code nummer naam

Rijn-West
Niederung des Rheins DE_GB_2799_01 0% NL3004004 138 St. Jansberg

1% NL2003011 89 Bruuk
5% NL9801024 27 Gelderse Poort

totaal: 5%
zand Rijn-West NLGW0005 0% NL9801024 27 Gelderse Poort

0% NL1000013 46 Meijendel en Berkheide
0% NL1000016 60 Solleveld
0% NL9801080 50 Noordhollands Duinreservaat
0% NL1000010 17 Duinen Schoorl
0% NL1000030 10 Coepelduynen
0% NL3000016 21 Duinen Zwanenwater en Pettemerduinen
0% NL9801023 65 Veluwe
0% NL1000012 37 Kennemerland-Zuid
0% NL1000009 22 Duinen Den Helder-Callantsoog
0% NL3004004 138 St. Jansberg
0% NL3000061 48 Naardermeer
0% NL2003036 114 Oostelijke Vechtplassen
0% NL1000001 69 Waddenzee
0% NL2003011 89 Bruuk
2% NL4000017 67 Voordelta

totaal: 3%
klei/veen Rijn-West NLGW0012 0% NL1000015 33 Haringvliet

0% NL2003017 95 Gouwzee en Kustzone Muiden
0% NL1000013 46 Meijendel en Berkheide
0% NL2003021 99 Hollands Diep (Oeverlanden)
0% NL1000030 10 Coepelduynen
0% NL4000017 67 Voordelta
0% NL1000010 17 Duinen Schoorl
0% NL2003004 82 Amerongse Bovenpolder
0% NL3000016 21 Duinen Zwanenwater en Pettemerduinen
0% NL1000001 69 Waddenzee
0% NL2003030 108 Luistenbuul en Koekoeksche Waard
0% NL2003024 102 Kolland en Overlangbroek 87,91
0% NL2003039 117 Polder Stein
0% NL9801044 7 Botshol
0% NL9803077 68 Voornes Duin
0% NL3004006 140 Zouweboezem
0% NL2003060 19 Duinen Texel, Waal en Burg, Dijkmanshuizen en De Bol
0% NL1000009 22 Duinen Den Helder-Callantsoog
0% NL2003037 116 Oude Maas
0% NL3004001 135 Boezem Van Brakel, Pompveld en Kornsche Boezem
0% NL2003041 119 Rijswaard en Kil van Hurwenen
0% NL3004007 137 Zuider Lingedijk - Diefdijk Zuid
0% NL3004002 136 Eilandspolder-Oost
0% NL2003040 118 Polder Westzaan
0% NL3000061 48 Naardermeer
0% NL2003054 132 Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder
0% NL2003023 101 Ilperveld/Oostzanerveld/Varkensland
0% NL3000036 49 Nieuwkoopse Plassen en De Haeck
0% NL2003036 114 Oostelijke Vechtplassen
1% NL3000040 5 Biesbosch
1% NL9801024 27 Gelderse Poort

totaal: 3%
duin Rijn-West NLGW0016 0% NL1000018 53 Oosterschelde

0% NL4000017 67 Voordelta
0% NL3000040 5 Biesbosch
0% NL1000001 69 Waddenzee
0% NL1000030 10 Coepelduynen
0% NL1000014 72 Westduinpark en Wapendal
1% NL1000016 60 Solleveld
1% NL2003062 51 Noordzeekustzone
1% NL1000009 22 Duinen Den Helder-Callantsoog
1% NL3000016 21 Duinen Zwanenwater en Pettemerduinen
2% NL9803077 68 Voornes Duin
3% NL1000010 17 Duinen Schoorl
4% NL1000013 46 Meijendel en Berkheide
6% NL2003060 19 Duinen Texel, Waal en Burg, Dijkmanshuizen en De Bol
8% NL9801080 50 Noordhollands Duinreservaat

13% NL1000012 37 Kennemerland-Zuid
totaal: 39%

Langerak NLGW_69_03 1% NL2003030 108 Luistenbuul en Koekoeksche Waard
Lexmond / Vianen NLGW_69_04 1% NL3004006 140 Zouweboezem
Monster NLGW_69_11 98% NL1000016 60 Solleveld
Meyendel NLGW_69_12 63% NL1000013 46 Meijendel en Berkheide
Berkheide NLGW_69_13 93% NL1000013 46 Meijendel en Berkheide
Luchterduinen NLGW_69_14 98% NL1000012 37 Kennemerland-Zuid
Katwijk NLGW_69_15 59% NL1000013 46 Meijendel en Berkheide
Leerdam NLGW_69_16 10% NL3004007 137 Zuider Lingedijk - Diefdijk Zuid
Wantijpark / Jeugddorp NLGW_69_18 62% NL3000040 5 Biesbosch
Polder de Biesbosch en Kop van ‘t Land NLGW_69_19 45% NL3000040 5 Biesbosch
PS Bergen NLGW_NH00005 40% NL1000010 17 Duinen Schoorl

54% NL9801080 50 Noordhollands Duinreservaat
totaal: 94%
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grondwaterlichaam overlap habitatrichtlijngebied

naam code code nummer naam

Rijn-West
Wingebied Noord-Kennemerland NLGW_NH00009 97% NL9801080 50 Noordhollands Duinreservaat
Wingebied Zuid-Kennemerland NLGW_NH00012 84% NL1000012 37 Kennemerland-Zuid
Loosdrechtse Plassen NLGW_NH00020 39% NL2003036 114 Oostelijke Vechtplassen
PS Bethunepolder NLGW_UT00023 21% NL2003036 114 Oostelijke Vechtplassen
PS Cothen NLGW_UT00026 1% NL2003024 102 Kolland en Overlangbroek
Ir.H.Symons NLGW35020022 16% NL9801024 27 Gelderse Poort
Fikkersdries NLGW37040012 29% NL9801023 65 Veluwe
Hemmen NLGW37040052 1% NL9801023 65 Veluwe
Herveldse veld NLGW37040062 1% NL9801023 65 Veluwe
Kolff NLGW38150012 3% NL2003041 119 Rijswaard en Kil van Hurwenen
Nw Marktstraat NLGW39010022 9% NL9801024 27 Gelderse Poort
Lent NLGW39010032 52% NL9801024 27 Gelderse Poort
Velddriel NLGW42060012 2% NL2003041 119 Rijswaard en Kil van Hurwenen
Rijn-Midden
zand Rijn-Midden NLGW0004 0% NL1000001 69 Waddenzee

0% NL2003018 96 Groot Zandbrink
0% NL2003006 84 Bennekomse Meent
0% NL2003022 100 Ijsseluiterwaarden
0% NL3004005 141 Leusveld, Voorstonden en Empesche/Tondensche Heide
0% NL2003017 95 Gouwzee en Kustzone Muiden
0% NL2003056 134 Zwarte Meer
0% NL1000002 26 Friese Ijsselmeerkust

19% NL9801023 65 Veluwe
totaal: 21%

klei/veen Rijn-Midden NLGW0011 0% NL1000002 26 Friese IJsselmeerkust
0% NL2003022 100 IJsseluiterwaarden
0% NL2003048 126 Veluwemeer en Wolderwijd
0% NL2003056 134 Zwarte Meer

totaal: 0%
Harderbroek NLGW_FL00003 16% NL2003048 126 Veluwemeer en Wolderwijd
Bremerberg NLGW_FL00004 10% NL2003048 126 Veluwemeer en Wolderwijd

25% NL9801023 65 Veluwe
totaal: 35%

bedrijf NLGW31010051 14% NL9801023 65 Veluwe
bedrijf NLGW31010321 100% NL9801023 65 Veluwe
bedrijf NLGW31010341 100% NL9801023 65 Veluwe
bedrijf NLGW31010601 100% NL9801023 65 Veluwe
Edese Bos NLGW31020012 95% NL9801023 65 Veluwe
bedrijf NLGW31020581 100% NL9801023 65 Veluwe
Elburg NLGW32020012 33% NL9801023 65 Veluwe
De Haere NLGW32020022 96% NL9801023 65 Veluwe
Speuld NLGW32030012 52% NL9801023 65 Veluwe
bedrijf NLGW32030151 14% NL9801023 65 Veluwe
bedrijf NLGW32030351 100% NL9801023 65 Veluwe
Harderwijk NLGW32040012 94% NL9801023 65 Veluwe
bedrijf NLGW32040481 2% NL9801023 65 Veluwe
bedrijf NLGW32050011 53% NL9801023 65 Veluwe
bedrijf NLGW32050031 81% NL9801023 65 Veluwe
bedrijf NLGW32050101 100% NL9801023 65 Veluwe
Wezep (Boele) NLGW32060012 80% NL9801023 65 Veluwe
bedrijf NLGW32060031 16% NL9801023 65 Veluwe
Putten NLGW32070012 96% NL9801023 65 Veluwe
Amersfoortseweg NLGW33010012 87% NL9801023 65 Veluwe
Hoenderloo NLGW33010032 100% NL9801023 65 Veluwe
Schalterberg NLGW33010052 100% NL9801023 65 Veluwe
Eerbeek NLGW34010012 70% NL9801023 65 Veluwe
Epe NLGW34020012 100% NL9801023 65 Veluwe
Oosterbeek NLGW36010012 72% NL9801023 65 Veluwe
Wageningen NLGW36040012 63% NL9801023 65 Veluwe
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grondwaterlichaam overlap habitatrichtlijngebied

naam code code nummer naam

Rijn-Oost
Niederung des Rheins DE_GB_2799_02 11% NL9801024 27 Gelderse Poort
Niederungen im Einzugsgebiet der Issel/Berkel DE_GB_928_04 1% NL9801072 39 Korenburgerveen
Niederung der Dinkel DE_GB_928_06 0% NL2003003 81 Achter De Voort, Agelerbroek en Voltherbroek

DE_GB_928_06 0% NL2003007 85 Bergvennen en Brecklenkampse Veld
DE_GB_928_06 1% NL9801064 61 Springendal en Dal van de Mosbeek
DE_GB_928_06 2% NL9801021 11 Dinkelland

totaal: 4%
Tertiõr und Grundmorõne von Enschede DE_GB_928_11 0% NL9801021 11 Dinkelland

DE_GB_928_11 0% NL9801019 9 Buurserzand en Haaksbergerveen
DE_GB_928_11 1% NL2003001 79 Aamsveen
DE_GB_928_11 1% NL2003052 130 Witte Veen
DE_GB_928_11 2% NL3004003 139 Landgoederen Oldenzaal

totaal: 4%
Weseker- u. Winterswijker Sattel DE_GB_928_14 0% NL2003053 131 Wooldse Veengrens

DE_GB_928_14 0% NL2003051 129 Willinks Weust
totaal: 0%

Tertiõr des westlichen M_nsterlandes / Vardingholt DE_GB_928_16 0% NL2003051 129 Willinks Weust
DE_GB_928_16 0% NL2003053 131 Wooldse Veen
DE_GB_928_16 1% NL2003005 83 Bekendelle

totaal: 1%
Itter DE_GB_928_27 6% NL9801064 61 Springendal en Dal van de MosbeekJ

DE_GB_928_27 9% NL1000004 24 Engbertsdijksvenen
totaal: 16%

zand Rijn-Oost NLGW0003 0% NL1000001 69 Waddenzee
0% NL2003056 134 Zwarte Meer
0% NL9801013 70 Weerribben
0% NL2003008 86 Boddenbroek
0% NL2003046 124 Teeselinkven
0% NL2003051 129 Willinks Weust
0% NL2003031 109 Mantingerbos
0% NL2003027 105 Lemselermaten
0% NL2003053 131 Wooldse Veen
0% NL1000003 76 Witterveld
0% NL1000005 77 Zwarte Water
0% NL2003044 122 Stelkampsveld (Beekvliet)
0% NL2003005 83 Bekendelle
0% NL2003029 107 Lonnekermeer
0% NL2003007 85 Bergvennen en Brecklenkampse Veld
0% NL2003015 93 Elperstroom
0% NL9801007 25 Fochteloerveen en Esmeer
0% NL2003001 79 Aamsveen
0% NL2003009 87 Boetelerveld
0% NL2003052 130 Witte Veen
0% NL2003003 81 Achter De Voort, Agelerbroek en Voltherbroek
0% NL9801018 75 Wierdense Veld
0% NL9801072 39 Korenburgerveen
0% NL9801016 6 Borkeld
0% NL3004003 139 Landgoederen Oldenzaal
0% NL9801024 27 Gelderse Poort
0% NL2003032 110 Mantingerzand
0% NL9801021 11 Dinkelland
0% NL1000004 24 Engbertsdijksvenen
0% NL2003022 100 IJsseluiterwaarden
0% NL9801019 9 Buurserzand en Haaksbergerveen
0% NL9801064 61 Springendal en Dal van de Mosbeek
0% NL9801071 34 Havelte-Oost
0% NL2000002 3 Bargerveen
0% NL9803015 58 Sallandse Heuvelrug
1% NL3000070 23 Dwingelderveld
1% NL9801017 64 Vecht en Beneden-Regge
1% NL9803011 13 Drents-Friese Wold en Leggelderveld
2% NL9801023 65 Veluwe

totaal: 7%
klei/veen Rijn-Oost NLGW0010 1% NL2003056 134 Zwarte Meer

1% NL2003022 100 IJsseluiterwaarden
2% NL2003063 52 Olde Maten en Veerslootslanden
2% NL1000005 77 Zwarte Water
5% NL9801013 70 Weerribben

12% NL2003064 74 Wieden
totaal: 22%

Vierakker NLGW28100012 0% NL2003022 100 IJsseluiterwaarden
Corle NLGW30060012 5% NL9801072 39 Korenburgerveen
La Cabine NLGW35010012 100% NL9801023 65 Veluwe
Ellecom NLGW36020022 75% NL9801023 65 Veluwe
Pinkenberg NLGW36030012 94% NL9801023 65 Veluwe
Leggeloo NLGWDR06 11% NL9803011 13 Drents-Friese Wold en Leggelderveld
Havelte NLGWDR10 11% NL9801071 34 Havelte-Oost
pompstation Nijverdal te Hellendoorn NLGWV231 54% NL9803015 58 Sallandse Heuvelrug
pompstation Hasselo te Hengelo NLGWV232 3% NL2003029 107 Lonnekermeer
pompstation Holten NLGWV234 0% NL9803015 58 Sallandse Heuvelrug
pompstation Archemerberg NLGWV241 50% NL9801017 64 Vecht en Beneden-Regge
pompstation Lemselo (gem. Weerselo) NLGWV246 1% NL2003027 105 Lemselermaten
pompstation Hoge Hexel NLGWV248 0% NL9801018 75 Wierdense Veld
pompstation St. Jansklooster NLGWV252 78% NL2003064 74 Wieden
bedrijf NLGWV376 3% NL2003022 100 Ijsseluiterwaarden
bedrijf NLGWV382 35% NL9801021 11 Dinkelland
bedrijf NLGWV394 1% NL9801017 64 Vecht en Beneden-Regge
pompstation Hammerflier NLGWV430 1% NL9801017 64 Vecht en Beneden-Regge
Pompstation Manderveen en Manderheide NLGWV431 30% NL9801064 61 Springendal en Dal van de Mosbeek
pompstation Engelse Werk (Oeverinfiltratie) NLGWV722 1% NL2003022 100 IJsseluiterwaarden



2 5 3 K A R A K T E R I S E R I N G  W E R K G E B I E D  R I J N D E LTA

M A A R T  2 0 0 5
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naam code code nummer naam

Rijn-Noord
zand Rijn-Noord NLGW0002 0% NL9803077 68 Voornes Duin

0% NL1000015 33 Haringvliet
0% NL3004001 135 Boezem Van Brakel, Pompveld en Kornsche Boezem
0% NL2003061 20 Duinen Vlieland
0% NL2003056 134 Zwarte Meer
0% NL3000044 1 Alde Feanen
0% NL1000002 26 Friese IJsselmeerkust
0% NL2003059 18 Duinen Terschelling
0% NL2003038 115 Oudegaasterbrekken, Gouden Bodem en Fluessen
0% NL2003034 112 Norgerholt
0% NL9801004 2 Bakkeveense Duinen
0% NL2003050 128 Wijnjeterper Schar en Terwispeler Grootschar
0% NL2003020 98 Groote Wielen
0% NL2003060 19 Duinen Texel, Waal en Burg, Dijkmanshuizen en De Bolt
0% NL9803011 13 Drents-Friese Wold en Leggelderveld
1% NL9801007 25 Fochteloerveen en Esmeer
5% NL2003062 51 Noordzeekustzone

54% NL1000001 69 Waddenzee
totaal: 60%

klei/veen Rijn-Noord NLGW0009 0% NL2003058 16 Duinen Schiermonnikoog
0% NL2003059 18 Duinen Terschelling
0% NL2003057 14 Duinen Ameland
0% NL2003050 128 Wijnjeterper Schar en Terwispeler Grootschar
0% NL2003020 98 Groote Wielen
0% NL1000002 26 Friese IJsselmeerkust
0% NL9803006 57 Rottige Meenthe en Brandemeer
1% NL3000044 1 Alde Feanen
1% NL2003038 115 Oudegaasterbrekken, Gouden Bodem en Fluessen
1% NL1000001 69 Waddenzee

totaal: 4%
duin Rijn-Noord NLGW0015 0% NL2003060 19 Duinen Texel, Waal en Burg, Dijkmanshuizen en De Bol

5% NL2003058 16 Duinen Schiermonnikoog
8% NL2003061 20 Duinen Vlieland
9% NL2003057 14 Duinen Ameland

10% NL2003062 51 Noordzeekustzone
26% NL2003059 18 Duinen Terschelling
35% NL1000001 69 Waddenzee

totaal: 92%
Oudega NLGW_F11 100% NL2003038 115 Oudegaasterbrekken, Gouden Bodem en Fluessen
Terwisscha NLGW_F13 93% NL9803011 13 Drents-Friese Wold en Leggelderveld
Vlieland NLGW_F14 99% NL2003061 20 Duinen Vlieland
Terschelling NLGW_F15 100% NL2003059 18 Duinen Terschelling
Schiermonnikoog NLGW_F16 0% NL1000001 69 Waddenzee

31% NL2003058 16 Duinen Schiermonnikoog
totaal: 31%

Ameland Hollum NLGW_F17 100% NL2003057 14 Duinen Ameland
Ameland Buren West NLGW_F18 99% NL2003057 14 Duinen Ameland
Ameland Buren Oost NLGW_F19 100% NL2003057 14 Duinen Ameland
Nijbeets NLGW_F2 1% NL2003050 128 Wijnjeterper Schar en Terwispeler Grootschar
Roggeberg NLGW_F24 22% NL9803011 13 Drents-Friese Wold en Leggelderveld
Oudega NLGW_F5 42% NL2003038 115 Oudegaasterbrekken, Gouden Bodem en Fluessen
Terwisscha NLGW_F7 76% NL9803011 13 Drents-Friese Wold en Leggelderveld
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Bijlage 11.  Grondwaterkwaliteit

grondwaterlichaam stoffen
code naam macro-ionen nutriënten/zouten

hardheid Ca Mg Mn Fe NH4 NO3 N-tot Ort-P
mmol/dm3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3 g/m3

IJsselmeerzuflüsse (NRW)
928_01 Niederungen des Rheins/Issel Talsandebene 0,5 36,8
928_02 Niederungen des Rheins mit Bocholter Aa-Talsandebene 0,3 33,3
928_03 Niederungen der Bocholter Aa
928_04 Niederungen im Einzugsgebiet der Issel/Berkel 16,7
928_05 Niederungen im Einzugsgebiet der Issel
928_06 Niederungen der Dinkel 0,5 11,7
928_07 Niederungen der Vechte 1,3 8,1
928_10 Ochtrupper Sattel 0,5 0,4
928_11 Tertiär und Grundmoräne van Enschede
928_12 Unterkreide des wetlichen Münsterlandes 149,1
928_13 Cenoman-Turon-Zug des westlichen Münsterlandes 0,5 19,0
928_14 Weseker- und Winterswijker Sattel
928_16 Tertiär des westlichen Münsterlandes/Vardingholt
928_17 Tertiär des westlichen Nünsterlandes/Issel 51,2
928_18 Halterner Sande/Nord 32,4
928_19 Münsterländer Oberkreide/West 21,3
928_20 Oberkreide der Coesfeld-Daruper Höhen
928_21 Oberkreide der Baumberge/Schöppinger Berg/Ostwicker Hügelland 56,0
928_22 Münsterländer Oberkreide/Alterberger Höhenzug

2799_01 Niederungen des Rheins (1) 43,5
2799_02 Niederungen des Rheins (2) 46,8

Vechte (NI)
NIVE_01
Rijn-West

05 Zand Rijn-West
< 10 meter onder maaiveld (alleen intrekgebied) 52 11 1,7 0,6 34,0 10,0 0,07
circa 10 meter onder maaiveld 6,6 1,05 11,0 9,9 6,3 4,54
circa 10 meter onder maaiveld (alleen het zoete grondwater) 3,5 0,92 10,0 5,6 10,4 3,72
circa 25 meter onder maaiveld 8,6 0,76 12,0 7,0 4,5 2,63
circa 25 meter onder maaiveld (alleen het zoete grondwater) 3,8 0,70 9,0 3,9 7,3 0,98
windiepte grondwater voor drinkwaterbereiding 54 6 0,15 1,3 0,3 3,0
windiepte grondwater voor drinkwaterbereiding (oeverinfiltratie) 87 12 0,55 3,7 2,5 0,3

12 Klei/veen Rijn-West
< 10 meter onder maaiveld 170 33 2,0 1,8 33,0 11,0 0,24

16 Duin Rijn-West
< 10 meter onder maaiveld 172 30 1,8 1,4 14,0 6,0 1,53
circa 10 meter onder maaiveld 3,3 0,25 3,0 2,7 0,2 1,95
circa 25 meter onder maaiveld 7,3 0,27 2,0 5,9 0,3 4,54
windiepte grondwater voor drinkwaterbereiding 78 9 0,08 0,5 0,2 2,4
windiepte grondwater voor drinkwaterbereiding (kunstm. infiltratie) 78 11 0,09 0,5 0,1 4,9

Rijn-Oost
03 Zand Rijn-Oost

< 10 meter onder maaiveld (alleen intrekgebied) 71 14 3,5 1,3 56,0 16,0 0,14
< 10 meter onder maaiveld (intrekgebied Twente en Gelders Plateau) 61 12 3,4 1,1 60,0 16,0 0,11
circa 10 meter onder maaiveld 2,6 0,52 9,0 2,2 21,9 0,99
circa 10 meter onder maaiveld (alleen het zoete grondwater) 2,3 0,41 10,0 1,7 4,2 0,44
circa 10 meter onder maaiveld (gebied Twente en Gelders Plateau) 2,9 0,40 8,0 1,0 37,0 1,95
circa 25 meter onder maaiveld 2,5 0,41 10,0 1,9 4,1 0,49
circa 25 meter onder maaiveld (alleen het zoete grondwater) 2,3 0,41 10,0 1,7 4,2 0,44
circa 25 meter onder maaiveld (gebied Twente en Gelders Plateau) 2,8 0,40 14,0 2,4 0,4 0,40
windiepte grondwater voor drinkwaterbereiding 74 7 0,31 9,6 1,4 0,4

10 Klei/veen Rijn-Oost
< 10 meter onder maaiveld 123 29 5,3 3,9 28,0 12,0 0,37

Rijn-Midden
04 Zand Rijn-Midden

< 10 meter onder maaiveld (alleen intrekgebied) 44 9 2,3 0,7 42,0 12,0 0,07
circa 10 meter onder maaiveld 4,3 1,39 7,0 8,1 15,0 2,38
circa 10 meter onder maaiveld (alleen het zoete grondwater) 2,3 1,17 4,0 2,5 24,4 0,88
circa 25 meter onder maaiveld 3,8 0,45 6,0 5,7 19,0 2,18
circa 25 meter onder maaiveld (alleen het zoete grondwater) 2,2 0,29 3,0 2,4 31,0 0,80
windiepte grondwater voor drinkwaterbereiding 32 3 0,07 0,5 1,2 4,0

11 Klei/veen Rijn-Midden
< 10 meter onder maaiveld 123 34 5,3 1,2 42,0 12,0 0,20

Rijn-Noord
02 Zand Rijn-Noord

< 10 meter onder maaiveld (alleen intrekgebied) 65 14 4,4 1,9 59,0 17,0 0,18
circa 10 meter onder maaiveld 9,5 0,75 11,0 12,5 7,7 5,46
circa 10 meter onder maaiveld (alleen het zoete grondwater) 1,8 0,38 11,0 5,3 12,5 2,80
circa 25 meter onder maaiveld 11,5 0,64 17,0
circa 25 meter onder maaiveld (alleen het zoete grondwater) 2,2 0,33 10,0 3,5 3,7 0,77
windiepte grondwater voor drinkwaterbereiding 80 8 0,31 9,6 1,4 0,4

09 Klei/veen Rijn-Noord
< 10 meter onder maaiveld 186 36 2,1 2,0 35,0 11,0 0,26

15 Duin Rijn-Noord
< 10 meter onder maaiveld 172 30 0,8 0,3 12,0 4,0 0,06
circa 10 meter onder maaiveld 3,3 0,25 3,0 2,7 0,2 1,95
circa 25 meter onder maaiveld 7,3 0,50 2,0 5,1 1,3 1,60

maximum 11,5 186 36 1,39 17,0 12,5 149,1 17,0 5,46
mediaan/norm 3,3 78 12 0,41 4,9 1,8 50,0 2,2 0,10

minimum 1,8 32 3 0,07 0,5 0,1 0,2 4,0 0,06

legenda: groter dan mediaan/norm
kleiner dan mediaan/norm
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nutriënten/zouten
P-tot SO4 Cl EC
g/m3 g/m3 g/m3 mS/m

129

130

0,11 64 53 196
5,40 81 844 337
4,10 39 135 101
3,50 106 1.330 336
1,60 34 226 113
0,10 13 18 34
0,45 44 101 70

0,33 207 186 147

1,56 142 244 174
4,70 51 183 134
4,80 191 1.290 591
0,03 72 89 66
0,02 72 97 68

0,19 78 59 106
0,16 62 45 99
1,20 55 103 79
0,80 45 97 62
1,00 75 60 72
0,90 47 139 73
0,80 45 97 62
1,00 83 170 84
0,26 49 42 53

0,51 177 138 105

0,12 53 39 184
2,90 61 351 157
1,00 42 100 72
2,70 25 404 165
1,00 31 144 71
0,05 14 20 24

0,28 212 138 105

0,24 74 49 78
7,10 101 1.723 689
3,00 31 131 75

2.062 593
1,10 22 190 79

0,26 53 40 53

0,36 225 203 149

0,09 142 244 174
4,70 51 183 134
2,10 68 1.290 591

7,10 225 2.062 689
0,15 62 200 103

0,02 13 18 24

stoffen fysisch
zware metalen                                                                  oplosmiddel

Al As Cd Cu Hg Ni Pb Zn tri tetra pH O2
mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 g/m3

6,3

68,5 4,9

14,3 5,3

1,8 0,31 5,0 10,0 0,96 93 5,0
99 5,0 0,09 1,3 0,01 1,9 0,30 19 6,9 0,7
114 6,2 0,08 1,4 0,02 2,5 0,30 15 6,9 1,1
77 3,5 0,06 1,2 0,02 1,6 0,50 32 7,0 0,7
48 5,1 0,05 1,0 0,02 1,9 0,30 29 7,1 1,2

2,8 0,07 3,7 1,20 0,08 0,19 7,4 1,3
2,0 0,05 2,1 0,60 0,03 0,09 7,3 1,2

3,4 0,07 4,0 8,0 0,73 19 6,3

0 5,0 0,01 0,9 4,0 0,04 5 7,1
55 9,0 0,05 1,1 0,03 1,4 0,20 12 7,5 0,3

261 1,0 0,06 2,4 0,02 2,1 1,70 19 7,6 0,1
0,6 0,05 4,5 0,90 0,05 0,05 7,7 0,2
1,4 0,05 1,7 5,00 0,05 0,05 7,7 0,4

2,7 0,25 9,0 12,0 1,37 57 5,7
2,6 0,27 9,0 13,0 1,35 59 5,5

169 2,4 0,24 2,4 0,01 8,5 0,40 18 6,6 0,8
49 3,2 0,06 1,1 0,01 2,4 0,30 17 6,8 0,6
92 0,7 0,05 1,1 2,1 0,20 12 6,7 0,3
49 3,2 0,06 1,1 0,01 2,4 0,30 17 6,8 0,6
49 3,2 0,06 1,1 0,01 2,4 0,30 17 6,8 0,6

261 1,0 0,05 1,2 1,2 0,20 14 7,0 0,1
1,7 0,08 2,0 1,20 0,03 0,03 7,0 1,4

2,8 0,09 5,0 10,0 1,86 26 6,1

1,9 0,33 7,0 11,0 1,17 96 5,3
262 1,6 0,12 1,2 0,01 2,9 0,30 17 6,7 1,4
401 1,3 0,17 1,3 0,00 4,0 0,30 17 6,4 2,2
49 2,6 0,09 1,1 0,01 2,1 0,30 16 7,1 1,5
54 1,5 0,11 1,2 0,00 2,8 0,40 18 7,1 2,3

1,8 0,08 15,6 2,50 0,05 0,10 7,5 1,7

2,8 0,09 5,0 8,0 0,53 23 6,1

2,7 0,24 10,0 13,0 1,66 50 5,7
113 0,6 0,21 1,8 0,01 3,7 0,30 32 6,5 0,6
123 0,8 0,14 2,4 0,02 5,8 0,30 23 6,1 1,1
56 1,2 0,10 1,3 6,6
56 1,8 0,08 1,1 0,02 4,4 0,30 29 6,3 1,0

1,7 1,22 8,1 0,20 0,03 0,03 7,0 1,8

3,7 0,06 4,0 8,0 0,76 15 6,7

0,8 0,01 0,9 4,0 0,04 5 7,1
55 9,0 0,05 1,1 0,03 1,4 0,20 12 7,5 0,3

261 1,0 0,06 2,4 0,00 4,0 0,50 23 7,6 0,3

401 9,0 1,22 15,6 0,03 68,5 5,00 96 0,08 0,19 7,7 2,3
77 2,2 0,08 1,8 0,01 4,0 0,40 19 0,05 0,05 7,0 0,8
0 0,6 0,01 0,9 0,00 1,2 0,04 5 0,03 0,03 4,9 0,1

legenda basisch
zuur
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Bijlage 12. Achtergrond emissiegegevens

Betrouwbaarheid emissiegegevens

In het algemeen kan gesteld worden dat het lastig is een beeld te geven van de betrouwbaar-

heid van de gerapporteerde emissiegegevens. Ten eerste omdat de onzekerheden sterk

kunnen variëren: per bron, per stof, per jaar en per locatie. Ten tweede omdat de mate van

onnauwkeurigheid of standaardafwijking van dit soort gegevens heel moeilijk op een

statistisch verantwoorde manier is te berekenen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het

feit dat je vaak (te) weinig gegevens hebt, geen normale verdelingen en de berekende

emissies veelal een combinatie zijn van metingen, schattingen en aannames.

Betrouwbaarheidsclassificatie binnen de Emissieregistratie

Binnen de Emissieregistratie wordt gewerkt aan het verbeteren van het inzicht in de kwaliteit

van de emissiegegevens. Hierbij wordt een kwaliteitsclassificatie gehanteerd, die is

gebaseerd op de werkwijze binnen internationale inventarisaties van emissies naar lucht

(CORINAIR). Deze indeling bestaat uit een classificatie in 5 categorieën, waarbij A het meest

betrouwbaar is en E het minst. De definitie van de verschillende categorieën is als volgt:

A: Een getal gebaseerd op een groot aantal metingen aan representatieve installaties.

B: Een getal gebaseerd op een aantal metingen aan een deel van de voor de sector 

representatieve installaties.

C: Een getal gebaseerd op een beperkt aantal metingen, aangevuld met schattingen op basis

van technische kennis over het proces.

D: Een getal gebaseerd op een gering aantal metingen, aangevuld met schattingen op basis

van aannames.

E: Een getal gebaseerd op een technische berekening op basis van een aantal aannames.

Alle afzonderlijke bronnen, die in de Emissieregistratie zijn opgenomen, zijn in één van de

categorieën ingedeeld. In de publicatie: Methoden voor de bepaling van emissies naar lucht en

water, Publicatiereeks Emissieregistratie, nr. 44, juli 1998, zijn deze classificaties per bron

vermeld en is tevens een globale beschrijving van de berekeningsmethode van de emissies

voor de verschillende bronnen opgenomen. Daarnaast zijn voor een aantal brongroepen

publicaties over schattingsmethoden beschikbaar op de internetsite van Emissieregistratie:

www.emissieregistratie.nl .

Betrouwbaarheid per soort emissiebron

Bij een discussie over betrouwbaarheid van emissiegegevens spelen twee factoren een

belangrijke rol: hoe zijn de emissies berekend en waar zijn de emissiebronnen gelokaliseerd?

Per groep emissiebronnen wordt hierop nader ingegaan.

Industrie:

De informatie van de industriële lozingen is afkomstig van de waterkwaliteitsbeheerders.

Deze worden deels verzameld via het verplichte Milieujaarverslag en voor de overige grotere

bedrijven door RIZA bij de waterbeheerders geënquêteerd. Bij de individueel bekende

industriële puntbronnen is de vrachtberekening i.h.a. gebaseerd op informatie over concen-

traties en debieten. Afhankelijk van de meetmethoden, de meetfrequentie en informatie over

de emissieveroorzakende processen, kunnen hiermee op een aantal verschillende manieren

jaarvrachten van verontreinigende stoffen worden berekend. Voor de meeste grotere
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bedrijven zijn de emissies bekend, zowel op riool als direct op oppervlaktewater. Hierbij geldt

vanzelfsprekend de restrictie dat slechts een beperkt aantal stoffen frequent wordt gemeten,

i.h.a. de stoffen die ook in de vergunning worden genoemd. Van de grote bedrijven is ook de

locatie nauwkeurig bekend. In het algemeen is dit het type bron in de hoogste betrouwbaar-

heidscategorie A.

Voor de niet individueel bekende bedrijven wordt een bijschatting gemaakt van de emissies.

Dit betreft m.n. lozingen van bedrijven op riool. Deze groep komt niet herkenbaar in de

emissie-overzichten van de huidige KRW-rapportage terug omdat deze overzichten geen

betrekking hebben op de emissies, maar op de belasting van het oppervlaktewater. 

Deze emissies zitten dus impliciet verwerkt in de cijfers voor de effluenten (en overstorten en

regenwaterriolen). De bijschattingen zijn gebaseerd op de emissies van de individueel

bekende bedrijven en productiestatistieken van de bedrijfstakken, afkomstig van CBS. 

Zowel de berekende emissies als de regionale verdeling hiervan vallen in een lagere 

betrouwbaarheidscategorie dan die van de individueel bekende bedrijven.   

RWZI’s

De informatie van de lozingen door RWZI’s worden door CBS bij de waterkwaliteitsbeheer-

ders geënquêteerd. De betrouwbaarheid van de effluentgegevens kan sterk variëren per

RWZI, per stof en per jaar. Effluentgegevens zijn in het algemeen slechts beschikbaar voor P,

N en een aantal zware metalen. Tot 1993 zijn de hoeveelheden aan zware metalen in het

influent en effluent door het CBS berekend uit gegevens over het vrijkomende zuiveringsslib

en vaste rendementen. Vanaf 1993 is een nieuwe berekeningsmethodiek gehanteerd, waarbij

ook gegevens zijn gebruikt die zijn gebaseerd op bemonstering van het influent en het

effluent. In de publicatie: CBS Kwartaalbericht Milieu 96/4, Verwijdering van zware metalen in

rioolwaterzuiveringsinrichtingen, 1996, is een analyse gemaakt van de betrouwbaarheid van de

(oude en) nieuwe methodiek. 

In de Emissieregistratie hebben de effluenten (in het algemeen, dus geen onderscheid per

stof) de classificatie C gekregen. Voor de stoffen die daadwerkelijk worden gemeten in

influent, effluent of slib (P, N, zware metalen: koper, chroom, zink, lood, cadmium, kwik,

nikkel en arseen) zal de betrouwbaarheid van de gegevens in het algemeen hoger zijn dan

van de overige stoffen. Voor de overige stoffen wordt het (nationale) effluent berekend door

alle bekende lozingen op riool per stof op te tellen en te vermenigvuldigen met een geschat

zuiveringsrendement in de RWZI per stof. Het op deze manier berekende “nationale” effluent

wordt naar rato van het influent (i.e.’s) verdeeld over de individuele RWZI’s.

Overstorten en regenwaterriolen

Voor een aantal zware metalen, P, N, minerale olie en benzeen zijn vrachten vanuit overstorten

en regenwaterriolen berekend middels een aantal eenvoudige rekenregels met het model

PROMISE. Per bron is hierbij de verdeling aangegeven van de lozing over gemengd riool,

gescheiden riool en direct op oppervlaktewater en aangegeven of de bron regenwatergerelateerd

(wanneer de emissie alleen bij regen via het regenwater wordt afgevoerd) is of niet. 

Van de regenwatergerelateerde bronnen wordt dan verondersteld dat 22 procent van de vuil-

vracht in gemengde stelsels ongezuiverd via overstorten in het oppervlaktewater terechtkomt. 
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Voor de niet-regenwatergerelateerde bronnen wordt een percentage van 1 procent aange-

houden. Als kwaliteit van deze posten wordt de classificatie D gegeven. De cijfers kunnen,

onder meer afhankelijk van de hoeveelheid neerslag, van jaar tot jaar en per locatie sterk

verschillen. De berekende landelijke cijfers worden geregionaliseerd met behulp van 

informatie over de locaties van overstorten en regenwaterriolen uit Emissieregistratie. 

Diffuse bronnen

Cijfers van emissies van bepaalde diffuse bronnen zijn het resultaat van complexe model-

berekeningen, zoals atmosferische depositie en uit- en afspoeling van nutriënten en zware

metalen uit landbouw- en natuurgronden. 

Voor de overige diffuse bronnen geldt dat de emissies meestal worden berekend als 

vermenigvuldiging van een emissiefactor (emissie per emissieverklarende eenheid) en een

zogenaamde emissieverklarende variabele, zoals inwoners, huizen of voertuigkilometers.

Effecten van (lopende) maatregelen worden verwerkt in de emissiefactoren. De regionalisatie

vindt plaats aan de hand van op reguliere wijze verzamelde data door bijvoorbeeld CBS (de

verdeling van inwoners of huizen) of AVV (voertuigtellingen) of op ad hoc wijze verzamelde

data. In het algemeen vallen deze bronnen in categorie D. Per bron en per stof kan de

betrouwbaarheid van de cijfers echter sterk verschillen. Deze schattingen worden uitgevoerd

binnen de taakgroepen van de Emissieregistratie, voor water veelal door RIZA in samenwer-

king met andere instituten zoals RIVM, CBS, TNO en Alterra.

Indeling bronnen

In deze rapportage worden voor bepaalde tabellen en figuren de emissiebronnen ingedeeld

in verschillende brontypen. We onderscheiden een zevental hoofdcategorieën. 

RWZI’s

Hieronder worden alleen de openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties gerekend. Belasting

van het oppervlaktewater vanuit overstorten en regenwaterriolen worden niet hier mee-

genomen, maar onder ‘Overig diffuus‘.

Industrie

Hieronder worden de lozingen van bedrijven meegenomen, die direct (meestal na eigen

zuivering) op het oppervlaktewater plaatsvinden. De lozingen van bedrijven op riool worden

hier niet meegenomen, maar zijn impliciet verwerkt in de effluenten van de RWZI’s. 

Belasting van het oppervlaktewater ten gevolge van een aantal diffuse bronnen, die wel zijn

gerelateerd aan industrie, maar niet per individueel bedrijf worden geregistreerd, worden niet

hier meegenomen, maar onder ‘Overig diffuus’. Het betreft de bronnen: ‘diffuse emissies

scheepswerven’, ‘corrosie verzinkt staalconstructies’ en ‘corrosie zinken daken utiliteitsbouw.

Landbouw

Hieronder worden niet alleen de direct landbouwgerelateerde bronnen meegenomen, maar

ook een aantal bronnen, die volgens de definities binnen de Emissieregistratie onder de

doelgroep Landbouw vallen: jacht, sportvisserij, visserij. Voor de bron ‘uit- en afspoeling’

geldt dat voor de nutriënten totaal stikstof en totaal fosfor zowel de uit- en afspoeling vanaf

landbouwgronden als vanaf natuurgronden hier zijn meegenomen. 
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Voor de zware metalen geldt dat de bron ‘uit- en afspoeling’ is gesplitst in uit- en afspoeling

vanaf landbouwgronden en vanaf natuurgronden. De uit- en afspoeling vanaf landbouw-

gronden is meegenomen onder ‘Landbouw’ en de uit- en afspoeling vanaf natuurgronden is

meegenomen onder ‘Natuur’.

Natuur

Hieronder is alleen meegenomen de uit- en afspoeling vanaf natuurgronden.

Verkeer

Hieronder zijn meegenomen alle belasting van het oppervlaktewater ten gevolge van weg-

verkeer, scheepvaart en railverkeer. Daarnaast worden ook meegenomen de belasting van het

oppervlaktewater door corrosie van verzinkt staal in de wegenbouw.

Depositie

hieronder is alleen meegenomen de atmosferische depositie die direct op het oppervlakte-

water plaatsvindt. Depositie die via verhard oppervlak of daken via regenwaterriolen en

overstorten in het oppervlaktewater techtkomt, wordt meegenomen bij deze bronnen onder

‘Overig diffuus’.

Overig diffuus: hieronder worden alle resterende bronnen meegenomen, die niet in de

voorgaande hoofdcategorieën zijn opgenomen. 
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In volgende tabel is weergegeven welke bronnen 

onder welke hoofdcategorieën zijn gerekend.

hoofdcategorie emissiebrongroep emissiedeelbron

depositie depositie op oppervlaktewater                                belasting oppervlaktwater, depositie op.water + niet rwzi
landbouw uit- en afspoeling landbouw nutriënten uitspoeling en afspoeling, landbouwgronden  
landbouw visserij waddenzee visserij waddenzee  
landbouw           corrosie verzinkt staal glastuinbouw     corrosie verzinkt staal kassen, glastuinbouw, bloemen
landbouw           corrosie verzinkt staal glastuinbouw        corrosie verzinkt staal kassen, glastuinbouw, groenten&fruit
landbouw                gebruik vislood sportvisserij                                verlies vislood sporvisserij, oppervlaktewater
landbouw            glastuinbouw                      subtraatteelt, lozing n en p, glastuinbouw, bloemen
landbouw                glastuinbouw                subtraatteelt, lozing n en p, glastuinbouw, groenten&fruit
landbouw                 lood- en zinkemissies door jacht       depositie jachthagel, oppervlaktewater
landbouw                  meemesten sloten                  meemesten sloten, akkerbouw, excl. mais/peulvruchten
landbouw               meemesten sloten              meemesten sloten, akkerbouw, peulvruchten
landbouw                meemesten sloten              meemesten sloten, akkerbouw, snijmais
landbouw            meemesten sloten                  meemesten sloten, grasland (agrarisch)
landbouw               meemesten sloten             meemesten sloten, tuinbouw,bloembollen en bloemen
landbouw              meemesten sloten                  meemesten sloten, tuinbouw,boomkwekerijen
landbouw               meemesten sloten              meemesten sloten, tuinbouw,fruitteelt
landbouw                meemesten sloten          meemesten sloten, tuinbouw,groenten open grond
landbouw                   uit- en afspoeling landbouw zware metalen uitspoeling en afspoeling, landbouwgronden
natuur uit- en afspoeling natuur zware metalen uitspoeling en afspoeling, natuurgronden  
overig diffuus afsteken vuurwerk                                            afsteken vuurwerk, inwoners - emissie naar water
overig diffuus bodemsanering (sbi 1993: 90004)            hulprecord, geen suboorzaak, historische bodemverontreinig.
overig diffuus chemische wasserijen                                         wateremissies, sbi 9301: chemische wasserijen < 10 werknemers
overig diffuus chemische wasserijen                                         wateremissies, sbi 9301: chemische wasserijen > 10 werknemers
overig diffuus corrosie verzinkt staal en loodslabben                       bouten en moeren, corrosie verzinkt staal
overig diffuus corrosie verzinkt staal en loodslabben                       overige toepassingen, corrosie verzinkt staal
overig diffuus corrosie verzinkt staal en loodslabben                       woningen stroken/loodslabben, corrosie produkten
overig diffuus corrosie verzinkt staal en loodslabben                       woningen zinken daken/dakgoten, corrosie produkten
overig diffuus corrosie verzinkt staal en loodslabben utiliteitsbouw   constructies, corrosie verzinkt staal
overig diffuus corrosie verzinkt staal en loodslabben utiliteitsbouw    zinken dakgoten utiliteitsbouw, corrosie produkten
overig diffuus lozing huishoudelijk afvalwater                           loz. huishoudelijk afvalwater, inwoners - emissie naar water
overig diffuus metaalelektro (sbi 1993 : 28 t/m 35)                         wateremissies, sbi 351:scheepbouw
overig diffuus offshore waddenzee offshore waddenzee  
overig diffuus overstorten                                                  belasting oppervlaktwater, overstorten depositie
overig diffuus overstorten                                                  belasting oppervlaktwater, overstorten excl. depositie
overig diffuus regenwaterriolen                                         belasting oppervlaktwater, regenwaterriolen depositie
overig diffuus regenwaterriolen                                       belasting oppervlaktwater, regenwaterriolen excl. depositie
overig diffuus reinigen van grondwater                           hulprecord, geen suboorzaak, reinigen van grondwater
overig diffuus stortplaatsen                                        percolaat, direct, stortplaatsen
verkeer                 recreatievaart                      uitl.antifouling recreatievrt., oppervlaktewater
verkeer              recreatievaart             uitlaatgas recr.vaart benzine, oppervlaktewater
verkeer                recreatievaart                uitlaatgas recr.vaart diesel, oppervlaktewater
verkeer              zeescheepvaart              uitloging zeeschepen in havens, zeevaart,motor,stil,bulkcarr.
verkeer                 zeescheepvaart                uitloging zeeschepen in havens, zeevaart,motor,stil,container
verkeer                zeescheepvaart                uitloging zeeschepen in havens, zeevaart,motor,stil,stukgoed
verkeer                zeescheepvaart             uitloging zeeschepen in havens, zeevaart,motor,stil,tank<40000
verkeer               zeescheepvaart                 uitloging zeeschepen in havens, zeevaart,motor,stil.passagiers
verkeer                 gecreosoteerd hout in de waterbouw       uitl.inzet creosoothout waterb, oppervlaktewater
verkeer                   gecreosoteerd hout in de waterbouw        uitl.opst.creosoothout waterb., oppervlaktewater
verkeer                  niet lokaal verkeer autobussen                              bandenslijtage autobus, autosnelweg overig wegverkeer
verkeer                  niet lokaal verkeer autobussen                              bandenslijtage autobus, landel.weg overig wegverkeer
verkeer            niet lokaal verkeer autobussen                               bandenslijtage autobus, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                  niet lokaal verkeer autobussen                               lekkage motorolie autobus, autosnelweg overig wegverkeer
verkeer               niet lokaal verkeer autobussen                               lekkage motorolie autobus, landel.weg overig wegverkeer
verkeer                niet lokaal verkeer autobussen                               lekkage motorolie autobus, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                  niet lokaal verkeer autobussen                               wegdekslijtage autobus, autosnelweg overig wegverkeer
verkeer                niet lokaal verkeer autobussen                               wegdekslijtage autobus, landel.weg overig wegverkeer
verkeer                  niet lokaal verkeer autobussen                               wegdekslijtage autobus, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                niet lokaal verkeer bestelautos                              bandenslijtage best.auto, autosnelweg personen/best.auto
verkeer                    niet lokaal verkeer bestelautos                              bandenslijtage best.auto, landel.weg personen/best.auto
verkeer                     niet lokaal verkeer bestelautos                              bandenslijtage best.auto, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                    niet lokaal verkeer bestelautos                              lekkage motorolie best.auto, autosnelweg personen/best.auto
verkeer                  niet lokaal verkeer bestelautos                              lekkage motorolie best.auto, landel.weg personen/best.auto
verkeer                niet lokaal verkeer bestelautos                              lekkage motorolie best.auto, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                    niet lokaal verkeer bestelautos                              wegdekslijtage best.auto, autosnelweg personen/best.auto
verkeer                 niet lokaal verkeer bestelautos                              wegdekslijtage best.auto, landel.weg personen/best.auto
verkeer                niet lokaal verkeer bestelautos                              wegdekslijtage best.auto, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                  niet lokaal verkeer overig                                   bandenslijtage bromfiets, landel.weg overig wegverkeer
verkeer                       niet lokaal verkeer overig                                   bandenslijtage bromfiets, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                  niet lokaal verkeer overig                                   bandenslijtage motorfiets, autosnelweg overig wegverkeer
verkeer                  niet lokaal verkeer overig                                   bandenslijtage motorfiets, landel.weg overig wegverkeer                 
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In volgende tabel is weergegeven welke bronnen 

onder welke hoofdcategorieën zijn gerekend.

hoofdcategorie emissiebrongroep emissiedeelbron

verkeer                  niet lokaal verkeer overig                                   bandenslijtage motorfiets, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                niet lokaal verkeer overig                                   bandenslijtage spec.vrtg., autosnelweg overig wegverkeer
verkeer                  niet lokaal verkeer overig                                   bandenslijtage spec.vrtg., landel.weg overig wegverkeer
verkeer               niet lokaal verkeer overig                                   bandenslijtage spec.vrtg., lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                 niet lokaal verkeer overig                                   lekkage motorolie motorfiets, autosnelweg overig wegverkeer
verkeer                 niet lokaal verkeer overig                                  lekkage motorolie motorfiets, landel.weg overig wegverkeer
verkeer                  niet lokaal verkeer overig                                   lekkage motorolie motorfiets, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                   niet lokaal verkeer overig                                   lekkage motorolie spec.vrtg., autosnelweg overig wegverkeer
verkeer             niet lokaal verkeer overig                                   lekkage motorolie spec.vrtg., landel.weg overig wegverkeer
verkeer                  niet lokaal verkeer overig                                   lekkage motorolie spec.vrtg., lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                      niet lokaal verkeer overig                                   wegdekslijtage bromfiets, landel.weg overig wegverkeer
verkeer                    niet lokaal verkeer overig                                   wegdekslijtage bromfiets, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                   niet lokaal verkeer overig                                   wegdekslijtage motorfiets, autosnelweg overig wegverkeer
verkeer                     niet lokaal verkeer overig                                   wegdekslijtage motorfiets, landel.weg overig wegverkeer
verkeer                      niet lokaal verkeer overig                                   wegdekslijtage motorfiets, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                      niet lokaal verkeer overig                                   wegdekslijtage spec.vrtg., autosnelweg overig wegverkeer
verkeer                     niet lokaal verkeer overig                                   wegdekslijtage spec.vrtg., landel.weg overig wegverkeer
verkeer                     niet lokaal verkeer overig                                   wegdekslijtage spec.vrtg., lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                        niet lokaal verkeer personenautos                           bandenslijtage pers.auto, autosnelweg personen/best.auto
verkeer                     niet lokaal verkeer personenautos                          bandenslijtage pers.auto, landel.weg personen/best.auto
verkeer                   niet lokaal verkeer personenautos                            bandenslijtage pers.auto, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                 niet lokaal verkeer personenautos                            lekkage motorolie pers.auto, autosnelweg personen/best.auto
verkeer                   niet lokaal verkeer personenautos                           lekkage motorolie pers.auto, landel.weg personen/best.auto
verkeer                   niet lokaal verkeer personenautos                          lekkage motorolie pers.auto, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                     niet lokaal verkeer personenautos                            wegdekslijtage pers.auto, autosnelweg personen/best.auto
verkeer                     niet lokaal verkeer personenautos                            wegdekslijtage pers.auto, landel.weg personen/best.auto
verkeer                   niet lokaal verkeer personenautos                            wegdekslijtage pers.auto, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                  niet lokaal verkeer trekkers                                 bandenslijtage trekkers, autosnelweg overig wegverkeer
verkeer                  niet lokaal verkeer trekkers                                 bandenslijtage trekkers, landel.weg overig wegverkeer
verkeer                     niet lokaal verkeer trekkers                                 bandenslijtage trekkers, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                       niet lokaal verkeer trekkers                                 lekkage motorolie trekkers, autosnelweg overig wegverkeer
verkeer                       niet lokaal verkeer trekkers                                 lekkage motorolie trekkers, landel.weg overig wegverkeer
verkeer                      niet lokaal verkeer trekkers                                 lekkage motorolie trekkers, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                niet lokaal verkeer trekkers                                 wegdekslijtage trekkers, autosnelweg overig wegverkeer
verkeer                     niet lokaal verkeer trekkers                                 wegdekslijtage trekkers, landel.weg overig wegverkeer
verkeer                 niet lokaal verkeer trekkers                                 wegdekslijtage trekkers, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                  niet lokaal verkeer vrachtauto’s                    bandenslijtage vrachtauto, autosnelweg overig wegverkeer
verkeer                  niet lokaal verkeer vrachtauto’s                             bandenslijtage vrachtauto, landel.weg overig wegverkeer
verkeer                 niet lokaal verkeer vrachtauto’s                             bandenslijtage vrachtauto, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                     niet lokaal verkeer vrachtauto’s                             lekkage motorolie vrachtauto, autosnelweg overig wegverkeer
verkeer                  niet lokaal verkeer vrachtauto’s                             lekkage motorolie vrachtauto, landel.weg overig wegverkeer
verkeer                    niet lokaal verkeer vrachtauto’s                             lekkage motorolie vrachtauto, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                 niet lokaal verkeer vrachtauto’s                             wegdekslijtage vrachtauto, autosnelweg overig wegverkeer
verkeer                    niet lokaal verkeer vrachtauto’s                             wegdekslijtage vrachtauto, landel.weg overig wegverkeer
verkeer                    niet lokaal verkeer vrachtauto’s                             wegdekslijtage vrachtauto, lokaal wegverk. buit. kom
verkeer                spoorwegen                                                   slijtage van stroomafnemers, spoorwegen elektrische tractie
verkeer                     spoorwegen                                                   vonkerosie van bovenleidingen, spoorwegen electrische tractie
verkeer                      spoorwegen                                                   vonkerosie van bovenleidingen, spoorwegen-metro-sneltram
verkeer                   binnenscheepvaart                                            corrosie naar zoet water, zinkanodes op sluisdeuren
verkeer                       binnenscheepvaart                                            corrosie zinkanodes schepen, binnenvaart,beroepsv.vw.kl.0-5
verkeer                      binnenscheepvaart                                            corrosie zinkanodes schepen, binnenvaart,beroepsv.vw.kl.5-6
verkeer                      binnenscheepvaart                                            corrosie zinkanodes schepen, binnenvaart-beroepsv.-duwvaart
verkeer                binnenscheepvaart                                            hulprecord geen suboorzaak, morsingen binnenvaart, amsterdam
verkeer                      binnenscheepvaart                                            hulprecord geen suboorzaak, morsingen binnenvaart, rotterdam
verkeer                 binnenscheepvaart                                           lozing bilgewater, binnenvaart,beroepsv.vw.kl.0-5
verkeer                      binnenscheepvaart                                           lozing bilgewater, binnenvaart,beroepsv.vw.kl.5-6
verkeer                     binnenscheepvaart                                            lozing bilgewater, binnenvaart-beroepsv.-duwvaart
verkeer                     binnenscheepvaart                                            morsingen binnenwateren, binnenvaart,beroepsv.vw.kl.0-5
verkeer                    binnenscheepvaart                                            morsingen binnenwateren, binnenvaart,beroepsv.vw.kl.5-6
verkeer                   binnenscheepvaart                                            morsingen binnenwateren, binnenvaart-beroepsv.-duwvaart
verkeer                   binnenscheepvaart                                            schroefasvet schepen, binnenvaart,beroepsv.vw.kl.0-5
verkeer                binnenscheepvaart                                            schroefasvet schepen, binnenvaart,beroepsv.vw.kl.5-6
verkeer                    binnenscheepvaart                                            schroefasvet schepen, binnenvaart-beroepsv.-duwvaart
verkeer                      binnenscheepvaart                                            uitloging koolteer scheepshuid, binnenvaart,beroepsv.vw.kl.0-5
verkeer                   binnenscheepvaart                                            uitloging koolteer scheepshuid, binnenvaart,beroepsv.vw.kl.5-6
verkeer                   binnenscheepvaart                                            uitloging koolteer scheepshuid, binnenvaart-beroepsv.-duwvaart
verkeer                      corrosie verzinkt staal in de wegenbouw                      corrosie verzinkt staal w.bouw, autosnelweg overig wegverkeer
verkeer                    corrosie verzinkt staal in de wegenbouw                      corrosie verzinkt staal w.bouw, autosnelweg personen/best.auto
verkeer                       corrosie verzinkt staal in de wegenbouw                      transporten, corrosie verzinkt staal
verkeer                      corrosie verzinkt staal in de wegenbouw                      verzinkt stalen lantaarnpalen, corrosie produkten                            
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Bijlage 13.  Belasting door RWZI’s

IJsselmeer- Vechte (NI) Rijn-West Rijn-Oost Rijn-Midden Rijn-Noord Rijndelta
belasting door RWZI’s [kg/j] zuflüsse (NRW) totaal

prioritaire stoffen
anthraceen 1 1
benzeen 12 10,5 22,5
benzo(a)pyreen (PAK)* 1 0,72 1,72
benzo(b)fluorantheen (PAK) 1 1
benzo(ghi)peryleen (PAK) 1 0 1
benzo(k)fluorantheen (PAK)* 1 0 1
cadmiumverbindingen (als Cd) 29 59,39 7,2 95,59
dichloorethaan (1,2-) 0 1,48 1,48
diuron 13 13
fluorantheen* 11 4,23 0 15,23
hexachloorbenzenen 1 0 1
indeno(1,2,3-C,D)pyreen (PAK) 1 0 1
kwikverbindingen (als Hg) 9 6,17 2,8 17,97
loodverbindingen (als Pb) 1340 799,9 465,3 2605,2
nikkelverbindingen (als Ni)* 508 5559 1479 607,98 486,4 8640,38
pentachloorfenol 1 2,98 3,98
simazine 3 3
trichloorbenzeen, nnb 22 14,18 36,18
trichloormethaan (chloroform) 22 13,88 35,88
76/464/EG-stoffen
tetrachlooretheen  (PER) 0 0,56 0,56
tetrachloorkoolstof (TETRA) 0 0,19 0,19
trichlooretheen (TRI) 0 1,88 1,88
overige stoffen
antimoonverbindingen (als Sb) 78 44,9 122,9
arseenverbindingen (als As)^ 565 130,8 270,9 966,7
benzo(a)anthraceen 1 1
chloorbenzenen 102 59,73 161,73
chloorfenolen 1 2,98 3,98
chroomverbindingen (als Cr)^ 1591 707,19 168,1 2466,29
chloorverbindingen, anorganisch, chloriden (als Cl) 18381155 3732503,67 22113658,67
cyaniden, anorganisch (als Cn) 142 16,94 158,94
CZV 9725458 4697679 36900 14460037
dichloorvos^ 0 22,6 22,6
EOCL (extraheerbaar organisch chloor) 54 0,4 54,4
ethylbenzeen 51 33,74 84,74
fenanthreen 2 2
fenolen en fenolaten 1 2,98 3,98
fluoriden 2271 1265,76 3536,76
fosforverbindingen (als P)* 35816 7391 1326136 525102 103149 169750 2167344
gechloreerde parafines, C1-C3 25 15,58 40,58
koperverbindingen (als Cu)*^ 593 6328 2226 1020,6 672,5 10840,1
minerale oliën 13577 13577
naftaleen 3 3
PAK (10 van VROM) 5 4,94 9,94
PAK (6 van Borneff) 10 8,74 18,74
stikstofverbindingen (als N)* 471479 46302 15511796 3936707 2452099,13 1091518 23509901,13
sulfaten (als SO4) 4410951 1888056 6299007
tolueen 29 18,19 47,19
xyleen (totaal) 16 11,49 27,49
zinkverbindingen (als Zn)*^ 48 40705 20133 5404,55 5291,7 71582,25

0 = afgerond naar 0
* = top-12-stof
^ = Rijnrelevante stof
rood: niet in het oppervlaktewater gemeten
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Bijlage 14.  Belasting door industriële lozingen

IJsselmeer- Vechte (NI) Rijn-West Rijn-Oost Rijn-Midden Rijn-Noord Rijndelta
industriële belasting [kg/j] zuflüsse (NRW) totaal

algemene gegevens
debiet behandeld afvalwater 7208000 7208000
debiet proceswater direct 8179802 7201686,2 15381488,2
prioritaire stoffen
benzeen 2024 506 2530
cadmiumverbindingen (als Cd) 6 0 0,3 6,3
ftalaten + ftaalesters 38 38
kwikverbindingen (als Hg) 0 0,01 0 0,01
loodverbindingen (als Pb) 1502 0,36 15 1517,36
nikkelverbindingen (als Ni)3)* 6 3110 28 7,7703 12,6 3164,3703
trichloormethaan (chloroform) 0,51 0,51
overige stoffen
arseenverbindingen (als As)^ 217 0,76 2 219,76
chroomverbindingen (als Cr)^ 1894 2,23 1 1897,23
chloorverbindingen, anorganisch, chloriden (als Cl) 674031 758809,26 1432840,26
CZV 635792 616155 4722800 5974747
dichlooretheen (1,2-) 0,04 0,04
fosforverbindingen (als P)* 1019 287 286823 34817 5206,21 131645,5 459797,71
gechloreerde parafines, C1-C3 0,52 0,52
koperverbindingen (als Cu)*^ 9 4017 334 18,17 18,4 4396,57
minerale oliën 4693 4693
PAK (10 van VROM) 80 80
stikstofverbindingen (als N)* 10773 9561 2140546 19816 47808,559 318519 2547023,559
sulfaten (als SO4) 1993250 197576 9600 2200426
trichloorethaan (1,1,1-) 0,01 0,01
zinkverbindingen (als Zn)*^ 11 11570 532 87,03 615,5 12815,53

0 = afgerond naar 0
* = top-12-stof (PCB’s als één stofgroep geteld)
^ = Rijnrelevante stof (PCB’s als één stofgroep geteld)
rood: niet in het oppervlaktewater gemeten



Bijlage 15.  Belasting door diffuse lozingen

belasting door diffuse IJsselmeer- Vechte (NI) Rijn-West Rijn-Oost Rijn-Midden Rijn-Noord Rijndelta
diffuse bronnen [kg/j] zuflüsse (NRW) totaal

prioritaire stoffen
anthraceen 122,93 851,60 112,79 1.087,32
benzeen 26.946,32 7.459,87 12.242,81 46.648,99
benzo(a)pyreen (PAK)* 533,08 161,93 136,55 831,56
benzo(b)fluorantheen (PAK) 3,56 2,29 1,64 7,49
benzo(ghi)peryleen (PAK) 9,58 5,55 4,48 19,61
benzo(k)fluorantheen (PAK)* 8,99 2,21 1,48 12,68
cadmiumverbindingen (als Cd) 436,89 380,20 496,65 409,57 1.723,31
dibutylftalaat 4,22 4,31 3,70 12,23
dichloorethaan (1,2-) 8,75 8,94 7,68 25,36
diuron 642,36 15,74 1.267,95 1.926,04
fluorantheen* 4.202,22 2.375,23 971,57 7.549,02
hexachloorbenzenen 0,10 1,21 0,17 1,48
indeno(1,2,3-C,D)pyreen (PAK) 2,20 1,47 1,02 4,69
isoproturon 5,28 59,26 8,87 73,41
kwikverbindingen (als Hg) 4,14 50,57 39,52 94,22
loodverbindingen (als Pb) 28.781,56 7.174,81 22.269,71 18.036,54 76.262,61
nikkelverbindingen (als Ni)* 22.909,33 13.243,56 34.818,32 20.682,79 91.654,00
organotinverbindingen 4.431,42 359,05 557,31 5.347,79
pentachloorfenol 0,13 0,14 0,12 0,38
trichloorbenzeen, nnb 4,59 4,69 4,03 13,31
trichloormethaan (chloroform) 3,68 3,76 3,23 10,66
76/464/EG-stoffen
tetrachlooretheen  (PER) 0,00 0,00 0,00 0,00
tetrachloorkoolstof (TETRA) 0,66 0,72 0,62 2,00
overige stoffen
acrylaldehyde (acroleine) 1.456,12 411,23 708,58 2.575,94
antimoonverbindingen (als Sb) 51,32 39,88 11,32 102,52
arseenverbindingen (als As)^ 3,27 13,73 4,41 21,41
bariumverbindingen (als Ba) 1.432,94 1.119,21 317,77 2.869,92
benzo(a)anthraceen 59,86 551,79 73,86 685,52
chloorbenzenen 14,79 15,11 12,98 42,88
chloorfenolen 0,84 0,86 0,74 2,44
chloorprofam 55,37 1.059,47 83,91 1.198,75
chloorthalonil 41,03 740,95 87,81 869,79
chroomverbindingen (als Cr)^ 597,68 655,58 57,96 1.311,22
chryseen 7,28 4,44 3,42 15,14
chloorverbindingen, anorganisch, chloriden (als Cl) 82.596,92 5.505,24 88.102,16
dichloorbenzeen (1,4-) 8,46 8,64 7,42 24,53
dichloorvos^ 1,42 17,26 2,07 20,76
dioxinen + furanen (I-TEQ) 0,00 0,00 0,00 0,00
etheen 35.574,69 10.072,25 17.354,23 63.001,18
ethylbenzeen 0,24 46,83 3,32 50,39
fenanthreen 1.020,17 9.051,91 1.250,41 11.322,49
fenolen en fenolaten 12,95 13,24 11,37 37,55
formaldehyde 9.554,13 2.705,03 4.660,81 16.919,97
fosforverbindingen (als P)* 1.542.649,75 583.757,98 562.944,42 314.482,26 3.003.834,41
ftalaten + ftaalesters 65,63 67,08 57,61 190,31
gechloreerde parafines, C1-C3 13,23 13,52 11,61 38,36
koperverbindingen (als Cu)*^ 36.274,63 7.956,12 11.326,78 8.891,25 64.448,78
methaan 24.289,85 6.923,50 11.929,02 43.142,36
minerale oliën 205.665,22 101.043,61 57.548,25 364.257,08
naftaleen 504,75 209,08 221,79 935,61
PAK (10 van VROM) 3.445,67 2.948,69 608,41 7.002,77
PAK (6 van Borneff) 2.741,44 2.569,36 337,28 5.648,08
PCB’s*^ 0,02 0,19 0,03 0,24
seleenverbindingen (als Se) 4,35 3,75 2,05 10,14
stikstofverbindingen (als N)* 18.665.773,86 17.383.407,84 11.226.706,23 15.765.517,52 63.041.405,45
strontiumverbindingen (als Sr) 333,10 260,17 73,87 667,14
styreen 3.208,81 908,64 1.565,24 5.682,69
trifenyltinverbindingen (TFT) 357,53 108,97 14,17 480,67
tinverbindingen (als Sn) 77,91 107,72 167,19 352,82
tolueen 57.946,63 19.065,61 28.143,92 105.156,16
vanadiumverbindingen (als V) 0,23 0,19 0,11 0,53
xyleen (totaal) 36.029,17 10.247,81 17.579,60 63.856,57
zinkverbindingen (als Zn)*^ 425.889,65 287.841,92 520.677,09 259.504,90 1.493.913,55

1)  De vrachten voor Rijn-Oost zijn hier gebaseerd op de meest recente gegevens uit het Emissie Registratie Collectief (ERC). Zij wijken daarmee af van de vrachten in de
regionale rapportage van Rijn-Oost, die gebaseerd zijn op een eerder onderzoek.

0 = afgerond naar 0
* = top-12-stof (PCB’s als één stofgroep geteld)
^ = Rijnrelevante stof (PCB’s als één stofgroep geteld)
rood: niet in het oppervlaktewater gemeten
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Bijlage 16.  Waterbodemgegevens

In deze bijlage zijn enkele resultaten uit de quick scan waterbodem (Ref. 7) opgenomen. 

Om de omvang en aard van deze belasting in beeld te brengen is een quick scan uitgevoerd

waarin de informatie die in het kader van het Tienjarenscenario waterbodemsanering is

verzameld als uitgangspunt is gebruikt, met data uit 2001. Van 2.238 locaties in regionale

wateren en 305 locaties in rijkswateren is getoetst welke stoffen de norm overschrijden.

Daarbij is gekeken naar 28 stoffen, waarvan 8 prioritaire stoffen. Nutriënten zijn niet in beeld

gebracht. Voor de acht prioritaire stoffen is bij de toetsing een sedimentnorm afgeleid van de

norm voor de waterfase, zoals opgesteld door het Fraunhofer Instituut. De overige twintig

stoffen zijn getoetst aan de MTR-sediment norm uit de vierde Nota waterhuishouding.

In de figuren in de rapportage is van de locaties waar normoverschrijdingen plaatsvinden

aangegeven om welke stofgroepen het gaat. Daarbij is de informatie geaggregeerd per

stofgroep, waarbij het aantal overschrijdingen genormeerd is op het aantal stoffen in een

stofgroep.

In de quick scan in ook een aanzet gegeven voor het vertalen van de waterbodem gegevens

naar een risico. Dit biedt houvast bij het afleiden van doelen en het voorbereiden van

maatregelen.

Gebruikte sedimentnormen quick scan waterbodems 

Voorstel norm
Stof Fraunhofer Institut MTR-sediment

zoet sediment norm [mg/kg]
[mg/kg]

Cd 2,6 12
Hg 0,56 10
Cu 73
Ni 36 44
Pb 75 530
Zn 620
Cr 380
As 55
PCB180 0,004
PCB138 0,004
PCB153 0,004
PCB118 0,004
PCB52 0,004
PCB101 0,004
PCB28 0,004
Naftaleen 0,1
Antraceen 0,1176 0,1
Fenantreen 0,5
Fluorantheen 0,129 3
Benzo(a)antraceen 0,4
Chryseen 11
Benzo(k)fluorantheen 0,349 2
Benzo(a)pyreen 2,497 3
Benzo(ghi)peryleen 8
Indeno(1,2,3-cd)pyreen 6
Som DDT 0,009
Som DD 0,002
Som DDE 0,001
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Gebruikte data quickscan waterbodems

aantal locaties waarop de norm werd overschreden

hoofdstroom Rijn Rijn-West Rijn-Oost Rijn-Midden Rijn-Noord

aantal bemonsterde locaties 305 534 369 436 899

zware metalen
Cd 131 165 154 73 117
Hg 156 203 196 118 307
Cu 150 201 195 118 307
Ni 150 201 195 118 307
Pb 162 230 274 168 311
Zn 104 156 153 73 117
Cr 0 0 0 0 0
As 88 5 6 2 0

PAK
Naf 168 142 199 113 328
Ant 143 140 197 113 328
Fen 143 140 197 113 328
Flu 178 245 309 270 715
BaA 143 140 197 113 328
BkF 143 140 197 113 328
BaP 90 94 137 58 110
Chr 2 0 0 0 0
BghiPe 2 0 0 0 0
InP 2 0 0 0 0

PCB’s
PCB180 117 90 85 34 31
PCB138 117 90 85 34 31
PCB153 117 90 85 34 31
PCB118 117 90 85 34 31
PCB52 117 90 85 34 31
PCB101 117 90 85 34 31
PCB28 117 90 85 34 31

OCB’s
s_DDT 62 163 98 52 42
s_DDD 105 190 109 60 45
s_DDE 105 190 109 60 45
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